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  شود؟ ترتيب در كدام ابيات ديده مي معني كلمات زير به هم -1
  »پليدي -همراه -عجيب -گداخته«  

ابـروت از آن كشـيد كمـان بـر قمـر كـه اوالف) 
ــث و ظلــم و جــور چنــدان ســاختندب)  خب
در سايۀ دين رو كه جهـان تافتـه ريـگ اسـتج) 
شــود نفســي آب چشــم مــن ســاكن نميد) 

 

ــالز   ــد م ــته ش ــانپيوس ــتان، چن ــن م مس ــه م ك
ـــد ـــر انداختن ـــه خي ـــر ب ـــرا از ش ـــه م ك
با شـمع خـرد بـاش كـه عـالم شـب تـار اسـت

سـكون شـود ود اگـر بيسيماب (جيوه) طرفـه نَبْـ
 

  الف -ب -ج -) د4  ب -الف -ج -) د3  ب -الف -د -) ج2  الف -ب -د -) ج1  
  جز: به شود، معني با واژٔه داخل پرانتز ديده مي اي هم در همۀ ابيات كلمه -2

) هـــــر آن كـــــس بـــــر دزد رحمـــــت كنـــــد1
چشــــمي آن تــــرك لشــــكري نــــازم ) بــــه تنگ2
ـــــدبخت3 ـــــۀ بت ) ب ـــــي دارم، ديوان ـــــان دل روي
) دســـــت بـــــر پشـــــت مـــــار ماليـــــدن4

 

ــــــاروان مي  ــــــازوي خــــــود ك ــــــه ب ــــــد ب زن
ـــك ـــشِ ي ـــنِ دروي ـــر م ـــه ب ـــه حمل ـــا آورد ك قب

ـــدو و مســـلمان  ـــن دل، هن ـــاد اي ـــارب كـــه مب را ي
ـــــار هشـــــيار اســـــت ـــــه ك ـــــف ن ـــــه تلطّ ب

 

  (طرّار) 
  (مفلس) 
  (مقبل) 
  (مهرباني) 

 

  در كدام گزينه غلط اماليي بيشتري وجود دارد؟ -3
  عظيمت سفر -مؤذّن مسجد -) لهن و بيان2  اصطالح ادبي -شتنحضر دا بر -روي ) ابليس آدم1  
  سپاسگزاري -عالج صرع -) مسداق مناسب4  خان و سفره -صاحب دلق -) اصل و طينت3  

  غلط اماليي وجود دارد؟در كدام بيت  -4
ــــــاس نگنجــــــد كرم) 1 هــــــاي حــــــق در قي
كشــد عشــقم بــه ميــداني كــه جــان خســته را مي) 2
چنــــين بايــــد گــــذارد حــــقّ ســــلطان ايــــن )3
ـــــين )4 ـــــا زم ـــــد ت ـــــان بســـــت و بيام او مي

 

چــــــه خــــــدمت گــــــزارد زبــــــان ســــــپاس 
دهــــد گــــذارد درد درمــــان مي زخــــم مــــرهم مي

ــــن ــــت اي ــــدر دول ــــناخت ق ــــد ش ــــين باي چن
ــــــــر ــــــــزارد ام ــــــــا گ ــــــــالمين  رب ت الع

 

  جز: د، بهندر متن زير همۀ افعال ذكرشده وجود دار  -5
ستاني. چيزي به من ببخش كـه هرگـز  بخشي و چون به شهر رسيديم، آن را بازمي اي، لعل مي گفت: از تو فريب نخواهم خورد. اكنون كه تشنه«  

  »نتواني آن را پس بگيري.
  تزامي) مضارع ال4  ) امر3  ) آينده2  ) ماضي نقلي1  

  است؟ نادرست ،شده در كدام بيت نقش دستوري واژٔه مشخص -6
ـــــت1 ـــــوهرش برداش ـــــت و گ ـــــه و رخ ) جام
ــــــودي 2 ــــــان ب ــــــان) در دك ــــــان نگهب دك
ــــران و زار3 ــــه شــــب حي ــــه روز و س ــــد س ) بع
ــــــاب4 ــــــنگي دري ــــــردم ز تش ــــــت م ) گف

 

ـــــــرد   ـــــــده بيم ـــــــت دي ـــــــي بگذاش را ته
نكتــــــه گفتــــــي بــــــا همــــــه ســــــوداگران

رنوميــــــدوا بــــــر دكــــــان بنشســــــته بُــــــد 
را بكـــــــش بـــــــه لختـــــــي آب مآتشـــــــ

 

  (صفت) 
  (نهاد) 
  (قيد) 
  اليه) (مضاف 

 

  شود؟ ديده مي» جملۀ غيرساده«در كدام بيت  -7
ــــــدي) 1 ــــــاطق ب ــــــي، ن ــــــاب آدم در خط
ــــــد خواجــــــه) 2 ــــــه بيام اش از ســــــوي خان
ديــــد پــــرروغن دكــــان و جامــــه چــــرب )3
ــــان )4 ــــودي آن زم ــــته ب ــــن بشكس ــــت م دس

 

ـــــــدي  ـــــــاذق ب ـــــــان ح ـــــــواي طوطي در ن
وش بنشســـــت فـــــارغ، خواجـــــهبـــــر دكـــــان 

ـــرب ـــل ز ض ـــوطي ك ـــت ط ـــرش زد، گش ـــر س ب
زبـــــان چـــــون زدم مـــــن بـــــر ســـــر آن خوش

 

  ها تماماً در بيت زير وجود دارند؟ كدام آرايه -8
مــــــــنم آن تشــــــــنۀ گهربــــــــرده

 

ـــرده  ـــو م ـــت ت ـــده، بخ ـــن زن ـــت م بخ
 

  تشخيص -كنايه -) تشبيه2    تشبيه -استعاره -) كنايه1  
  تشخيص  -تضاد -سان ) جناس هم4    ارهاستع -سان جناس ناهم -) تضاد3  

  جز: وجود دارد، به» تمثيل«در همۀ ابيات آرايۀ  -9
ــت) 1 ــوش اس ــد خ ــه روي ــاي ك ــر ج ــه ه ــبزه ب س
ـــاك) 2 ـــوش خ ـــت در آغ ـــي اس ـــو طفل ـــه چ دان
هرچــــه كنـــــي كشـــــت همـــــان بـــــدروي )3
فـــــروش راســـــتي آمـــــوز بســـــي جـــــو )4

 

ـــــت  ـــــرگ و گياس ـــــل و ب ـــــاغ از گ ـــــق ب رون
و نماســـتروز و شـــب ايـــن طفـــل بـــه نشـــو 

ــــت ــــوه و صداس ــــو ك ــــك چ ــــد و ني ــــار ب ك
نماســــت هســــت در ايــــن كــــوي كــــه گنــــدم

 

  ۱۶تا  ۱۴های  درس:  ۱ فارسی
´ 18
 پيشنهادي زمان
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  شود؟ ترتيب در كدام ابيات ديده مي به» كنايه -جناس -استعاره -تضاد -تشبيه«هاي  آرايه -10
آمـد آورد پــــــيـــش خــيــر فــرازالف) 

ـــادب)  ـــنه بازگش ـــد، دش ـــه آن دي ـــر ك ش
ـــد ا ج)  ـــور خوردن ز محـــلهـــر دو گـــون زنب
در چــــــراغ دو چشــــــم او زد تيــــــغد) 
ـــش برمي ه ـــد و مي ) ري ـــت:  كن ـــغ«گف اي دري

 

گفـــت گـــوهر بـــه گـــوهر آمـــد بـــاز 
ـــيش  ـــادپ ـــو ب ـــت چ ـــاك تشـــنه رف آن خ

ــل ــر عس ــن ديگ ــيش و زي ــد ز آن ن ــك ش لي
ـــــغ ـــــراغ دري ـــــتنِ چ ـــــدش كش نام
ــــغ ــــر مي ــــد زي ــــتم ش ــــاب نعم »كافت

 

  ه -د -ج -ب -) الف4  ب -ه -د -ج -) الف3  ه -ب -الف -ج -) د2  ج -الف -ب -ه -) د1  
  ارتباط بيشتري دارد؟ )تُعزُّ من تَشاء و تُذلُّ من تشاء(كدام بيت با آيۀ  -11

عزيـــزي كـــه هـــر كـــز درش ســـر بتافــــت) 1
يكـــي را بـــه ســـر بـــر نهـــد تـــاج بخـــت) 2
گــردد عزيــزان را كنــد هــركس كــه خــوار خــوار مي )3
ــي )4 ــوار ول ــزي شــديم خ ــو عزي ــه چشــم چــون ت ب

 

ه شـــد هـــيچ عـــزت نيافـــتبـــه هـــر در كـــ 
ـــــت ـــــدر آرد ز تخ ـــــاك ان ـــــه خ ـــــي را ب يك
از بصـــيرت نيســـت يوســـف را بـــه زنـــدان داشـــتن
ـــــا ـــــواري م ـــــت خ ـــــران بهترس ـــــزت دگ ز ع

 

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ -12
ـــــويش را) 1 ـــــت خ ـــــت جفاي ـــــتم از دس كش
ــر خــرمن خــويش) 2 ــه دو دســت خــويش ب آتــش ب
ـــه )3 ـــدم ب ـــويش كن ـــم خ ـــويش چش ـــت خ دس
رسـد اي دوسـت دشـمن كـه ميچه جاي شكوه ز  )4

 

بــــر تــــو آســــان كــــردم و بــــر خــــويش هــــم 
ام چـــه نـــالم از دشـــمن خـــويش چـــون خـــود زده

ــــــدم ــــــه فكن ــــــويش را در چ ــــــوري خ ز ك
ــــاد ــــداد خويشــــتن فري ــــه چــــرخ ز بي ــــرا ب م

 

  تر است؟ كدام بيت به ويژگي شخصيت اصلي درس طرّاران نزديك -13
مـــرو بـــه عشـــؤه زاهـــد ز ره كـــه او دائـــم) 1
ـــردم) 2 ـــر م ـــان ب ـــده اســـت در جه ـــاد نمان اعتم
دســـت بـــرون بايـــد رفـــت در جهـــاني كـــه تهي )3
دل آن وسوســــه چــــون گــــوش كــــرد ســــاده )4

 

ــــد  ــــانه ده ــــدين فس ــــادان ب ــــردم ن ــــب م فري
ــــم ــــار ه ــــو زينه ــــاد، مگ ــــه اعتم ــــي ك گفت

لوح آنكــــه غــــم رفــــتن اســــباب خــــورد ســــاده
ــــــــوش كــــــــرد ــــــــدٔه كــــــــار فرام قاع

 

  شود؟ ر كدام بيت ديده ميدر بيت زير د» ريش بركندن«مفهوم كنايۀ  -14
گفــــت: اي دريــــغ كنــــد و مي ريــــش برمي

 

ــــغ  ــــر مي ــــد زي ــــتم ش ــــاب نعم كافت
 

  

آفـــرينش همـــه تنبيـــه خداونـــد دل اســـت) 1
بــــــر صــــــورت مــــــن ز روي هســــــتي) 2
ـــدان )3 ـــر جگـــر بنـــه دن ز فـــوت كـــام جهـــان ب
مــا همــه بيمــار عشــق و داروي مــا وصــل توســت )4

 

ــــرار  ــــد اق ــــه خداون ــــدارد ب ــــه ن ــــدارد ك دل ن
ايـــــــــش آفـــــــــرين تـــــــــو بســـــــــتيآر 

ــت ــردان اس ــار م ــه ك ــدن ن ــت گزي ــت دس ــه پش ك
ــــغ ــــاران دري ــــتن دارو ز بيم ــــد داش ــــم باش ظل

 

  شود؟ ترتيب در كدام ابيات ديده مي به» وابستگي -ناديده گرفتن -حمايت شدن -باور كردن«معني هريك از عبارات  هم -15
چشم پوشيد از جهان تا دل به فكر حق فتـادالف) 

ـــپب)  ـــرايِ س ـــه س ـــان راب ـــذرا) مهم نج (گ
كرد خون كشـتۀ هجـران بـه يـك ره پايمـالج) 
آن ســينه و رخــي كــه ز نــورت گرفــت پشــتد) 

 

نياز از دام شـد هـركس شـكار خـويش يافـت بي 
ــــت ــــه رواس ــــگي ن ــــادن هميش دل نه

داري مسلّم، رنگ بشماقش (كفشـش) نگـر ور نمي
ـــينه گرم ـــياه آن س ـــد و آن رخ س ـــر ش تر ت

 

  ب -الف -د -) ج4  د -ج -ب -الف )3  د -الف -ب -ج )2  ب -ج -د -) الف1  

  
  ۱۶-۲۲(أو املفردات أو الحوار عّین الّصحیح يف الّرتجمة أو املفهوم:(  
ُر ِقسٌم ِمنُهام إلَ « -۱۶   »:ی خارجِ الِبالِد!تَستهلُِک َدْولَُتنا النِّفَط َو الغاَز لَِوقوِد املَناِزِل َو املُنَظََّمِة َو یَُصدَّ

  کند! کند و بخشی از آن دو را به خارج کشور صادر می ها و سازمان مرصف می ) کشور ما نفت و گاز را برای سوخت خانه۱  
  شود! ها به خارج کشور صادر می کند و بخشی از آن ها و سازمان مرصف می ) کشورمان نفت و گاز را برای سوخت خانه۲  
  شود! شود و قسمتی از آن به خارج کشور صادر می ا برای سوخت خانه و سازمان مرصف می) نفت و گاز کشور م۳  
  کنند!  شود و قسمتی از آن را به خارج کشور صادر می های کشورمان مرصف می ها و سازمان ) نفت و گاز برای سوخت خانه۴  

  

 
 

  ۸و  ۷ های درس:  ۱ قرآن زبان ،عربی
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الفیَن « -۱۷   »:َحَیواناٌت ذکیٌَّة تَسَتطیُع أْن تُرِْشَدنا!َقَرأْنا يف إحَدی املَوسوعاِت العلمیَِّة أّن الدَّ
  توانند ما را راهنامیی کنند! اند که می ها حیواناتی باهوش خوانیم دلفین  های علمی می نامه ) در دانش۱  
  توانند ما را راهنامیی کنند! ها حیوانات باهوشی هستند که می های علمی خواندیم دلفین نامه ) در یکی از دانش۲  
  اند که توانایی راهنامیی ما را دارند! ها جانورانی بسیار باهوش های علمی خواندیم دلفین نامه ر دانش) د۳  
  ترین حیواناتی هستند که توانایی راهنامیی ما را دارند! ها از باهوش های علمی خواندیم دلفین نامه ) در یکی از دانش۴  
 :)الّصالحینَ ك َو أَدِخلني ِبرَحمِتَک يف ِعبادِ ( -۱۸

  ات وارد کن! ) به رحمتت مرا در [صف] بندگان شایسته۲  اند وارد کن! مرا به رحمت خویش در [صف] بندگانت که صالح) ۱  
  ) به رحمت خویش مرا در [صف] بندگان شایسته وارد کرد!۴  ات وارد شدم! ) به رحمتت من در [صف] بندگان صالح۳  
  عّین الّصحیَح: -۱۹

  های خود شیر دهند! توانند به بچه ها حیوانات پستانداری هستند که می انات اللّبونِة الّتي تُرِضُع ِصغارَها!: دلفین) الّدالفیُن ِمن الحیو ۱  
  : او کسی است که هر آنچه در زمین است را آفرید!)ُهَو الّذي َخلََق لُکم ما يف األرِض َجمیعاً () ۲  
  خاطر آن فرستاده است! ها!: به صفات برتر اخالقی پایبند باشید زیرا پروردگارم مرا به) علیُکم مبَکارِم األخالق فَإنَّ َريّب بََعثني بِ ۳  
ِتِه!: برتری دانشمند بر دیگران، برتری پیامربان بر امت خودشان است!۴     ) فَْضُل العالِم علی غیره کَفْضِل الّنبّي علٰی اُمَّ
: جاءَ  ماَعیِّْن ِعباَرًة  -۲۰   فیَها املَُتضادُّ

الفیَن تَبکي کاألَطفاِل َو تَضَحـ ) إنَّ ۱   لِم!۲  کاإلنساِن!كُ الدَّ الفیُن َدوراً ُمِهاّمً يف الَحرِْب َو السِّ   ) تَُؤدِّي الدَّ
الفیَن تَُغّني کَالطُّیوِر َو تَْصُفُر کاإلنساِن!۴  َصَل رَُجٌل الَغریَق ِمَن البَحِر إلَی الَربِّ!) أو ۳     ) إنَّ الدَّ
  َفراغین علی الّرتتیب (َحسَب الِحوار):عّین الّصحیح لل -۲۱

  ...............!»و بعَد دقائق، جاَء  َذَهبُت إلی الُفنُدِق أنا َمَع أصِدقايئ و أَخْذنا ِمفتاَح ُغرَفِتنا َو َوَجْدنا َرسیرها َمکسوراً فاتّصلنا ِبـ ...............«  
  ُمرشُِف الَخدمات -ستقبال) مسؤوِل اِإل ۲  ُمرشُِف الَْخدمات -) ُعاّمِل التّنظیِف ۱  
  ُعاّمُل التّنظیِف  -) ُمهندِس الّصیانَة۴  مسؤوُل اإلِستقبال -) ُمرشِِف الَخَدماِت ۳  
َجِر ِبالمَثٍَر!اَلعالُِم بِ «َعیِِّن املُناِسَب لَِمفهوِم هِذِه الِعباَرِة:  -۲۲   »الَعمٍل کالشَّ

ــــرد۱ ــــش بگی ــــار دان ــــر ب ــــو گ ــــت ت ) درخ
ـــویی و مصـــالحدان  ) ســـعدیا گرچـــه ســـخن۲ گ
ـــــــخن۳ ـــــــن ) س ـــــــر که ـــــــرورده پی دان پ
) چـــــو گفتـــــار بیهـــــوده بســـــیار گشـــــت۴

  

ـــــــوفری را   ـــــــرخ نیل ـــــــر آوری چ ـــــــه زی ب
ــخن ــه س ــد، ب ــار برآی ــل ک ــه عم ــت ب ــی نیس دان

ــــــــد ســــــــخن ــــــــه بگوی بیندیشــــــــد آنگ
گـــــوی در مردمـــــان خـــــوار گشـــــت ســـــخن

  

 ۲۳-۲۶( الّتالیة ألسئلةا عن أِجْب  ثمَّ  الّتايل الّنّص  إقرأ:(  
خوِر الّتي تَْحَتوي َعلی النِّفِط أو الغاِز الّذي  تُْحَفرُ نِّفِط ُحْفرٌَة ِبُرئ ال« اسـِتخراُجه و یَـِتمُّ َحْفـُر اآلبـاِر  یُْمِکـنُ يف أَعامِق األَرِض لِلُوصوِل إلی الصُّ

ِة کیلومرتاٍت تَْحَت األرِض! لُِمهنِدِس النِّفط َدوٌر أَسايسٌّ يف َعَملیَِّة است خراجِ النِّفِط ِمن بـاِطن األرِض و الَبحـِر و یُشـارُِک يف تأکیـد َعلی َمساَفة ِعدَّ
باسـِم  الـنِّْفطُ رسانی) جمیعِ بَراِمجِ َعَملیَِّة الَحْفِر و اإلِْسِتخراجِ! یُْعرَُف  روز ُوجوِد النِّفِط و الغاِز و تَعییِن أماکِن الَحْفِر و املُساَعَدِة علی تطویر (به

هِب األَْسَوِد ِألَهَ  ِة لِلطّاَقِة و یُْسَتْخَدُم َعلی ُمستوي (سطح) العالَِم ِإلِنتـاجِ الکَهَربـاِء وَ  اإلِْقِتصادیَّةِ میَِّتِه الذَّ  َحَرکَـِة َو یُْعَتَربُ واحٌد ِمَن الَْمصاِدِر املُِهمَّ
  »لَِدنا ُهَو َمْصفی مدینِة آبادان!النَّقِل! تَِتمُّ َعَملیَُّة تْصفَیِة النِّْفِط يف َمصايف النِّْفِط! ِمن أََهمِّ املَصايف يف بَ 

:َعن َدْوِر ُمهَ  الَخطَأعّین  -۲۳   نِدِس النِّفِط َحَسَب النَّصِّ
  ) املُساَعَدُة علی تَطویر جمیع بَرامِج عملیَِّة الَحْفِر!۲  ) املُشاَرکَُة يف تأکید ُوجوِد الّنفِط و الغاز!۱  
  ) إِجراُء عملیَِّة نَْقِل النِّْفِط إلی املَصايف!۴  لنِّفِط!) تعیین أماکِن الَحْفر يف عملیَِّة استخراِج ا۳  
۲۴- :   عّین الّصحیح َحَسَب النَّصِّ

  ) تُْحَفُر ِبْرئُ النِّْفِط يف أعامِق األرِض و الِبحاِر لِلُْحصوِل َعلَی النِّْفِط!۱  
  ) یُْعتََربُ الِبْنزیُن أهمَّ مصدٍر لِلطّاقَِة يف العالَِم!۲  
  داَن ُهَو أََهمُّ املَصايف علی املُستَوی العالَمّي!) َمْصفی آبا۳  
ِة کیلومرتاٍت علی سطح الْبَْحِر!۴     ) تَِتمُّ عملیَُّة َحْفِر اآلباِر النِّفطیَِّة علی َمسافَِة ِعدَّ
  علی َحَسِب النَّصِّ ............... -۲۵

  عملیَُّة اسِتخراِج النِّفِط يف َمصايف الِبالِد!) تَِتمُّ ۲  ) یُْستَْخَرُج النِّْفُط ِمْن باِطِن األرِض فََقط!۱  
  ) أََحُد َمصاِدِر النِّفِط هَي الطّاقَُة الَْکْهَربائیَُّة!۴  ) عملیَُّة َحْفِر اآلبار تَِتمُّ تَْحَت إِرشاِف ُمَهْنِدِس النِّفِط!۳  
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  عّین الّصحیَح عن الکلامِت الّتي اُشیَر إلیها ِبَخطٍّ علی الّرتتیب: -۲۶
َفة۲  ) املُضارع، املُضاِرع، نائب الفاعل، املُضاُف إلیه۱     ) الفعل املجهوُل، الفعُل املجهوُل، الفاِعل، الصِّ
َفةُ ۴  ) املُضاِرع، الفعل املَعلوم، املفعوُل، املضاُف إلیه۳     ) الِفعُل املجهوُل، الفعُل املعلوُم، نائُب الفاِعِل، الصِّ
 ۲۷-۳۰( التالیة ةاألسئل عن للجواب املناسب عّین:(  
  َعیِّْن نائَب الفاِعِل:  -۲۷

ها!۲  ) یُْغلُق الطّالُِب باَب الُغرفَِة بعَد دخولِِه!۱     ) تَُعرُِّف مریُم َصدیقتَها أُمَّ
فَن إلَی جنبه! ۴  ) النِّفُط سائٌِل أسوُد تُصَنُع أشیاُء کَثیرٌَة ِمنُه!۳     ) يف املیناِء یُشاِهُد اإلنساُن السُّ
  يِّ عباَرٍة یکون إِْسُم اإلشاَرِة نائَب الفاعل؟يف أ  -۲۸

َع ِمْن ِقبَِل املَُدرِِّس!۲  ) یَْعرُِف هذا الرَُّجُل أَْصلَُه و نََسبَُه!۱     ) ذلَک الطّالُِب ُشجِّ
ُع تلک الطّالِبَُة ِألَنَّها نَشیطٌَة!۴    ) یُْستَْخَرُج النِّْفُط ِمن هذه الِبْرئ!۳     ) تَُشجَّ
  :أَکرَث اَرًة جاَءْت فیَها الُحروُف الجاّرُة َعیِّْن ِعب -۲۹

لفیُن أَنَقَذ إنساناً ِمَن الَغرَِق فَأوَصلَُه إلَی الّشاِطِئ!۲  ) اَلَعربیَُّة ِمَن اللُّغاِت الرَّسمیَِّة يف ُمنظَّمِة األَُمِم املُتّحَدة!۱     ) اَلدُّ
ٍة!۴  نِعَمتاِن عظیَمتاِن ِمن اللِّه!كَ ) إنَّ البَحَر و األَسام۳     ) يف الُجُمَعِة َسَحَب تَیّاُر املاِء رَُجالً إلَی األَعامِق ِبِشدَّ
  يف أَيِّ عبارٍة اُْسُتْعِمَل َحرُف الجرِّ بصورٍة َصحیَحٍة؟ -۳۰

  کَثیرًة يف املُْصطَلَحاِت و الَْکلاِمِت! ) اَلُْمْعَجُم َموسوَعٌة کبیرٌة تَْجَمعُ ۲  ) ِعْنَدما یَْنَقِطُع تَیّاُر الَکْهَرباِء َعلَی اللَّیِل، یَسوُد الظَّالُم!۱  
  ) کاَن کُلُّ طالٍب یَلَْعُب َدورَُه مِبَهارٍَة بالَِغٍة!۴  ) جامُل العلِم نَْرشُُه و مَثَرَتُِه الَعَمُل ِمنه!۳  
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  )المغضوب عليهم و ال الضّالين غير() توجه به عبارت 4  ) رعايت شرط غصبي نبودن لباس و مكان نمازگزار3  
  كند. باشد و .............. به پاكي در طول روز كمك مي مي درست..... اهميت ترتيب رعايت آراستگي در ................ و .......... -33

  خضوع در نماز -اجتماع -) عبادت2    تكرار نماز -عبادت -) خانواده1  
  تكرار نماز -اجتماع -) عبادت4    خضوع در نماز -عبادت -) خانواده3  
  باشد؟ ر جهت رعايت آراستگي درست ميبه مردان د هاي معصومين  يك از موارد زير در مورد توصيه كدام -34

  افزايد. ) سبيل و موهاي بيني خود را كوتاه كنيد و به خودتان برسيد، زيرا اين كار بر زيبايي شما مي1  
  ) سبيل و موهاي بيني خود را كوتاه كنيد و به خودتان برسيد، زيرا نشانۀ پاكيزگي و عفاف است.2  
  اريد، زيرا نشانۀ اهميت شخص به پاكيزگي است.هاي خود را مقداري بلند بگذ ) ناخن3  
  افزايد. هاي خود را مقداري بلند بگذاريد، زيرا اين كار بر اقتدار شما مي ) ناخن4  
  .بيانگر ............... است» ال اله الّا اهللا«دنبال دارد و شروع جملۀ  شود، ............... را به دينداري با ............... شروع مي -35

  تبري -تولي -) تبري4  تبري -تبري -) تولي3  تولي -تولي -) تبري2  تولي -تبري -) تولي1  
  نجاسات است؟ ويك از موارد زير جز  كدام -36

  گوشت داراي خون جهنده ) ادرار و مدفوع حيوانات حرام2  گوشت ) خون انسان و هر حيوان حرام1  
  و مدفوع حيوانات فاقد خون جهنده) ادرار 4  گوشت ) مردار انسان و هر حيوان حرام3  
  باشد. اصل، ............... مي در كس كه مفتخر به دوستي الهي است آن -37

  ) تابع قلب و مداراكننده با كفار2    ) دوستدار حق و مداراكننده با كفار1  
  ) تابع قلب و دشمن باطل4    ) دوستدار حق و دشمن باطل3  
  كند؟ سته را براي انسان واجب مينماز شك ،يك از شرايط زير كدام -38

  فرسخ شرعي نباشد. 4) رفتن او بيشتر از 1  
  فرسخ شرعي نباشد. 8از  بيشتر) رفت و برگشت او 2  
  فرسخ باشد. 8فرسخ شرعي و مجموع رفت و برگشت او كمتر از  4) رفتن او بيشتر از 3  
  فرسخ باشد. 8از  فرسخ شرعي و مجموع رفت و برگشت او بيشتر 4) رفتن او بيشتر از 4  

  

  )۱۵۰تا ابتدای عفاف (صفحۀ  ۱۳تا  ۱۱های  درس:  ۱ زندگی و دین
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سوي برترين هدف زنـدگي، انجـام عمـل  هاي موفقيت به راهنمايي خداوند به انسان براي تسلط بر خود و كنار زدن موانع دروني و برداشتن گام -39
  است.«...............» 

  ) نماز4  ) عفاف3  ) روزه2  ) آراستگي1  
علت وجوب روزه بر  )الّذين آمنوا كتب عليكم الصّيام كما كتب علي الّذين من قبلكم لعلّكم تتّقون يا ايّها(با دقت در كدام قسمت از آيۀ شريفۀ  -40

  گردد؟ مسلمين واضح مي
  )كتب علي الّذين من قبلكم() 4 )يا ايّها الّذين آمنوا() 3  )لعلّكم تتّقون() 2 )كتب عليكم الصّيام() 1  

  كنيم؟ ستگي ارائه دهيم، به كدام گزينه استناد مياگر بخواهيم تعريف درست و كاملي را از آرا -41
  ) بهتر كردن وضع ظاهري و باطني و زيبا نمودن اين دو1  
  ) مرتب بودن وضع ظاهر و توجه به نظافت و زيبايي آن2  
  خلق و سخاوت ) برخورداري روح انسان از صفات زيبايي همچون ادب، حسن3  
  ها در معرض ديد ديگران و قرار دادن آن ها و استعدادها ) كشف و شكوفايي توانايي4  

  ها گشتند. ترين امت ها شدند و تبديل به پاكيزه الگو و سرمشق ساير ملت ،مسلمانان تحت تأثير ............... -42
  ) توجه به تداوم و تكرار نماز در طول روز2    ) توجه خدا و قرآن كريم به عفاف1  
  در راستاي حفظ آراستگي ها و سيرٔه معصومين  ) توصيه4  ت مقبوليتهاي پيامبر در جهت بروز درس ) سفارش3  
  كند. ترين شرط دوستي با خود را براي بندگان در قالب ............... معرفي مي خداوند متعال، اصلي -43

  )فاتّبعوني() 4  )يغفرلكم ذنوبكم() 3  )اشدّ حبّا هللا() 2  )يحبّونهم كحبّ اهللا() 1  
مبناي تمثيل ايشان » .اند هاي رام سوار شده هاي باتقوا، مَثَل سواركاراني است كه بر اسب مَثَل آدم«فرمايند:  در كالمي مي ي اميرمؤمنان عل -44

  چه بوده است؟
  .حيوان ) نفس انسان به اسب تشبيه شده و تقوا به رام بودن ذاتي2  .داري به تسلط بر لجام اين اسب نفس انسان به اسب تشبيه شده و خودنگه) 1  
  .داري به اسب ) تقوا به سواركاري تشبيه شده و خودنگه4  .) تقوا به سواركاري تشبيه شده و نفس انسان به افسار حيوان3  
ها را بشناسـيم، از كـدام  اند ارزشـمندترين انسـان بيان كرده اساس دستورالعملي كه اميرمؤمنان  اگر بخواهيم با استناد به كالم وحي و بر -45

  كنيم؟ استفاده ميگزينه 
  )يغفرلكم ذنوبكم و اهللا غفور رحيم() 2  )و من النّاس من يتّخذ من دون اهللا انداداً() 1  
  )و الّذين آمنوا اشدّ حبّاً هللا() 4  )انّ الصّالة تنها عن الفحشاء و المنكر() 3  

  
46- A: I ............... decide where to go on my vacation. 

B: You ............... go to India. It’s my favorite place to visit. 
 1) can – shouldn’t 2) should – can’t 3) shouldn’t – can 4) can’t – should 
47- Choose the best answer: 
 I was using my pencil a minute ago. It ............... be here somewhere. 
 1) must 2) can 3) should 4) may 
48- A ............... worker always works ............... . 
 1) fast – good 2) well – hard 3) hard – well 4) well – fast 
49- According to the writing rules which one isn’t correct? 
 1) My friend never talks to his parents rudely. 2) Your uncle is a careful driver. 
 3) It is an easy language. 4) The woman looked happily. 
50- Which one is WRONG? 
 “You ............... not speak loudly in the class.” 
 1) must 2) should 3) can 4) may 
51- The ............... Chinese believed that we are born with some energy in our bodies called chi. 
 1) entertained 2) ancient 3) local 4) historical 
52- If it’s ............... you are looking for, the city has many museums and old buildings. 
 1) culture 2) phrase 3) embassy 4) ceremony 
53- She couldn’t find any ............... in the baggage reclaim to ask her questions. 
 1) visas 2) celebrations 3) embassies 4) agents 
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54- Which one is correct according to the following conversation? 
 A: Do you have any suggestions for my trip? 
 B: Check the booklet! 
 1) B is looking for a booklet. 2) B is not happy to help. 
 3) A needs a booklet.  4) A has some suggestions. 
55- A: Where are you going to go for your vacation? 
 B: ……………………. 
 1) I like traveling a lot.  2) It has something to do with the weather. 
 3) That will be a great idea! 4) It won’t take that much time. 

  CClloozzee  TTeesstt::  

Space tourist is traveling to space for entertainment and learning about space. This kind of tourism 
is not usual such as ...(56)... or international. But travelers fly around the Earth or land on other 
planets. In this vacations people must pay ...(57)... of dollars to stay at space hotels. Travel ...(58)... 
are filling out reservation forms for thousands of future travelers who want to observe Egypt ...(59)... 
and The Great wall of China from space. Many travelers also hope to visit famous space tourist 
...(60)... such as Mars and The Moon. 

56- 1) hospitable 2) domestic 3) possible 4) generous 
57- 1) choices 2) continent 3) billions 4) thousand 
58- 1) agencies 2) tickets 3) ranges 4) countries 
59- 1) creations 2) pyramids 3) behaviors 4) obligations 
60- 1) translations 2) suggestions 3) stations 4) attractions 

 
  چاركي كدام است؟ اي مقابل، دامنۀ ميان مطابق نمودار جعبه -61

  1 (5  
  2 (6  
  3 (3  
  4 (13  

  ها كدام است؟ در نمودار مقابل، ميانگين داده -62
  1 (6  
  2 (8/6  
  3 (7  
  4 (2/7  
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17«    اختالف ميانه و ميانگين نمرات او كدام است؟است.  مقابلصورت  آموز در طول سال به هاي درس فيزيك يك دانش نمره - 63 19 18 7 18 20, , , , ,«  
  1 (5/1  2 (5/2  3 (3  4 (4  

آمـده اسـت.  مقابلدادٔه آماري در جدول  4 براي 2انحراف مشاهدات از ميانگين به توان  -64
  ها كدام است؟ انحراف معيار اين داده

  1 (49  
  2 (7  
  3 (25  
  4 (5  
5هاي  اي داده طبق نمودار جعبه -65 8 10 7 12 11 8 16 5, , , , , , ,   كدام گزينه درست است؟ ،/

  ها در سمت راست جعبه بيشتر است. پراكندگي داده) 2    است.اي متقارن  نمودار جعبه) 1  
  است. 10 ها برابر ميانۀ داده) 4  ها در سمت چپ جعبه بيشتر است. پراكندگي داده) 3  

زير آمـده كنان در جدول يسال را داشته باشند. سن باز  25المللي، بايد ميانگين سني  هاي بين هاي ملي براي اعزام به بازي اي يكي از تيمضاع -66
  گيرد؟ المللي را مي هاي بين است. مربي با اعمال كدام تغيير، اجازٔه حضور تيم در بازي

  را از تيم حذف كند. 4بازيكن ) 1  
  سال را به تيم اضافه كند. 25بازيكن ذخيره با سن ) 2  
  را از تيم حذف كند. 2بازيكن ) 3  
  سال را به تيم اضافه كند. 24يره با سن بازيكن ذخ) 4  
3هاي  اي داده تواند نمودار جعبه كدام گزينه مي -67 7 8 9 11 12 13, , , , ,   باشد؟ ,

  1(
 

  2(
 

  

  3(
 

  4(
 

  

  ها كدام است؟ برابر صفر شده است. مجموع اين داده ،6دادٔه آماري با ميانگين  5راف معيار انح -68
  صفر) 4  30) 3  6) 2  5) 1  

  چاركي در تعدادي دادٔه آماري باشد؟ ترتيب بيانگر دامنه و دامنۀ ميان به تواند نميكدام گزينه  -69
  1 (15- 15  2 (20- 15  3 (20- 3  4 (13- 15  

  است؟ نادرستاست. كدام گزينه  زيرصورت  شده توسط دو بسكتباليست به اي امتيازهاي كسب هنمودار جعب -70
  است. 10ميانۀ هر دو برابر ) 1  
ــازيكن ) 2   از چــارك اول » ب«تمــام امتيازهــاي ب

  بيشتر است.» الف«امتيازهاي بازيكن 
  ثبات بيشتري دارد.» ب«بازيكن ) 3  
چـاركي  ، دامنـۀ ميان»الـف«زيكن امتيازهاي با) 4  

  تري دارد. كوچك
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  نشان دهندٔه چيست؟ ،كننده دارد شود محصول يك كشور در فاصلۀ هزاران كيلومتري از محل توليد آن در كشوري ديگر مصرف اينكه امروزه مشاهده مي -71

 ) كيفيت محصوالت بخش داخلي4 هاي تجارت ) كاهش هزينه3  جهاني) حمايت از محصوالت 2 ) حمايت از صنايع داخلي1  
  پذيرد؟ ها و به چه طريق در اقتصاد جهاني بيشتر صورت مي امروزه كدام نوع از تحريم -72

  دليل جهاني شدن ها به ها و بيمه تراشي در مبادالت مالي، بانك مانع -) تحريم مالي1  
  هاي ارتباطي دليل گسترش شبكه صادرات و واردات كاال، خدمات و عوامل توليد بهتراشي در مقابل  مانع -) تحريم تجاري2  
  هاي ارتباطي دليل گسترش شبكه تراشي در مقابل صادرات و واردات كاال، خدمات و عوامل توليد به مانع -) تحريم مالي3  
 ني شدندليل جها ها به ها و بيمه تراشي در مبادالت مالي، بانك مانع -) تحريم تجاري4  
  گزينۀ درست كدام است؟ ،»مزيت اقتصادي«در زمينۀ احيا و خلق  -73

  ) محيط جغرافيايي و طبيعت باالترين جايگاه در خلق مزيت اقتصادي را داراست.1  
  هاي مطلق و نسبي موجود در تقابل است. هاي اقتصادي جديد با مزيت ) خلق مزيت2  
  مطلق در كشورها، متكي به منابع و عوامل طبيعي است. هاي نسبي و ) تأكيد اقتصاددانان بر مزيت3  
 ماندگي است. هاي بالقوه و خلق مزيت در زمينۀ خدمات، علم و فناوري و صنايع فرهنگي موجب رها شدن از عقب ) احياي مزيت4  
كشور خـود در زمينـۀ توليـد و صـادرات به توليدكنندگان  ،كنندگان خارجي جوي نياز و عالقۀ مصرفو  شخصي با بررسي بازارهاي خارجي و جست -74

  كند؟ درستي شغل يا تخصص او را معرفي مي كدام گزينه به ارزي موجب رونق اقتصادي شده است. كمك كرده و از اين طريق با افزايش درآمدهاي
 الملل ) بازارياب بين4  الملل ) توليدكنندٔه بين3  ) دالل2  ) كارآفرين1  
  ................  جز گزينۀ دهد به درستي نشان مي الملل را به جارت بينها فوايد جانبي ت همۀ گزينه -75

  آالت و لوازم يدكي يا مواد اوليه ) امكان ادامۀ كار توليد كنندگان با واردات ماشين1  
  ) افزايش بازار فروش كاالها از طريق صادرات و بهبود كيفيت و قيمت كاالهاي وارداتي2  
  ها و منابع در سطح جهان شدن كشورها و تقسيم ثروت محصولي ) جلوگيري از تك3  
 كنندگان براي خريد كاالهاي ضروري وارداتي از طريق صادرات كاال به خارج ) تأمين ارز موردنياز مصرف4  
  . ............... بارت است ازبرند ع كار مي منظور نفوذ به بازارهاي جهاني به هاي تجاري كه كشورها براي تشويق صادركنندگان خود به يكي از سياست -76

  ) تعيين عوارض وارداتي يا سهميۀ وارداتي2  هاي گمركي ) وضع موانع تجاري و تعرفه1  
 هاي مختلف و انواع تسهيالت اقتصادي/ حقوقي ) ارائۀ يارانه4  هاي مقداري براي صادرات ) تعيين محدوديت3  
  ؟باشد نميها در ارتباط  كدام گزينه با ساير گزينه -77

  .دهند هاي اقتصادي ساير كشورها را به خود اختصاص مي ) اقتصادهاي هوشمند از طريق مؤسسات چندمليتي و فرامليتي خود، مزيت1  
  .كنند هاي نابرابري بين محصوالت خود و ساير كشورها برقرار مي گذاري ناعادالنه، ارزش هاي اقتصادي با قيمت المللي، قدرت ) در تعامالت بين2  
  .وش جديد استعمار كشورهاي قدرتمند، انتقال برخي صنايع و يا تأسيس صنايع متناسب با منابع طبيعي كشور مستعمره است) ر 3  
 دهند. تر هستند انتقال مي بع ارزانهاي توليدي خود، صنايع خود را به كشورهايي كه داراي منا منظور كاهش هزينه هاي تجاري معروف دنيا به ) مارك4  
  درستي آمده است؟ در كدام گزينه به ،اي در اقتصاد جهان داشته  جايگاه ويژه از قديمنكه اقتصاد ايران دليل اي -78

  ) عادالنه بودن توزيع درآمد و دريافت خراج و هزينه كردن مناسب با در نظر گرفتن مصلحت عمومي افراد1  
  الملل سويي با اقتصاد بين ار مناسب حاكمان جهت دستيابي و همسر نهادن مراحل اوليۀ انقالب صنعتي در جوامع اروپايي و رفت ) پشت2  
  هاي جهان دشوار با حاكميت بر جغرافياي پهناوري از سرزمين مسير  هاي مهم و طي سر گذاشتن فرازونشيب ) پشت3  
 ي سه قارٔه آسيا، اروپا و آفريقاالمللي و تالق ) وسعت و پهناوري جغرافيايي، برخورداري از منابع طبيعي و قرار گرفتن در چهارراه بين4  
  هايي استوار است و كدام اصل به اين مهم پرداخته است؟ نظام اقتصادي جمهوري اسالمي ايران بر پايۀ چه بخش -79

  43اصل  -) دولتي، خصوصي و انتفاعي2  44اصل  -) دولتي، تعاوني و خصوصي1  
 43اصل  -اعي و غيرانتفاعي) تعاوني، انتف4  44اصل  -) خصوصي، غيرانتفاعي و تعاوني3  

يك از  اين اقدام مرتبط با كدام» ها پيگير است. ها و تصميمات و سياست هاي كشور مراجعه و نسبت به انجام طرح جمهور به تمام استان رئيس« -80
  باشد؟ اصول قانون اساسي مي

  حقوق اقتصادي و شهروندي 45) اصل 2  اي و استاني  عدالت منطقه 48) اصل 1  
 اي و استاني  عدالت منطقه 45) اصل 4  حقوق اقتصادي و شهروندي 48اصل ) 3  

  شنبۀ ادارات، مربوط به اجراي كدام اصل قانون اساسي است؟ تصويب قانون تعطيلي روزهاي پنچ -81
 48) اصل 4  45) اصل 3  44) اصل 2  43) اصل 1  
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  باشد؟ فويه ميكدام گزينه بيانگر وضعيت اقتصادي ايران در نيمۀ اول حكومت ص -82
  ) تجهيز ناوگان كشور و رقابت شديد نظامي و تجاري با ساير كشورها و استعمار كشورهاي ضعيف جهت دستيابي به منابع و امكانات1  
  اندازي به اقتصاد هند و دور ماندن از كانون تحوالت دليل حملۀ افغان و كشورگشايي نادر و دست ) تضعيف اقتصاد ايران به2  
  .هاي اقتصاد باشد تاز عرصه باعث شد ايران يكهكه ست حاكمان از موقعيت ايران و وظايف خطيرشان در مقابل ساير اقتصادها ) درك در 3  
 .هاي ديني و اجتماعي و فرهنگي هماهنگي داشت ) اقتصاد يكپارچه و مستقل در كنار يكپارچگي سياسي كه با ساير اليه4  
  انقالب سفيد چه بود؟ پيامد اجراي برنامۀ موسوم به -83

  ) وارد آوردن لطمه بر بدنۀ كشاورزي و اقتصاد روستايي2  ) واگذاري منابع نفتي و معدني به بيگانگان1  
 هاي بزرگ خارجي ) متكي شدن اقتصاد ايران به بيرون مرزها و قدرت4  ) تبديل بازارهاي مصرفي ايران به بازار كاالهاي خارجي3  
  ؟كدام فصل قانون اساسي و با چه عنواني بايد مراجعه كنيم  به ،اقتصادي و آشنايي با چارچوب كلي نظام اقتصادي كشورمانبراي آگاهي از مسائل  -84

  وپنجم با عنوان اقتصاد و امور مالي اهجوسوم تا پن اصول چهل) فصل چهارم شامل 1  
  دي و ماليوپنجم با عنوان نظام اقتصا وچهارم تا پنجاه ) بخش چهارم شامل فصول چهل2  
  وسوم با عنوان اقتصاد و امور مالي اهجوچهارم تا پن ) فصل سوم شامل اصول چهل3  
 وان نظام اقتصادي و ماليوسوم با عن اهجوسوم تا پن ) بخش سوم شامل فصول چهل4  
  درستي بيان شده است؟ در مكاتب مادي و مكاتب اسالم در كدام گزينه به» اقتصاد«تفاوت  -85

شود اما در اسالم هدفي است در جهـت  كار گرفته مي ) در مكاتب مادي، اقتصاد يك وسيله است كه در مراحل رشد براي جلوگيري از فساد و تباهي به1  
  .رسيدن به رشد و تكامل معنوي و كارايي بيشتر در اين زمينه

شود در حالي كه در اسالم وسيله است و انتظاري جـز  فساد و تباهي ميعامل تخريب و  ،) در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و در مراحل رشد2  
  .رود كارايي بهتر در رسيدن به اهداف از آن نمي

عنوان  شـود در حـالي كـه در اسـالم بـه ) در مكاتب مادي، اقتصاد خود هدف است كه موجب رشد و تكامل انسان و جلـوگيري از تبـاهي جوامـع مي3  
  .شود گرايي و وابستگي عنوان مي ا مصرفبراي مبارزه ب اي  وسيله

اي   عنوان وسـيله شود در حالي كه در اسالم بـه ) در مكاتب مادي، اقتصاد يك وسيله است كه در مراحل رشد عامل فساد و تباهي اقتصادي جامعه مي4  
  رود. وري اقتصادي نمي شود كه از آن انتظاري جز اثربخشي و بهره كار گرفته مي براي رشد جامعه به

  
  هاي كدام گزينه درست است؟ خط عروضي واژه -86

  مَجموعِ هَرچِ/ مجموعه  مَعمولَن/ هرچه  ) معموالً 2  مَرَنجان تُ/ مرنجان  خُدخواهي/ تو  ) خودخواهي 1  
  خُورشيد كِ/ خورشيد  خيش/ كه  ) خويش 4  خاستَن پشتوانِ/ خواستن  عَِزت/ پشتوانه  ) عّزت 3  
  وزن هستند؟ هم» دست -سرانه -شجاعت -دعوت«ترتيب با واژگان  هاي كدام گزينه به واژه -87

  جنگ -عاشقانه -شيرين -) هوشيار4  وفا -كتاب -نگهبان -) حاكم3  گنجه -بتاب -مبارز -) تلخي2  عهد -صبحدم -ها گل -) ناپاك1  
  كدام عبارت در مورد سجع درست است؟ -88

  ها بيشتر است. ) ارزش موسيقايي سجع متوازن از ديگر سجع1  
  هاست. هاي ابتدايي و وزن يا هر دوي آن يكساني دو واژه در واج يا واج ،) سجع2  
  نامند. رود و نثري را كه در آن سجع است مسجع مي كار مي ) سجع تنها در نثر به3  
  ر شعر است.) فايدٔه سجع ايجاد موسيقي در نثر و افزايش موسيقي د4  
  خورد؟ چشم مي آرايي) در كدام بيت به آرايۀ تكرار (واژه -89

ـــبح1 ـــبالن ص ـــماع بل ـــر س ـــين ب ـــرو را ب خيز ) س
ــــت2 ــــه اس ــــان دوخت ــــا ده ــــرد دان ) از آن م
ـــو )3 ـــه ن ـــدم و داس م ـــك دي ـــبز فل ـــزرع س م
ــــــو مي )4 ــــــاد ت ــــــه ي ــــــرد در دل، چگون مي

 

ــه بســتان، پــاي  زن كوب و دســت همچــو سرمســتان ب
ـــه شـــ ـــد ك ـــه بين ـــان ســـوخته اســـتك مع از زب

ــــد و هنگــــام درو ــــادم از كشــــتۀ خــــويش آم ي
يــــاد تــــو يــــاد عشــــق نخســــتين اســــت

 

  هاست؟ تر از ساير گزينه برجسته »آرايي واج«در كدام گزينه  -90
ـــيچ1 ـــا ه ـــاني زان دل ) ب ـــدم كس نش ـــتان ندي س
) شــب اســت و شــاهد و شــمع و شــراب و شــيريني2
ـــه )3 ـــر گرفت ـــتم از س ـــرا س ـــن چ ـــاه م اي اي م
ــدازيم )4 ــاغر ان ــي در س ــانيم و م ــل برافش ــا گ ــا ت بي

 

يــــا مــــن خبــــر نــــدارم يــــا او نشــــان نــــدارد 
ــي ــتان بين ــه دوس ــب ك ــين ش ــت چن ــت اس غنيم

اي اي كـــه نظـــر برگرفتـــه از مـــن چـــه ديـــده
ــي نــو درانــدازيم ــك را ســقف بشــكافيم و طرح فل
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  وتاه بر زيبايي شعر افزوده است؟آرايي مصوت ك واج ،در كدام بيت -91
ي صــورت تــو ملــك جمــال و جمــال ملــك) ا1
ـــنهم ســـر در كـــوه2 ـــا ن ) شـــهرٔه شـــهر مشـــو ت
ــك در )3 ــيد و فل ــه و خورش ــاد و م ــر و ب ــد اب كارن
ــــه )4 ــــت ب ــــت رياس ــــاني خطاس ــــت كس دس

 

ـــان  ـــان ج ـــان و جه ـــان جه ـــو ج ـــت ت وي طلع
ــــادم ــــي فره ــــا نكن ــــا ت ــــيرين منم ــــور ش ش
ــوري ــت نخ ــه غفل ــف آري و ب ــه ك ــاني ب ــو ن ــا ت ت

ــــت ــــان، دس ــــه از دستش ــــ ك ــــتها ب ر خداس
 

  شود؟ آرايۀ ترصيع در كدام بيت ديده مي -92
ــد اســت1 ــه نشــاط اســت و امي ــا ك ــه آنج ــرواز ب ) پ
ـــي2 ـــت و م ـــل اس ـــرض نق ـــي ع ـــا كن ـــر ت ) نظ
ـــــــا )3 ـــــــابوده م ـــــــوده و ن ـــــــه ازل ب اي ب
ــــــيض )4 ــــــوار ف ــــــع ان ــــــت مطل اي جمال

 

ــت  ــرود اس ــت و س ــرود اس ــه س ــا ك ــه آنج ــرواز ب پ
ـــي ـــگ اســـت و ن ـــرف چن ـــا كشـــي، ح ـــس ت نف

ــــــاوي  ــــــوده م ــــــده و فرس ــــــد زن ــــــه اب ب
ـــــــيض ـــــــرار ف ـــــــع اس ـــــــت منب وي جالل

 

  است؟ نرفتهكار  به» آرايي آرايي يا واج واژه«هاي  در كدام گزينه آرايه -93
ـــده1 ـــق و فاي ـــرفتم ز خل ـــه گ ـــت ) گوش اي نيس
ـــــــي2 ـــــــه ) هم ـــــــويم و گفت ـــــــا گ ام باره
ــــتن )3 ــــون ريخ ــــواهي و خ ــــگ خ ــــر جن اگ
دل نيســت كبــوتر كــه چــو برخاســت نشــيند )4

 

ــــالي گوشهگوشــــ  نشــــين اســــت ۀ چشــــمت ب
ــــــدارها ــــــر دل ــــــن مه ــــــيش م ــــــود ك ب
بــــــر ايــــــن گونــــــه ســــــختي بــــــرآويختن
ـــــديم ـــــديم، پري ـــــه پري ـــــامي ك از گوشـــــۀ ب

 

  نوع سجع در كدام گزينه متفاوت است؟ -94
  ينداخت.) الهي هركه تو را شناخت، هرچه غير از تو بود ب2  آيد مفرّح ذات. رود ممد حيات است و چون برمي ) هر نفسي كه فرومي1  
  ) متكلم را تا كسي عيب نگيرد، سخنش صالح نپذيرد.4  ) يك خلقت زيبا، به از هزار خلعت ديبا.3  
  خورد؟ چشم مي به» آرايي ترصيع و واژه«در كدام بيت هر دو آرايۀ  -95

ـــــودي، منـــــت نمي1 ـــــا مـــــن ب دانســـــتم ) ب
) رفـــتم چـــو مـــن از ميـــان، تـــو را دانســـتم2
ـــــن راه شـــــد  )3 ـــــف اي ـــــي واق ـــــور نب يماز ن
چـــــون پيـــــروي نبـــــي و آلـــــش كـــــرديم )4

 

ـــــت نمي  ـــــودي، من ـــــن ب ـــــا م ـــــتم ت دانس
دانســـــتم بـــــا مـــــن بـــــودي، منـــــت نمي

ـــــــديم ـــــــارف اهللا ش ـــــــي ع ـــــــر عل وز مه
ـــــديم ـــــاه ش ـــــه آگ ـــــايق هم ـــــرار حق ز اس

 

  است؟ نرفتهكار  در كدام عبارت آرايۀ سجع به -96
  اميد اجابت به درگاه حق بردارد.) دست انابت به 2  ) ما را بر كيسه بند نيست و با خلق خدا جنگ نيست.1  
  ) ملك از خردمندان جمال گيرد و دين از پرهيزگاران كمال يابد.4    ) هركه با بدان نشيند نيكي نبيند.3  
  كار رفته است؟ در كدام گزينه آرايۀ موازنه به -97

گـــاه چـــو ســـيمم فروگـــداز ) از بهـــر زخـــم 1
آورد ) بــاد نــوروز از كجــا ايــن بــوي جــان مــي2
ــــيم از ســــخنِ خــــام خــــويش چــــون )3 خجل
دانــي دال مــن قــدر وصــل او ندانســتم تــو مي )4

 

ـــبس  ـــر ح ـــي  وز به ـــارم هم ـــو م ـــاه چ ـــاي گ فس
آورد ســـتان مـــي پـــا بـــه كـــوي دل جـــان مـــن بي

ـــــام خـــــويش ـــــه انع ـــــامرز ب ـــــو بي هـــــم ت
ـــي ـــودي نم ـــتم و س ـــون دانس ـــيماني كن دارد پش

 

  ؟نداردوجود » موازنه«در كدام گزينه آرايۀ  -98
ـــــنهم1 ـــــرا ن ـــــت) چ ـــــر خيال ـــــم دل ب ؟ نه
ــــتي2 ــــق شكس ــــر عاش ــــود، ب ــــل ب ــــا پ ) جف
ـــــــي )3 ـــــــاال م ـــــــاالييم و ب ـــــــا ز ب رويم م
مـــــــن از دســـــــت كمانـــــــداران ابـــــــرو )4

  

ـــــالت  ـــــان در وص ـــــم ج ـــــدهم؟ ده ـــــرا ن چ
وفــــا گــــل بــــود، بــــر دشــــمن فشــــاندي

ـــــــي ـــــــا م ـــــــاييم و دري ـــــــا ز دري رويم م
يـــــارم گـــــذر كـــــردن بـــــه هـــــر ســـــو نمي

 

  خورد؟ مي چشم در كدام عبارت آرايۀ موازنه به -99
  دانم. بينم و بر باطنش غيب نمي ) كه بر ظاهرش عيب نمي2  ) گفت خاموش كه در پستي مُردن به كه حاجت پيش كسي بردن.1  
  ست نه از بهر دنيا خوردن.ا  ) علم از بهر دين پروردن4  ست، بلكه چارٔه كار خاليق كم جوشيدن است.ا  ) دولت نه به كوشيدن3  
  داراي ارزش موسيقايي بيشتري است؟ سجع در كدام عبارت -100

  ) پادشاهي او راست زيبنده، خدايي او راست درخورنده.2  خيز بودم و مولع زهد و پرهيز. ) در ايام طفوليت متعبد و شب1  
  ملك ضايع. دين باطل است و دين بي ) مُلك بي4  ديدار تو درد و داغ است.  ) الهي بهشت چون چشم و چراغ است، بي3  

  
  شاه ساساني اجازه گرفت كه عقايد خود را تبليغ كند؟  ماني از كدام -101

  شاپور يكم) 4  اردشير دوم) 3  بالش يكم) 2  بهرام يكم) 1  
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  نمايد؟ برقرار تجاري باطارت و چين هند با مستقيم طور به بار تصميم گرفت كه نخستين در زمان حكومت كدام سلسله بر ايران، امپراتوري روم براي -102
  ) هخامنشيان4  ) سلوكيان3  ) ساسانيان2  ) اشكانيان1  
  راه يافت؟  اروپا صغير به كيشي مستقل تبديل شد و سپس به آسياي در روم ستايش كدام ايزد ايران باستان، در قلمرو -103
  بهرام )4  ) ميترا3  ) آناهيتا2  مزدا اهوره) 1  
  ها بر كار تجارت و قوانين مرتبط با خريدوفروش نظارت بيشتري داشت؟ اي زير نسبت به ساير حكومته يك از سلسله كدام -104
  سلوكيان) 4  هخامنشيان) 3  ساسانيان) 2  اشكانيان) 1  
  يك از اقوام زير است؟ مردوك، خداي بزرگ كدام -105
  ها آشوري) 4  ها آريايي) 3  ها بابلي) 2  ها ايالمي) 1  
  است؟ كرده نكوهش را بود رايج وي زمان در كه نيايش كهن آداب از يك كدام ،زرتشت -106
  حيوانات كردن قرباني) 4  طبيعي عناصر پرستش) 3  وبرق پرزرق معابد ساخت) 2  متعدد خدايان ستايش) 1  
  اوستا در زمان كدام پادشاه ايران باستان، به خط و زبان اوستايي نگارش يافت؟ -107
  اردشير ساساني) 4  شاپور دوم ساساني) 3  اشكاني بالش) 2  كوروش هخامنشي) 1  
  سياست مذهبي شاهان اشكاني كدام پيامد را در پي داشت؟ -108
  ) افزايش قدرت موبدان زرتشتي2  غرب ايران از طريق گسترش مسيحيت در روم نفوذ ) افزايش1  
  مختلف ايدپيروان عق آميز مسالمت زيستي ) هم4  ) دخالت بيشتر درباريان در امور مذهبي3  
  شده است؟ پيدا شناسي باستان هاي كاوش هايي مربوط به كدام خدايان در مجسمه اشكاني، دورٔه از -109
  ) خدايان رومي4  ميترا و ) آناهيتا3  ) خدايان يوناني2  ايران كهن ) خدايان1   
  شد؟ در ايران تا زمان داريوش هخامنشي، حقوق و دستمزدها چگونه پرداخت مي -110

  طال و فلزات قيمتي) 4 اعطاي زمين زراعي) 3  صورت كاال به) 2 هاي نقره سكه) 1  
  جاي مانده است؟ امروزه از دوران حكومت هخامنشي بر ،يك از آثار زير كدام -111

  هاي آن دوره ) تعدادي از وزنه2  هايي با ظرفيت حمل چند صد تن كاال ) بقاياي كشتي1  
  هاي راه شاهي ) تعدادي از ايستگاه4  اكي براي كاخ شاهيهاي توليد مواد خور  ) بقاياي كارگاه3  
  كدام مورد، از خصوصيات تجارت ايران در زمان هخامنشيان است؟ -112

  .شد مي حكومت نصيب راهداري و ونقل حمل گمركي و عوارض حقوق از هنگفتي ) درآمد1  
  بود. قيمت گران و تجملي اشياي به و منحصر محدود ) تجارت،2  
  شد. كاسته قيمت ارزان كاالهاي مبادلۀ محج ) از3  
  .داد مي تشكيل مردم مورد نياز اجناس را تجاري كاالهاي از توجهي قابل ) بخش4  
  مطابق تعاليم زرتشتي، وظايف امشاسپندان يا جاودانان مقدس كدام است؟ -113
  درست زندگي به آدمي و مبارزه با شرنشان دادن راه ) 2  مزدا در امر آفرينش و ادارٔه امور هياري رساندن به اهور ) 1  
  ها ايجاد قوانيني براي زندگي انسان) 4  ها مزدا در مبارزه با اهريمن و بدي هكمك رساندن به اهور ) 3  
  ؟نيستساسانيان  ديني سياست و ساساني دورٔه در دين كدام مورد، از منابع اخبار و آگاهي دربارٔه وضعيت -114
  فردوسي ) شاهنامۀ4  ها برجسته ) نقش3  هاي زرتشتيان ) اندرزنامه2  هاي گلي ) لوح1  
  است؟» دين مادها« ٔهآمده دربار دست كدام مورد بيانگر اطالعات به -115
  اند. داشته اعتقاد ايراني كهن دانند و برخي معتقدند آنان به باورهاي ) برخي پژوهشگران آنان را زرتشتي مي1  
  شدند. مي ستايش هم آناهيتا و مهر همچون رانياي كهن خدايان مزدا، هورها ) عالوه بر2  
  اند. كرده مي ستايش را ميترا همچون ايراني كهن خدايان از و برخي مزدا اهوره ها آن دهد مي نشان كه دارد وجود ) شواهدي3  
  كرد. اعالم ايران دين رسمي عنوان به را مزداپرستي مادها، ) حكومت4  

  
  ايالت مهم و عمدٔه كشور كدام است؟ -116
  تركمن -قشقايي -) بختياري4  كلهر -وند كولي -سون ) ايل3  بهاروند -تركمن -) قشقايي2 كالوند -سون ايل -) بختياري1  
  ناميم؟ مي» شهر كالن«در ايران بر اساس كدام مالك، بعضي از شهرها را  -117
  ش از يك ميليون نفر) جمعيت بي2  كيلومتر مربع 500) وسعت بيش از 1  
  ) جمعيت بيش از دو ميليون نفر4  كيلومتر مربع 400) وسعت بيش از 3  
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  هاي روستايي است؟ يك از اَشكال سكونتگاه ترتيب مربوط به كدام به» ب«و » الف«هريك از تصاوير  -118

  متمركز -) پلكاني1  

  ميدانگاهي -) خطي2  

  خطي -) پراكنده3  

  يپلكان -) پراكنده4  

  علت تفاوت شكل شهرهاي مختلف كدام است؟ -119
  چگونگي پيدايش و كاركردهاي مختلف) 4  ) عوامل تاريخي و روند پيدايش3  ) شيب زمين و تاريخچۀ پيدايش2  كوهوا و جنس خا  ) آب1  
  چيست؟» مهاجرت معكوس«منظور از  -120
  اها به شهرهاي بزرگ) از شهرهاي كوچك يا روست2  ) از كشورهاي بزرگ به كشورهاي كوچك1  
  ) از كشورهاي كوچك به كشورهاي بزرگ4  ) از شهرهاي بزرگ به شهرهاي كوچك يا روستاها3  
  دهد؟ درستي نشان مي شهرهاي ايران را به كالن ،كدام گزينه -121

  گيالن -تبريز -) اصفهان4  تبريز -شيراز -) كرج3  كرمانشاه -اهواز -) شيراز2  سمنان -اصفهان -) مشهد1  
  درست؟» ها سكونتگاه«كدام گزينه دربارٔه نقش  -122
    علت داشتن بناهاي تاريخي، نقش تاريخي دارد. الف) پيرانشهر به  
  شود. ها منعكس مي ها در چهره و سيماي آن ب) نقش سكونتگاه  
  كنند. ها را با هم ايفا مي ها چند نقش دارند و اين نقش ج) امروزه اغلب سكونتگاه  
  هاي نظامي داراي نقش نظامي است. داشتن پادگان علت د) شيراز به  
  شود. ) نقش هر سكونتگاه بر اساس وضع جغرافيايي آن تعيين مي ه  
  » ه«و » د«) 4  »د«و » ج«) 3  »ج«و » ب«) 2  »ب«و » الف«) 1  
  ترتيب مربوط به كدام شهر است؟ به» ب«و » الف«هاي  شكل -123
  بندرعباس -) بندرانزلي1  

  مدانه -) اصفهان2  

  اصفهان -) بندرعباس3  

  بندرعباس -) همدان4  

  شود محور توسعۀ كشاورزي از زراعت به كدام سمت تغيير يابد؟ امروزه با توجه به مشكل كاهش منابع آبي كشور، توصيه مي -124
  گيري ) ماهي4  ) پرورش زنبورعسل3  ) باغداري2  ) دامداري1  
  ليدات باغيِ كشورمان شده است؟كدام عامل سبب ايجاد تنوع فراوان در تو -125
  هاي انساني برداري درست از توان ) بهره2    ) وجود گستردگي زياد انواع خاك1  
  ) تفاوت زمان ريزش باران در نواحي مختلف4  ) اختالف شديد درجه حرارت روزانه و ساالنه3  
  همتا است؟ كدام محصوالت باغيِ ايران در جهان بي -126
  انگور -زعفران -) انار4  بادام -خرما -) سيب درختي3  انگور -زعفران -) پسته2  خرما -پسته -) انار1  
  كدام عوامل سبب شده تا كشورمان براي پرورش انواع دام مناسب باشد؟ -127
  هاي گياهي ) تنوع اقليمي و گونه2  ها ) گستردگي در عرض جغرافيايي و وسعت زياد جلگه1  
  ها و موقعيت نسبي مناسب تنوع ناهمواري )4    و خاك  مندي صحيح از آب ) بهره3  
  هاي زياد توليدات باغي در ايران كدام است؟ علت مزيت -128
  گرمسيري هاي سردسيري، گرمسيري و نيمه ) وجود انواع ميوه2  هاي صنايع غذايي متنوع ) وجود كارخانه1  
  بار به كشورهاي ديگر) باال بودن صادرات خشك4  كيفيت و كميت انواع توليدات باغي) باال بودن 3  
  درست است؟» دامداري«  كدام گزينه در رابطه با بخش -129
  اند. خود اختصاص داده  % واحد دامي را به30دهند، اما  % از جمعيت كشور را تشكيل مي10الف) هرچند عشاير   
  ب) توليد محصوالت دامي باعث رونق صنايع غذايي در كشور شده است.  
  شود. پروتئيني در كشور توسط عشاير توليد مي % از توليد مواد30ج)   
  د) توليد محصوالت دامي سبب امنيت غذايي و صادرات در كشور شده است.  
  ) در استان سيستان و بلوچستان، پرورش شتر وجود دارد. ه  
  ب و ج) 4  هد و ) 3  ج و د) 2  الف و ب) 1  
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  ميوه در كشور درست است؟كدام گزينه در رابطه با پراكندگي توليد ساالنۀ  -130
  انگور كرمان  -همدان -) فارس2  پسته سمنان  -خراسان رضوي -) كرمان1  
  سيب درختي مركزي  -فارس -غربي ) آذربايجان4    خرما خوزستان  -يزد -) بوشهر3  

  
  شود كدام گزينه است؟  يشناسي استفاده م تعبيري كه براي هويت جهان اجتماعي در جامعه -131
  ) تحوالت فرهنگي جهان اجتماعي2    ) هويت اجتماعي1  
  ) هويت فرهنگي جهان اجتماعي4    ) تحوالت هويتي جهان اجتماعي3  
  گويند.  كند، ............... مي به تغييرات اساسي در جهان اجتماعي كه ............... جهان اجتماعي را متحول مي -132
  تزلزل فرهنگي -) عقايد4 تحول فرهنگي -) هويت3  تغيير فرهنگي -) آرمان2  عارض فرهنگيت -) فرهنگ1  
  دهد؟  دو عامل منجر شدن به تزلزل فرهنگي را نشان مي ،كدام گزينه -133
  اساس فرهنگ  هاي اجتماعي بر عدم توانمندي در سامان دادن كنش -) تداوم تعارض فرهنگي1  
  فرهنگي تداوم تعارض  -) بحران هويت2  
  ها در جهان اجتماعي  عدم ثبات عقايد و ارزش -ها ) شك كردن در عقايد و ارزش3  
  بحران هويت  -اساس فرهنگ هاي اجتماعي بر ) عدم توانمندي در سامان دادن كنش4  
  محقق شدن هويت فرهنگي جهان اجتماعي در ميان مردم به پديد آمدن كدام گزينه وابسته است؟  -134
  هاي مشترك  ) عقايد و ارزش4  هاي مشترك  ها و ارزش ) آرمان3  ) آرمان اجتماعي مشترك 2  و نمادهاي مشترك  ) هنجارها1  
  كند؟  هاي زير ترسيم مي كدام گزينه روند درستي را از عبارت -135
   »تزلزل فرهنگي «   »تعارض فرهنگي«   »بحران هويت«   »تحول فرهنگي «  
  بحران هويت  تحول فرهنگي  تزلزل فرهنگي  ) تعارض فرهنگي 2  تحول فرهنگي تعارض فرهنگي  يت بحران هو  تزلزل فرهنگي ) 1  
  تعارض فرهنگي  تحول فرهنگي  تزلزل فرهنگي  ) بحران هويت 4  تحول فرهنگي  بحران هويت  تزلزل فرهنگي  تعارض فرهنگي ) 3  
  هاي دروني چيست؟  بست و بنها  نتيجۀ مواجه شدن جهان اجتماعي با كاستي -136
  دهد.  ) نشاط زندگي را از دست مي2  شود. رو مي ند يأس و خودكشي روبههايي مان ) با آسيب1  
  شود.  ) گرفتار كهولت و مرگ مي4  شود. انگاري و غفلت دچار مي پوچ ) به3  
  ؟ نيستآورد،  ميهاي اجتماعي را فراهم  كدام گزينه از مواردي كه زمينۀ گسترش و پيشرفت جهان -137
  صر را اخذ كنند.عنا ،زندگيو شيؤه ) در محدودٔه هنجارها 2  وجود آورند. اي زندگي اخذشده بهه تغييراتي را در شيوه ،) در صورت لزوم1  
  تعامل كنند. ي خودها ها و ارزش آرمان ) با حفظ عقايد،4  اند استفاده كنند. كه كمتر عميقها  هاي عقايد و ارزش ) از اليه3  
  است؟ نادرستكدام گزينه در ارتباط با عبارت زير  -138
  »اعتقاد به ليبراليسم را جايگزين نگاه و نظر كشور خود در عرصۀ سياست و اجتماع كرده است. ،دليل ارتباط با جوامع غربي كشوري فرضي به«  
  ) اين تعامل از موارد تعامل سازنده و باعث گسترش و پيشرفت نيست.1  
  هاي عميق فرهنگي براي دادوستد بهره ببرد. اعي نبايد از اليهجهان اجتم) 2  
  هاي اخذشده پديد آورد. ) كشور مزبور بايد در صورت لزوم تغييراتي در اين عقايد و ارزش3  
  هاي اجتماعي است. ها و ارزش هاي اجتماعي در سطح عقايد، آرمان ) گاهي ارتباطات جهان4  
   د؟نكن م صدق ميو رو ان يون ده، در ارتباط با فرهنگ اسالم و فرهنگهاي داده ش يك از ويژگي كدام -139
  »شناسي توحيدي، عناصر مشركانه، عناصر عقلي هاي مختلف، جهان عناصر اساطيري، اهميت به عقل و عقالنيت، دانش«  
  عناصر اساطيري -هاي مختلف دانش -) فرهنگ يونان: عناصر عقلي1  
  عناصر اساطيري -اهميت به عقل و عقالنيت -ديشناسي توحي ) فرهنگ اسالم: جهان2  
  شناسي توحيدي جهان -عناصر عقلي -) فرهنگ يونان: عناصر مشركانه3  
  عناصر عقلي -هاي مختلف دانش -) فرهنگ اسالم: عناصر اساطيري4  
  اي در پي خواهد داشت؟  هچه نتيج ،نكندهاي خود پافشاري  هاي ديگر بر عقايد و ارزش اگر جهان اجتماعي در تعامل با جهان -140
  ويتي خواهد شد.) دچار تحوالت ه1  
  شود. فرهنگي دچار بحران هويت مي رو شدن با تعارض دليل روبه ) به2  
  كند. هاي عميق سرايت مي به اليه ) دادوستد فرهنگي3  
  هاي ديگر خواهند شد. يري از جهان) انديشمندان آن دچار ضعف و در نتيجه تأثيرپذ 4  
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  وسطي به چه نوع عقايدي روي آورد؟هاي مسيحيت قرون  جهان غرب با عبور از عقايد و ارزش -141
  هاي دنيوي و سكوالر ) عقايد و ارزش2  هاي يونان و روم باستان ) عقايد و ارزش1  
  هاي ديني  ) عقايد و ارزش4  هاي مسيحيت اصيل ) عقايد و ارزش3  
  پردازد؟  هاي اجتماعي ديگر مي ي به دادوستد و تعامل با جهانتوان گفت كه جهان اجتماع چه زماني مي -142
  ) زماني كه جهان اجتماعي بتواند شيؤه زندگي خود را در تقابل با جهان اجتماعي ديگر بازسازي كند. 1  
  شوند.  اساس نيازها، مشكالت و مسائل خود با جهان اجتماعي ديگر رويارو طور فعال و خالق بر ) زماني كه اعضاي آن به2  
  ها و همچنين هنجارها و شيؤه زندگي خود باشند.  ) زماني كه اعضاي جهان اجتماعي قادر به حفظ تمامي عقايد و ارزش3  
  گونه تأثيري از جهان اجتماعي ديگر نپذيرد.  ) زماني كه جهان اجتماعي هيچ4  
  است؟  نادرستكدام گزينه در ارتباط با جهان اجتماعي خودباخته  -143
  كنند.  ) اعضاي آن به روش تقليدي عمل مي2   گيرد. عناصر فرهنگي ديگر را بدون تحقيق و گزينش فرامي) 1  
  است. » از اينجا رانده و از آنجا مانده«المثل  ) مصداق ضرب4  تواند آن را رها كند.  تواند فرهنگ گذشتۀ خود را گسترش دهد؛ اما مي نمي) 3  
  درستي معنا كرده است؟  زدگي را به غرب ،كدام گزينه -144
  ها  ) تحت تأثير بودن در گزينش بعضي از ارزش2  ) با روش تقليدي عمل كردن در تعامل با جوامع غربي1  
  ) خودباختگي جوامع غيرغربي در برابر جهان غرب4  ) از دست دادن ارتباط با فرهنگ و تاريخ خود3  
، »هـاي حـق برخـوردار نيسـتند. اند و از عقايد و ارزش اساس فطرت انسان شكل نگرفته رهاي اجتماعي كه ب جهان«كدام گزينه در ارتباط با  -145

  است؟  نادرست
  شوند.  ها از حقيقت خود و هستي مي ) باعث دور ماندن انسان2  ها به شناخت صحيح از عالَم و آدم برسند. شوند كه انسان مانع از آن مي) 1  
  شوند.  ) باعث از بين رفتن حالت فعال و خالق در گزينش عناصر فرهنگي مي4  رابي از حقيقت است. كنند س ) تصويري كه از انسان ارائه مي3  

  
  كدام قياس اقتراني، معتبر است؟ -146

نيست.  ب الف بعضي )4  نيست.  ب الف هيچ) 3   است.  ب الف بعضي )2   است.  ب الف  هر) 1
نيست.  ب  ج هيچ     است. الف  ج بعضي    نيست.  ج الف هيچ    نيست.  ج  ب بعضي  

نيست.  ج الف بعضي  نيست.  ج  ب بعضي  نيست.  ج  ب بعضي  نيست.  ج الف بعضي

  شد؟ نخواهدبا قرار گرفتن كدام گزينه در جاي خالي زير، استدالل معتبر  -147
       ..................................................  
  شود. هيچ طاليي مستهلك نمي       
   .بعضي فلزات، طال نيستند  
  اي فلز نيست. شونده ) هيچ مستهلك2  ها فلز هستند. شونده ) بعضي مستهلك1  
  شود. ) هر فلزي مستهلك مي4    شوند. ) بعضي فلزات مستهلك مي3  
  چند شرط از شرايط اعتبار قياس را دارد؟ ،قياس اقتراني زير -148
  الف است. بعضي ج       
  هيچ الف ب نيست.      
   .بعضي ج ب نيست  
  ) صفر4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  » ..............وضع تالي«در مقدمۀ شرطيِ قياس استثنايي اتصالي،  -149
  ) هيچ نتيجۀ قطعي دربارٔه شرط ندارد.2  تواند با صدق مقدم همراه باشد. ) نمي1  
  كند. ) مغالطه است زيرا شرط قضيه را نفي مي4  كند. ) قطعاً مقدمِ قضيۀ شرطي را اثبات مي3  
  ؟شود نميهاي ميان تفكر نقاد و غيرنقاد محسوب  كدام گزينه از تفاوت -150
  ) استدالل كردن از وجوه مختلف4  جا  االت درست و بهؤ ) پرسيدن س3  تفكر فرايند) توجه آگاهانه به 2  تفكر  فرايند) جدي گرفتن 1  
  ارٔه قضيۀ شرطي متصل و قضيۀ شرطي منفصل صادق است؟كدام گزينه درب -151
  ) ممكن است هر دو يك پيام داشته باشند.1  
  ) ممكن است هر دو ساختار يكسان داشته باشند.2  
 شود. يمشروط م گريجزء به صدق جزء د  كيمتصل مانند منفصل، صدق  يدر شرط) 3  
  گسسته و نامرتبط هستند. دو بخش قضيه نسبت به هم ،) در شرطي منفصل برخالف متصل4  
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  ............... :، .............. است، به اين معني است كه»الف يا ب«اينكه قضيۀ شرطي منفصل  -152
  .»كدام شايد هيچ« -) قابل جمع در كذب2  .»نه هر دو« -) غيرقابل جمع در صدق1  
  .»كدام و شايد هر دو يچنه ه« -) قابل جمع در صدق4  .»كدام شايد هر دو و شايد هيچ« -) حقيقي3  
؛ آنگاه كدام استدالل »شود و هم جذب گردشگر خارجي هم افزايش صادرات غيرنفتي موجب كاهش بيكاري در كشور مي«فرض كنيد بدانيم:  -153

  است؟ نامعتبر
  ) بيكاري در كشور كاهش پيدا نكرده است؛ پس نه صادرات غيرنفتي افزايش يافته و نه جذب گردشگر خارجي.1  
  ) صادرات غيرنفتي افزايش يافته است، پس بيكاري در كشور كاهش يافته است.2  
  .است ) هم صادرات غيرنفتي افزايش يافته و هم گردشگر خارجي به كشور جذب شده است، پس بيكاري كاهش يافته3  
  ده است.) بيكاري كاهش يافته است، پس يا صادرات غيرنفتي افزايش پيدا كرده يا گردشگر خارجي جذب ش4  
  رساند؟ كدام گزينه پيام بيت زير را مي -154

ــــارد ــــتان نب ــــه كوهس ــــاران ب ــــر ب اگ
  

ـــك   ـــردد خش ـــه گ ـــالي دجل ـــه س رودي ب
  

  گردد. رودي مي بارد يا به سالي دجله خشك ) باران به كوهستان نمي2  رود شود، باران به كوهستان نباريده است. ) اگر به سالي دجله خشك1  
  بارد. گردد يا باران به كوهستان مي رودي مي ) به سالي دجله خشك4  شود. رودي نمي تان ببارد، به سالي دجله خشككوهس) اگر باران به 3  
  عنوان مقدمۀ ديگر اين قياس در نظر گرفته شود؟ تواند به فرض كنيد قضيۀ زير، مقدمۀ يك قياس معتبر است. كدام گزينه مي -155
   »آوري. سر درنمي الؤ اگر منطق نخوانده باشي، از اين س«  
  خوان هستي. ) منطق4  آوري. ال سر درميؤ ) از اين س3  اي. ) منطق خوانده2  آوري. ال سر درنميؤ ) از اين س1  
  ؟ كند ميشرطي منفصل عبارت زير را قضيۀ  ،كدام گزينه -156
 ..............» حميده در امتحانات پاياني پايۀ دهم «  
 شود. گيرد يا قبول مي ميهفده زير  ٔهيا نمر) 2  شود. يا قبول مي گيرد مي پانزدهباالي  ٔهيا نمر) 1  
  شود.  گيرد يا قبول نمي مي پنجزير  ٔهيا نمر) 4  شود.  گيرد يا قبول نمي مي دهزير  ٔهيا نمر) 3  
  قياس استثنايي از دو مقدمه تشكيل شده است كه ............... -157
  شرطي متصل و ديگري شرطي منفصل است. ،) يكي از آن دو2   وره باشد.) يكي از آن دو مقدمه بايد قضيۀ حملي محص1  
  توانند شرطي متصل يا يكي از سه قضيۀ شرطي منفصل باشند. ) هر دو مي4  كند. هاي قياس را تعيين مي ) تعداد حاالت يكي از آن دو، تعداد حالت3  
  ؟رساند نميكدام گزينه پيام يك قضيۀ شرطي را  -158
  ) هرچه عوض دارد گله ندارد.4  ) هرچه پيش آيد خوش آيد.3  اي هست. ) اگر خوني بيايد كُشته2  آتشي نيست. د بي) اگر دودي رو 1  
اش دعوت كرد. دوست آقاي شاكري كـه آدرس خانـۀ او را بلـد بـود و  اي در نزديكي خانه يكي از دوستان آقاي شاكري از او براي كار در اداره -159

  گونه پيامك كرد: وي شخصي خواهد آمد، آدرس اداره را ايندانست او حتماً با خودر  مي
  اداره سه خيابان با تو فاصله دارد يعني در گلستان چهارم است.«  
  عبور كني؛ 2يا الف  1. براي آمدن به گلستان دوم بايد از كوچۀ الف 1  
  ؛3يا ب  2. سپس براي رسيدن به گلستان سوم از كوچۀ ب 2  
  شوي. رد مي 2يا ج  1 به گلستان چهارم از كوچۀ ج . و در آخر براي ورود3  
هايي كه گفتم از سمت شما ورود ممنوع نيستند بنابراين  كدام از كوچه هيچ  

  .»است 93ره پالك ا تواني با خودروي خود بيايي. اد با خيال راحت مي
هاي بين خانۀ آقاي شاكري تا اداره  كه خيابان رو روبهبا توجه به نقشۀ   

هاي شرطي منفصـل  ترتيب نوع قضيه دهد، كدام گزينه به يرا نشان م
  موجود در آدرس را درست بيان كرده است؟

جنوبي، دوطرفه و همۀ  -هاي شمالي همۀ خيابان ،(توجه: در اين نقشه  
طرفگي بـا  طرفه هستند. جهـت يـك غربي، يك -هاي شرقي خيابان

 فلش روي نقشه مشخص شده است.)
  الجمع مانعة -حقيقي -الرفع ) مانعة2    حقيقي -الجمع مانعة -الرفع ) مانعة1  
 الجمع مانعة -حقيقي -) حقيقي4    حقيقي -الجمع مانعة -) حقيقي3  
  شده، درست مشخص شده است؟ با فرض صادق بودن هر دو مصراع بيت زير، در كدام گزينه نوع قضيۀ شرطيِ منفصلِ مطرح -160

ديــده را فايــده آن اســت كــه دلبــر بينــد
  

د فايـــده بينـــايي راَونبينـــد چـــه بُـــور   
  

  الرفع فايده است: مانعة ند يا بيبي ) ديده يا دلبر را مي2  بيند يا فايده دارد: حقيقي ي) ديده يا دلبر را نم1  
  فايده است: مانعةالجمع يند يا بيب ) ديده يا غيردلبر را نمي4  بيند يا فايده دارد: مانعةالخلو ) ديده يا غيردلبر را مي3  
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 اسکن با توانید می شام گرامی، آموز نشدا

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

  شوید. وارد دو گزینه مؤسسه
 gozine2.ir 

 
  

  

  

    
  
  
  
  

  ۹۶ - ۹۷ تحصیلی سال
  متوسطه دوم ورۀد مده پایۀ آموزان دانش
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ـــ ـای درس یـترشیحـــ اسخـپ  عمـــومی هــ
  

 فیزیــک و ریاضــی رشــتۀ اختصاصــی هــای درس //
  

ـای درس // ـتۀ اختصاصـــی هــ  تجربـــی علـــوم رشــ
  

نیانسا علوم و ادبیات رشتۀ اختصاصی های درس //

  

۲  
  

۹  
  

۱۹  
  

۲۷  
   مهم هایر تذک

  

برگـزار ۷۹ اردیبهشت ۴۱ جمعه روز دو  گزینه ۱۰ ۀمرحل تحصیلی پیشـرفت ارزشیابی -۱
 بـه مرحلـه ایـن از کـه آموزانی دانش برای  آزمون این ۀجلس به ورود کارت گردد. می
  شد. خواهد توزیع اردیبهشت ۱۳ شنبه پنج روز در اند، کرده نام ثبت بعد

 دو گزینـه هـای مناینـدگی طریق از آزمون برگزاری و کارنامه توزیع لفمخت های حوزه -۲
  رسد. می کنندگان رشکت اطالع به کشور رسارس در

 شـده درج کارنامـه و نامه پاسخ جلسه، به ورود کارت روی بر که شام داوطلبی ۀشامر  -۳
جـایی در حتامً  را شامره این باشد. می کارها پیگیری و شام شناسایی راه بهرتین است،

  باشید. داشته دسرتسی بدان لزوم مواقع در تا بسپارید خاطر به و منایید یادداشت

 بعـدازظهر از تـدریج، به ۹ مرحلـۀ تحصـیلی پیرشفت ارزشیابی مقدماتی های کارنامه -۴
آدرس بـــه دو گزینـــه اینرتنتـــی پایگـــاه روی بـــر ۹۷فـــروردین  ۳۱ جمعـــه روز

w.gozine2.irww ۹ مرحلـۀ آزمون نهایی های کارنامه مشاهدۀ برای گیرد. می قرار
 مراجعـه مؤسسـه اینرتنتی پایگاه به ،فروردین ۳۱ جمعه روز ۱۹ ساعت از توانید می

شهر منایندگی طریق از را موضوع کارنامه، دریافت در اشکال بروز صورت در منایید.
  منایید. پیگیری خود

 اول ۀمرحلـ در و گردیده صادر مراحل متامی برای آموزان دانش ۀجلس به ورود کارت -۵
  منایید. حفظ را آن آزمون مرحله آخرین تا که منایید دقت است. شده توزیع
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  )ینظر  های هرشت متام( ۹ مرحلۀ تحصیلی پیرشفت ارزشیابی عمومی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس شانزدهم ▲  2پاسخ: گزينۀ  -1

  پليدي: خبث  همراه: مالزم  عجيب: طرفه  گداخته: تافته  
  شانزدهمو  چهاردهم هاي مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: درك و فهم * درس ▲  3پاسخ: گزينۀ  -2

  معني خوشبخت است، نه بدبخت. مقبل به  
  در ساير ابيات:  
  مهرباني :تلطّف )4  مفلس :رويشد )2  طرّار :دزد )1  

  شانزدهمو  چهاردهم هاي مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * درس ▲  2پاسخ: گزينۀ  -3
  ها عبارتند از: هاي اماليي در گزينه غلط  
  مصداق مناسب )4  خوان و سفره )3  لحن و بيان، عزيمت سفر )2  حذر داشتن بر )1  

  * حيطه: درك و فهم * درس شانزدهم مشخصات سؤال: متوسط ▲  3پاسخ: گزينۀ  -4
  معناي ادا كردن حق و انجام دادن درست است. به» حق گزاردن«در اين بيت   

  مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس شانزدهم ▲  1پاسخ: گزينۀ  -5
  نخواهم خورد: آينده    گفت، رسيديم: ماضي ساده  
  مرببخش: ا   ستاني: مضارع اخباري بخشي، مي مي  
  ضارع: م)تشنه هستي(اي  تشنه    نتواني، بگيري: مضارع التزامي  

  مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس شانزدهم ▲  2پاسخ: گزينۀ  -6
  ، نگهبان نقش مسندي دارد. او (طوطي) در دكان، نگهبان دكان بود. در اين بيت  
  مفعولي دارد. صفت است و مرد نقش »ديده: كور بي«نيز  1 گزينۀ در بيت  

  مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس چهاردهم ▲  4پاسخ: گزينۀ  -7
  گونه است: اين 4 گزينۀ جملۀ بيت  
  شكست. زبان زدم، كاش دستم مي وقتي كه من بر سر آن خوش  
  شد.با اند و بيت يك جملۀ غيرساده مي مشخص است كه اين دو جمله از نظر معنايي به يكديگر وابسته  

  مشخصات سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم * درس شانزدهم ▲  3پاسخ: گزينۀ  -8
  استعاره: زنده و مرده بودن بخت  سان: برده، مرده جناس ناهم  تضاد: زنده، مرده  
  كنايه: زنده بودن و مرده بودن بخت: سعادتمندي و بيچارگي و بدبختي  

  درك و فهم * درس چهاردهم مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: ▲  1پاسخ: گزينۀ  -9
  شود. اي در آن ديده نمي بينيد مثال يا نمونه طور كه مي : سبزه در هر كجا برويد زيباست و زيبايي باغ از سرسبزي آن است. همان1 گزينۀ معناي بيت  
  در ساير ابيات:  
  : دانه همچون كودكي در نظر گرفته شده است.2گزينۀ   
  داند. مثال كوه و صدا مي: كارهاي بد و نيك را 3گزينۀ   
  داند. اي از ناراستي مي نماي جوفروش را نمونه : گندم4گزينۀ   

  شانزدهمو  چهاردهم هاي مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: درك و فهم * درس ▲  2پاسخ: گزينۀ  -10
  چراغ چشم: چشم او همچون چراغي بود. چراغ در مصراع دوم، استعاره است.»: د«تشبيه   
  نيش و عسل »:ج«تضاد   
  گوهرِ دوم استعاره از خير است.»: الف«استعاره   
  دشنه و تشنه»: ب«جناس   
  ريش بركندن (تأسف خوردن)، آفتاب زير ميغ شدن (پنهان شدن و از دست رفتن)»: ه«كنايه   

  مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس شانزدهم ▲  2پاسخ: گزينۀ  -11
  ادل عزت يافتن و به خاك اندر آوردن معادل به ذلت انداختن است.تاج بخت بر سر نهادن، مع  

  مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس شانزدهم ▲  1پاسخ: گزينۀ  -12
با يكديگر تناسـب معنـايي دارنـد و شكسـت و بيچـارگي را  4و  3، 2 هاي گزينه ، ابيات128صفحۀ » ماست از ماست كه بر«با توجه به مفهوم   

  برد. خاطر جفاي يار خودش را از بين مي ، شاعر به1دانند. در حالي كه در بيت  صول خود آدمي ميمح

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

سال   
تحصیلی
 ۹۷

 -  
۹۶ 

|  
دانش
 

آموزان
 

پایۀ
 

ده
م  

دورۀ
 

دوم  
متوسطه

 

۳  

  مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس شانزدهم ▲  4پاسخ: گزينۀ  -13
به اين  4 گزينۀ خورد. در بيت ميكند و فريب  ترين حرف هم توجه مي دل و زودباور است كه به كوچك شخصيت اصلي آدم ساده ،در درس طرّاران  

  مفهوم اشاره شده است.
  مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس چهاردهم ▲  3پاسخ: گزينۀ  -14

  يكسان است. 3 گزينۀ در بيت» پشت دست گزيدن«معناي پشيماني با كنايۀ  به» ريش بركندن«مفهوم كنايۀ   
  شانزدهمو  چهاردهم هاي * حيطه: كاربرد * درسمشخصات سؤال: دشوار  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -15

  حمايت شدن: پشت گرفتن )د     باور كردن: مسلّم داشتن )ج  
  وابستگي: دل نهادن )ب    ناديده گرفتن: چشم پوشيدن )الف  

  
  ٧ درس*  فهم و درک: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀپاسخ: گزین -۱۶

  )۱رد گزینۀ ) (مضارع اول شخص مفردکنم (فعل  کنم، سپاسگزاری می کر میأَْشکُُر: تش  
  )۲رد گزینۀ ) (َوَهَب: بخشید (فعل ماضی سوم شخص مفرد  
  )۳و  ۱های  رد گزینهأَلَْحَقُهام: آن دو را پیوند داد (  

  ٧ درس*  فهم و درک: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ١پاسخ: گزینۀ  -۱۷
  )۳و  ۲های  رد گزینه) (کرد (ماضی استمراری : سفر میکاَن ... یُساِفرُ   
  )۳رد گزینۀ ) (يف املايض: در گذشته (جاّر و مجرور  
  )۳و  ۲های  رد گزینهأَصِدقائِِه: دوستانش، دوستان خود (  
ّیارِة: با خودرو، به     )۲رد گزینۀ ) (وسیلۀ خودرو (جاّر و مجرور ِبالسَّ
  )۲رد گزینۀ ) (هایی (جاّر و مجرور سوی مکان هایی، به إلَی أَماِکَن: به مکان  
  )۴و  ۳های  رد گزینهها ( الِجباِل:کوه  
  )۴و  ۲های  رد گزینهها ( َشواِطِئ: ساحل  

  ۸یطه: دانش * درس ح*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸
  )۴و  ۳های  رد گزینه) (یَعَتِقُد: اعتقاد دارد (فعل مضارع  
  )۳و  ۱های  نهرد گزی) (ثن(فعل مضارع مجهول سوم شخص مفرد مؤ  شود وجو می ی جستَقد تَُفتَُّش: گاه  
  )۴و  ۱های  رد گزینهها ( الظُّلاُمِت: تاریکی  

  ٨یطه: درک و فهم * درس ح*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ٣پاسخ: گزینۀ  -۱۹
  اشد.ب می» آفریننده بسیار«معنای  و اسم مبالغه به» َفّعال«بر وزن » الَخّالُق «  

  ٨ درس*  دانش: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ٢پاسخ: گزینۀ  -۲۰
  ترجمۀ درست سایر کلامت:   
  ) بامنک۴  ) خمیر ۳  ) استخوان پوسیده۱  

  ٨اده * حیطه: درک و فهم * درس س: سؤال مشخصات ▲  ٢پاسخ: گزینۀ  -۲۱
  »رود! می ادارۀ مخابراتتلفن همراه بخرد، به  کارت خواهد سیم هنگامی که فردی می«ترجمه عبارت سؤال با گزینۀ درست:   
   :ها ترجمۀ سایر گزینه  
  ) ادارۀ پلیس۴  ) ادارۀ برق ۳  ) ادارۀ راهنامیی و رانندگی ۱  

  ٨: دشوار * حیطه: کاربرد * درس سؤال مشخصات ▲  ٣پاسخ: گزینۀ  -۲۲
  ».ای هامنند آن است و سزای بدی، بدی«ترجمۀ آیه:   
  دن گذشته و نگاه به آینده اشاره دارد.به رها کر  ۳در گزینۀ   

 ترجمۀ منت:  
های شاعران ایرانی از زمان پیدایش شعر دری تا اآلن است. و آن فنی قوی از فنـون شـعری اسـت. ملّمـع غالبـاً از  راستی تکنیک ملّمع از نوآوری به«

های عشِق شاعران و ادیبـان ایرانـی بـه زبـان عربـی  کند و آن از نشانه یقانون وزنی فارسی با تکیه بر پایۀ مشرتک میان دو زبان فارسی و عربی پیروی م
راع سـوم را بـه عربـی و چهـارم را بـه ـدهد، سـپس مصـ ها را به زبان فارسی و دومی را به زبان عربی قرار می است. در ملّمعات، شاعر مرصاع اول از آن

های دینـی و  اند. حافظ شیرازی به بعضی از نشـانه و سعدی شیرازی ملّمعاتی را رسوده گونه. برخی از شاعران بزرگ مانند حافظ شیرازی فارسی و به این
  »های قرآنی و احادیث نبوی و مفاهیم اخالقی در ملّمعاتش توسل جست. اسالمی و آیه

  ٨ درس*  فهم و درک: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ٣پاسخ: گزینۀ  -۲۳
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  ..............»راستی ملّمع، . به«  
  های شاعران عرب است!  ) از نوآوری  ۲های عشق شاعران ایرانی به زبان فارسی است!  ) از نشانه۱  
  از فنون شعری است!  ی ضعیف) فن  ۴ کند! می) غالباً از نظام وزنی فارسی پیروی ۳  
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  ٨* درس  فهم و درک: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ٢پاسخ: گزینۀ  -۲۴
  !نکرددر ملّمع استفاده  سیاسییرازی از مفاهیم حافظ ش  

  ٨* درس  فهم و درک: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۵
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  ) ملّمع یکی از فنون شعر نزد ایرانیان است!۲  دری بوده است! ) ملّمع از زمان پیدایش شعر۱  
  ل به زبان عربی است! ملّمع فقط در مرصاع او  )۴  رساید! ) شاعر ملّمع را به دو زبان می۳  

  ٨* درس  فهم و درک: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ١پاسخ: گزینۀ  -۲۶
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  ).ه کردتوج» الّشاعر«به مفرد کلمه یعنی إسم الفاعل (باید  ) إسم املُبالََغة ۲  
  إسم املفعول ) إسم الفاِعل ۳  
َفة ۴     الفاِعل ملُضاف إلیه/ املفعول ا ) الصِّ

  ٧* درس  فهم و درک: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ١پاسخ: گزینۀ  -۲۷
  آمده ولی نون وقایه نیامده است. » لِـ/ ِمن«حروف جّر ، ۱در گزینۀ   
  آمده است: » ي« منون وقایه میان فعل و ضمیر متکل ها حروف جّر و همچنین سایر گزینهدر   
  »  أَن یُنِقَذين«نون وقایه در فعِل »/ ِمن« ) حرف جرّ ۲  
  » إْجَعلني«که دو بار آمده/ نون وقایه در فعل » يف« ) حرف جرّ ۳  
  »  أََخَذين«نون وقایه در فعِل »/ إلَی«) حرف جّر ۴  

  ٨* درس  فهم و درک: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ٢پاسخ: گزینۀ  -۲۸
  اسم فاعل است. » فاِعل«بر وزن » الزّائِرَة«کت فتحه روی تشدید ـــَّ در عیُن الفعل (حرف قبِل آخر)، اسم مفعول است. البتّه در اول و حر » ُمـ«با حرکت » ُمَوظَِّف «  
  در اول و حرکت کرسه در عیُن الفعل، اسم فاعل هستند. » ُمـ«با حرکت » املُْسَتْخرِجوَن، املَُعلُِّم، املُساِفرینَ «ها  در سایر گزینه  
  باشد. کرسه می ، رکت زیر تشدید ــِّـنکته: ح  

  ٨* درس  فهم و درک: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۹
  الَخّالقیَن: اسم مبالغه  -اسم فاعل»): الطّالِب«(مفرِد آن  الطُّّالَب   
  در سایر گزینه ها:   
  یک از موارد وجود ندارد.  ) هیچ۱  
  ن/ املُؤِمنیَن: اسم فاعل ) الُحکّاَم(الحاِکم)/ العاِدلی۲  
ٌس: اسم مفعول۳     املُسلِمیَن: اسم فاعل  -) ُمَقدَّ
  شود. کند، اسم مبالغه محسوب منی چون بر شغل داللت می» طَّیار«مانند » فّعال«: وزن ۱نکتۀ   
  های جمع، باید به شکل مفرد آن توجه منود.  ... در اسم : برای تشخیص اسم فاعل، اسم مفعول و۲نکتۀ   

  ٨* درس  فهم و درک: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۰
  ها:  موارد درست برای سایر گزینه  
  دارد نه فاعل.  مفعولنقش » اَملَُجرََّب ) «۱  
  دارد نه خرب.  الیه مضافنقش » حاِفٍظ ) «۲  
  باشد نه اسم مبالغه. می اسم فاعلاست و » عادی«مفرِد آن » ُعداة) «۳  

  
  ٧* درس  فهم و درک: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ٢پاسخ: گزینۀ  -۱۶

  )۴و  ۳های  رد گزینه) (مضارع معلومکند (فعل  تَْسَتْهلُِک: مرصف می  
  )۴و  ۳های  رد گزینه) (الیه خود َدْولَُتنا: کشورمان، کشور ما (در نقش فاعل با مضاف  
  )۴و  ۳های  رد گزینهها و سازمان ( ظََّمِة: خانهاملَناِزِل َو املُنَ   
ُر: صادر می     )۴ و ۱های  رد گزینه) (شود (فعل مضارع مجهول یَُصدَّ

  ٨* درس  فهم و درک: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ٢پاسخ: گزینۀ  -۱۷
  )۱قرأنا: خواندیم (رد گزینۀ   
  )۳و  ۱های  : یکی از ... (رد گزینه إحَدی ...  
  )۴و  ۳های  توانند (رد گزینه ُع: میتَستطی  

  ۸* درس  دانش: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸
  )۴و  ۳های  رد گزینه) (که نقش مفعول را دارد» ي«م فعل امر + نون وقایه + ضمیر متکلأَدِخلني: مرا وارد کن (  
  ) ۴ و ۱های  رد گزینه () ات (ترکیب وصفی اضافی الّصالحیَن: بندگان شایستهكَ ِعبادِ   
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  ٨* درس  دانش: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ٣پاسخ: گزینۀ  -۱۹
  ها: ترجمۀ درست سایر گزینه  
  دهند! های خود شیر می ها از حیوانات پستانداری هستند که به بچه ) دلفین۱  
  ) او کسی است که همه آنچه را در زمین است برایتان آفرید!۲  
  بر غیرخود مانند برتری پیامرب بر امت خودش است! ) برتری دانشمند۴  

  ٨* درس  دانش: حیطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۰
  ها: متضاد در سایر گزینه  
لم۲  كُ) تَبکي و تَضَحـ۱     ) الَبحر و الَربّ ۳  ) الَحرِب و السِّ

  ٨* درس  فهم و درک: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ٢پاسخ: گزینۀ  -۲۱
متـاس گـرفتیم و بعـد از چنـد  ول پـذیرشئمسـمن همراه دوستانم به هتل رفتیم و کلید اتاقامن را گرفتیم و تخت آن را شکسته یافتیم، پس بـا «ترجمه:   

  »آمد! مدیر داخلی خدماتدقیقه، 
  ٨* درس  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ٢پاسخ: گزینۀ  -۲۲

  » مثر(بدون میوه) است! نند درخت بیعمل ما عامل بی«ترجمۀ عبارت:   

 ترجمۀ منت:  
شـود! حفـر  تـوان آن را اسـتخراج کـرد، حفـر می هایی که دارای نفت یـا گـازی کـه می ای است که در اعامق زمین برای رسیدن به سنگ چاه نفت حفره«

عملیات استخراج نفت از درون زمین و دریـا دارد و در تأییـد شود! مهندس نفت نقشی اساسی در  های نفت در مسافت چند کیلومرت زیر زمین انجام می چاه
خـاطر اهمیـت  کنـد! نفـت بـه های عملیـات حفـاری و اسـتخراج، مشـارکت می رسانی متـام برنامـه روز وجود نفت و گاز و تعیین جاهای حفاری و کمک به به

کـار گرفتـه  ید و در سطح جهانی برای تولید برق و حرکـت وسـایل نقلیـه بـهآ شامر می اقتصادی آن به طالی سیاه معروف است و یکی از منابع مهم انرژی به
 »ها در کشور ما، پاالیشگاه شهر آبادان است! ترین پاالیشگاه از مهم گیرد! و میهای نفت صورت  شود! عملیات تصفیۀ نفت در پاالیشگاه می

  ٧* درس  فهم و درک: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۳
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  های عملیات حفاری! رسانی متام برنامه روز ) کمک به به۲  ) مشارکت در تأیید وجود نفت و گاز۱  
 ها  ) اجرای عملیات انتقال نفت به پاالیشگاه۴  های حفاری در عملیات استخراج نفت ) تعیین مکان۳  

  ٧درس  * فهم و درک: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ١پاسخ: گزینۀ  -۲۴
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  شود!  ) چاه نفت در اعامق زمین و دریاها برای دستیابی به نفت حفر می۱  
  رود! شامر می ترین منبع انرژی در جهان به ) بنزین مهم۲  
  ترین پاالیشگاه در سطح جهانی است! ) پاالیشگاه آبادان مهم۳  
  شود! بر سطح دریا انجام می های نفتی در مسافت چند کیلومرت ) عملیات حفاری چاه۴  

  ٧* درس  فهم و درک: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ٣پاسخ: گزینۀ  -۲۵
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  گیرد!  های کشور صورت می ) عملیات استخراج نفت در پاالیشگاه  ۲شود!  ) نفت فقط از درون زمین استخراج می۱  
  نیروی برق است!  ،) یکی از منابع نفت۴  شود! نجام میها زیر نظر مهندس نفت ا ) عملیات حفاری چاه۳  

  ٧* درس  فهم و درک: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۶
  ٧و فهم * درس  درک: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ٣پاسخ: گزینۀ  -۲۷

  »تُصَنعُ «أشیاُء: نایب فاعل برای فعل مضارع مجهول   
  ها: گزینه در سایر  
  »یُغلُِق «طّالُِب: فاعل برای فعل معلوم ) ال۱  
  »تَُعرِّفُ «) َمریُم: فاعل برای فعل معلوم ۲  
  »یُشاِهدُ «) اإلنساُن: فاعل برای فعل معلوم ۴  

  ٧* درس  فهم و درک: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۸
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  مجرور به حرف جّر است.» هذه) «۳  مبتدا است.» ذلک) «۲  فاعل است.» هذا) «۱  

  ٨* درس  دانش: حیطه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۹
  آمده است.»  يف/ إلَی/ ِبـ«در این عبارت، سه حرف جّر   
  ها: در سایر گزینه  
   »ِمنْ «) یک حرف جّر: ۳  »ِمْن/ إلَی: «) دو حرف جرّ ۲  »ِمْن/ يف: «حرف جرّ ) دو ۱  

  ٨* درس  کاربرد: حیطه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزینۀ -۳۰
  »کرد! مهارتی کامل بازی می باآموزی نقش خود را  هر دانش«ترجمۀ گزینۀ درست:   
  ها:  بررسی سایر گزینه  
   ) الَعَمُل ِبِه: عمل به آن۳  ) ِمن املُصطَلَحاِت: از اصطالحات۲  ) يف اللَّیل: در شب۱  
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  11مشخصات سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -31

  روي پيش رود. كند تا بتواند در مسير اعتدال و ميانه ها كنترل مي ي ها و كندرو وسيلۀ آن خود را در برابر تندروي عفاف حالتي در انسان است كه به  
  11سؤال: ساده * حيطه: دانش * درس مشخصات  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -32

  كند. روز به آراستگي در طول روز كمك مي تر رعايت آراستگي در عبادت است و تكرار دائمي نماز در شبانه از همه مهم  
  11مشخصات سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -33

    مراجعه شود. 134به صفحۀ  
    تواند نشانۀ عفاف باشد. سبيل و ... نمي: كوتاه كردن 2گزينۀ  
   مخصوص بانوان است. 4و  3هاي  گزينه  
  10مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -34

  گزار را رعايت كنيم، كمتر به كسب درآمد از راه حرام متمايل خواهيم شد. لباس و مكان نماز نبودناگر شرط غصبي   
  10مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  2ۀ پاسخ: گزين -35

  گوشت الزاماً خون جهنده ندارد.) گوشت باشد. (دقت كنيد كه هر حيوان حرام خون انسان و هر حيواني كه خون جهنده دارد، نه اينكه حرام: 1گزينۀ   
  گوشت باشد. : مردار هر انسان و هر حيواني كه خون جهنده دارد، نه اينكه حرام3گزينۀ   
  گوشت باشد هم داراي خون جهنده. ار و مدفوع حيواني نجس است كه هم حرامر : اد4گزينۀ   
  10مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -36

  هاي زير را داشته باشد، بايد نمازش را شكسته بخواند و نبايد روزه بگيرد: رود اگر شرط كسي كه سفر مي  
  باشد. فرسخ 8بيشتر از و مجموع رفت و برگشت او  فرسخ شرعي 4بيشتر از لف) رفتن او ا  
  ب) بخواهد كمتر از ده روز در جايي كه سفر كرده بماند.  
  11مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -37

  مربوط به عفاف است. 4و  2، 1هاي  گزينه  
  11مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -38

  كند. شود و به همان ميزان كه رشتۀ عفاف ضعيف شود، آراستگي جنبۀ خودنمايي پيدا مي هرچه رشتۀ عفاف قوي شود، نوع آراستگي و پوشش باوقارتر مي  
  11مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -39

  باشد. مي 4گزينۀ  ،رستدتنها گزينۀ   
  11مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -40

  مسئوليت بيشتري در قبال آن دارد. نعمت زيبايي بيشتري دارد  زن مظهر جمال و زيبايي است   
  10مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -41

  د.مراجعه كني 125به صفحۀ   
  10مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -42

گونه كه بر كساني كه پيش از شما بودند، مقرر  ايد، روزه بر شما مقرر شده است همان اي كساني كه ايمان آورده( :به ترجمۀ آيۀ شريفه دقت كنيد  
  )د.تقوا پيشه كنيباشد كه  .شده بود

  ها ه ثمرٔه روزه براي انسانروزه و البتعلت وجوب     
  11مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -43

   است.» اين دو نمودنبهتر كردن وضع ظاهري و باطني و زيبا «معناي  آراستگي به  
   ها: بررسي ساير گزينه  
  : آراستگي ظاهري2گزينۀ     
  : آراستگي باطني3گزينۀ     
  : مقبوليت 4گزينۀ     
  11مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -44

ترين و  مـدتي بـه آراسـته سبب شد كـه مسـلمانان در انـدك )اين شيؤه رسول خدا و پيشوايان ديگر (توصيه به حفظ آراستگي و عمل به آن  
  هاي ديگر قرار گيرند. ها تبديل شوند و الگو و سرمشق ملت ترين ملت پاكيزه

  10مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -45
كند؛ يعني بر خودش مسـلط اسـت و  دار است و خود را از گناه حفاظت مي است. انسان باتقوا خودنگه» نگهداري«و » حفاظت«معناي  به» تقوا«  

  .)هاي هولناك بياندازد (تقوا در دره گذارد نفس با سركشي او را نميدر اختيار دارد. را  نفس خودزمام و لجام 
  »تسلط بر لجام اسب«  »اسب«    
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  11مشخصات سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -31

  دهد. هاست كه به زندگي آدمي جهت مي ها و كارهاي انسان است و همين محبت محبت و دوستي سرچشمۀ بسياري از تصميم  
  12مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * درس  ▲  3ينۀ پاسخ: گز  -32

  گزار را رعايت كنيم، كمتر به كسب درآمد از راه حرام متمايل خواهيم شد. لباس و مكان نماز نبودناگر شرط غصبي   
  13مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -33

  كند. روز به آراستگي در طول روز كمك مي و تكرار دائمي نماز در شبانه تر رعايت آراستگي در عبادت است از همه مهم  
  13مشخصات سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -34

    مراجعه شود. 150به صفحۀ  
    تواند نشانۀ عفاف باشد. : كوتاه كردن سبيل و ... نمي2گزينۀ  
   ت.مخصوص بانوان اس 4و  3هاي  گزينه  
  11مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -35

» آري«و يك » نه«مركب از يك » ال اله الّا اهللا«آورد. جملۀ  دنبال مي شود و برائت و بيزاري از دشمنان خدا را به دينداري با دوستي با خدا آغاز مي  
  ه.است. نه به هرچه غيرخدايي است و آري به خداي يگان

  12مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -36
  گوشت الزاماً خون جهنده ندارد.) گوشت باشد. (دقت كنيد كه هر حيوان حرام خون انسان و هر حيواني كه خون جهنده دارد، نه اينكه حرام: 1گزينۀ   
  گوشت باشد. د، نه اينكه حرام: مردار هر انسان و هر حيواني كه خون جهنده دار 3گزينۀ   
  گوشت باشد هم داراي خون جهنده. ار و مدفوع حيواني نجس است كه هم حرامر : اد4گزينۀ   
  11مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -37

  دشمن باطل است.نمايد. او دوستدار حق و  آن كس كه به دوستي با خدا افتخار كند با هرچه ضدخداست، مقابله مي  
  12مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -38

  هاي زير را داشته باشد، بايد نمازش را شكسته بخواند و نبايد روزه بگيرد: رود اگر شرط كسي كه سفر مي  
  .باشد فرسخ 8بيشتر از و مجموع رفت و برگشت او  فرسخ شرعي 4بيشتر از الف) رفتن او   
  ب) بخواهد كمتر از ده روز در جايي كه سفر كرده بماند.  
  12مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -39

  مراجعه كنيد. 141به صفحۀ   
  12مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -40

گونه كه بر كساني كه پيش از شما بودند، مقرر  ايد، روزه بر شما مقرر شده است همان آورده اي كساني كه ايمان( :به ترجمۀ آيۀ شريفه دقت كنيد  
  )د.تقوا پيشه كنيباشد كه  .شده بود

  ها روزه و البته ثمرٔه روزه براي انسانعلت وجوب     
  13مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -41

   است.» اين دو نمودندن وضع ظاهري و باطني و زيبا بهتر كر «معناي  آراستگي به  
   ها: بررسي ساير گزينه  
  : آراستگي ظاهري2گزينۀ     
  : آراستگي باطني3گزينۀ     
  : مقبوليت 4گزينۀ     

  13مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -42
ترين و  سبب شد كـه مسـلمانان در انـدك مـدتي بـه آراسـته )ستگي و عمل به آناين شيؤه رسول خدا و پيشوايان ديگر (توصيه به حفظ آرا  

  هاي ديگر قرار گيرند. ها تبديل شوند و الگو و سرمشق ملت ترين ملت پاكيزه
  11مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -43

  ه است، شرط اصلي دوستي با خود اعالم كرده است.ارسال شد  خداوند، عمل به دستوراتش را كه توسط پيامبر   
  12مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -44

كند؛ يعني بر خودش مسـلط اسـت و  دار است و خود را از گناه حفاظت مي است. انسان باتقوا خودنگه» نگهداري«و » حفاظت«معناي  به» تقوا«  
  .)هاي هولناك بياندازد (تقوا گذارد نفس با سركشي او را در دره نميدر اختيار دارد. را  دنفس خو زمام و لجام 

  »تسلط بر لجام اسب«  »اسب«    
  11مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -45

  ين فرد كسي است كه خدا را دوست دارد.پس ارزشمندتر  » دارد اندازٔه چيزي است كه دوست مي ارزش هر انساني به: «اميرمؤمنان   
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  4مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -46

  است. 4تنها گزينۀ  ،آنبه دستور زبان و معناي  توجهاين جمله با  Modalفعل     
  4مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  1ۀ پاسخ: گزين -47

  بهترين جواب را انتخاب كنيد:  
  .شود مي استفاده 1به بيان اجبار شديد در اين جمله از گزينۀ  توجهبا     
  4مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -48

  د نياز داريم.به يك قي worksآيد و بعد از فعل  صفت مي آنيك اسم است و قبل از  Workerتوضيح:   
  4مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -49

  يك فعل ربط است كه بايد بعد از آن يك صفت بيايد نه يك قيد. look ،توضيح: در جملۀ آخر  
  4مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: دانش * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -50

  .باشد نمي درستكند بنابراين در اين جمله  ن مياحتمال و امكان را بيا  4 توضيح: گزينۀ  
  4مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -51

  شويم. در بدنمان متولد مي» چي«نام هبر اين باور بودند كه ما با مقداري انرژي ب باستانهاي  ترجمه: چيني  
  تاريخي) 4  بومي/ اهلي) 3  باستان) 2  شده سرگرم) 1  
  4مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -52

  هاي قديمي زيادي است. ها و ساختمان هستيد، شهر داراي موزه فرهنگدنبال هترجمه: اگر ب  
  ) مراسم4  ) سفارتخانه3  عبارت) 2  ) فرهنگ1  
  4مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -53

  هايش را بپرسد. سؤالرا در قسمت گرفتن چمدان پيدا كند تا  مأموريانست هيچ ترجمه: او نتو   
  مأمورها) 4  ها سفارتخانه) 3  ها ، جشنها مراسم) 2  ويزاها) 1  
  4مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -54

  است: درستكدام  ،شده ترجمه: بر اساس مكالمۀ داده  
  :A  سفر من داريد؟پيشنهادي براي  :B !كتابچه را چك كن  
  1 (B 2    .دنبال كتابچه است به (B حوصلۀ كمك كردن ندارد .از كمك كردن خوشحال نيست).(  
  3 (A 4    .به كتابچه نياز دارد (A پيشنهاداتي دارد.  
  4مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -55

  ترجمه:  
  :A داريد كجا برويد؟ براي تعطيالت قصد  :B .....................................  
  وهوا دارد. ) بستگي به آب2    ) من سفر را خيلي دوست دارم.1  
  ) وقت زيادي نخواهد برد.4  اي خواهد بود. ) آن ايدٔه خيلي عالي3  

  ترجمۀ درك مطلبترجمۀ درك مطلب::  
المللي مرسوم نيست.  يا بين خانگي. اين نوع گردشگري مانند (سفر) سفر به فضا براي تفريح و يادگيري در مورد فضاست ،گردشگري فضايي

دالر براي ماندن در  ميلياردهاها مردم بايد  آيند. در اين مسافرت كنند يا بر روي سيارات ديگر فرود مي اما مسافران به دور زمين پرواز مي
مصر و ديوار  اهرامخواهند  مي كهرزرو براي هزاران مسافر آينده هستند  هاي مسافرتي در حال پر كردن فرم هاي آژانسهاي فضايي بپردازند.  هتل

 توريستي فضايي مشهوري همچون مريخ و ماه را مالقات كنند. هاي جاذبهبزرگ چين را از فضا مشاهده كنند. مسافران زيادي هم اميدوارند تا 
  4مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -56

  ) بخشنده4  ) ممكن3  ) خانگي/ داخلي2  نواز ) مهمان1  
  4مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -57

  ) هزار4  ) ميلياردها3   ) قاره2  ها ) انتخاب1  
  4مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -58

  ) كشورها4  ها ه) گستر 3  ها ) بليط2  ها ) آژانس1  
  4مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -59

  اجبار) 4  ) رفتارها3  ) اهرام2  ها ) آفريده1  
  4مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -60

  ها ) جاذبه4  ها ) ايستگاه3  ) پيشنهادات2  ها ) ترجمه1  
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ک و ریاضـی رشتۀ( ۹ ۀمرحل تحصیلی پیرشفت ارزشیابی اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ   )فیزـی
  

  

  )3درس  -6(فصل  1مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * رياضي  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -61
گـوييم.  شـيء مي nتايي از  rخاب اهميت نداشته باشد، يك تركيب شيء متمايز كه در آن ترتيب انت nشيء از  rنكته (تركيب): به هر انتخاب   

  شيء متمايز برابر است با: nتايي از  rهاي  تعداد تركيب
 

   

n n!
r r!(n r)!

   

  1 1 2n! n(n )! n(n )(n )!     نكته :  
  ها برابر است با: نقطه هستيم. پس تعداد مثلث 3براي ساختن مثلث نيازمند   

7 7 7 6
3 3 4

!
! !

  
    

5 4! 
3! 4!

35   

  پاسخ است. 4پس گزينۀ   
  )1درس  -7فصل ( 1مشخصات سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم * رياضي  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -62

اي و هر زيرمجموعـه از فضـاي   هاي ممكن را فضاي نمونه : در يك آزمايش تصادفي، مجموعۀ شامل همۀ حالتاي و پيشامد)  (فضاي نمونه نكته  
  ناميم. يك پيشامد تصادفي مي اي را  نمونه

 3از  2برابر با تركيب » مهرٔه آبي 2خارج شدن «و تعداد اعضاي پيشامد  4از  2برابر با تركيب » مهرٔه قرمز 2خارج شدن «تعداد اعضاي پيشامد   
  برابر است با:» مهرٔه آبي 2مهرٔه قرمز و  2خارج شدن «تعداد اعضاي پيشامد  ،است. پس طبق اصل ضرب

4 3 6 3 182 2
   

      
   

   

  )1درس  -7(فصل  1مشخصات سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم * رياضي  ▲    3پاسخ: گزينۀ  -63
Aباشند و داشته باشيم  Sاي   دو پيشامد از فضاي نمونه Bو  Aنكته: اگر    B   آنگاه ،A  وB ناميم. در واقع دو  را دو پيشامد ناسازگار مي

  دهند. گاه با هم رخ نمي مد ناسازگار هيچپيشا
  عبارت است از: Aپيشامد   

  5 6A ,   
  اشتراك ندارد: Aيك با پيشامد  نويسيم تا بفهميم كدام ها را مي اعضاي پيشامدهاي گزينه  

 2 4 6B , ,  :  1گزينۀ  
 2 3 5B , ,  :  2گزينۀ  
 1 2 3 4B , , ,  :  3گزينۀ  
 3 6B ,  :  4گزينۀ  

  پاسخ است. 3پس گزينۀ   
  )1درس  -6فصل ( 1مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * رياضي  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -64

  :است، پس bو  aشامل اعضاي  Xهاي موردنظر باشد. طبق فرض  يكي از زيرمجموعه Xفرض كنيم   
    a ,b X a ,b ,c ,d ,e    

  هاي موردنظر برابر است با: تعداد زيرمجموعه ،باشند يا نباشند). بنابراين طبق اصل ضرب Xدو حالت دارند (عضو  eو  c ،dيعني هريك از اعضاي   
 2 2 2 8     

  )1رس د -7فصل ( 1مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * رياضي  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -65
اي و هر زيرمجموعـه از فضـاي   هاي ممكن را فضاي نمونه : در يك آزمايش تصادفي، مجموعۀ شامل همۀ حالتاي و پيشامد)  (فضاي نمونه نكته  

  ناميم. اي را يك پيشامد تصادفي مي  نمونه
  برابر است با: Sاي  در فضاي نمونه Aنكته: احتمال پيشامد   

 n(A)P(A)
n(S)

   

  اي عبارت است از:  فضاي نمونه  
 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24S , , , , , , , , , , ,   
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  عبارت است از: 4باشد و نه مضرب  3نه مضرب  ،پيشامد اينكه عدد انتخابي  
 2 10 14 22A , , ,   

  بنابراين:  
4 1
12 3

n(A)P(A)
n(S)

     

  )1درس  -6فصل ( 1مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * رياضي  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -66

  n n
r n r

   
      

  نكته : 

  با توجه به نكته داريم:  
22 22 22
16 22 16 6 22 22 22 22 016 8 14 622 22 22
8 22 8 14

     
                                

                          

 

  )1درس  -6فصل ( 1مشخصات سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم * رياضي  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -67
ها  حالت براي پاسخ دادن به اين دسته سؤال 104داريم،  اي  زينهچهارگسؤال  10حالت وجود دارد. چون  4اي،   گزينهچهار براي پاسخ به هر سؤال   

حالت براي پاسخ به اين دسته  32سؤال از اين نوع وجود دارد،  3حالت وجود دارد. چون  2 اي،  سؤال دوگزينهوجود دارد. براي پاسخ دادن به هر 
10بنابراين طبق اصل ضرب در كل سؤاالت وجود دارد.  34 2 .حالت مختلف براي پاسخ دادن به همۀ سؤاالت وجود دارد  

  )2درس  -6فصل ( 1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * رياضي  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -68
ترتيـب  هـا  طوري كه در آن شيء متمايز به nشيء از بين  rهاي  شيء متمايز، برابر است با تعداد انتخاب nتايي از  rهاي  گشت نكته: تعداد جاي  

  شود: صورت زير محاسبه مي قرار گرفتن مهم باشد. اين مقدار به
n!P(n ,r)

(n r)!



   

  1 1 2n! n(n )! n(n )(n )!     : نكته   
  :پس .خواهد بود 210برابر  nاز  3گشت  جاي ،باشد، طبق فرض nها  اگر تعداد كل كتاب  

1 2 33 210 210 210 1 2 7 6 5 73 3
n! n(n )(n )(n )!P(n , ) n(n )(n ) n

(n )! (n )!
  

            
 

   

  پاسخ است. 3پس گزينۀ   
  )1درس  -6فصل ( 1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * رياضي  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -69

براي انتخاب وجود داشته باشد،  nانتخاب و در روش دوم  mطوري كه در روش اول  اگر كاري را بتوان به دو روش انجام داد به :نكته (اصل جمع)  
mانجام كار موردنظر  n .روش وجود دارد  

روش، مرحلۀ دوم را  mروش و براي هركدام از اين  mطوري كه براي انجام مرحلۀ اول  نكته (اصل ضرب): اگر انجام كاري شامل دو مرحله باشد به  
mروش انجام داد، در كل كار موردنظر با  nبتوان به  n .روش قابل انجام است  

  كنيم: كدام را جداگانه محاسبه مي هاي يكان، دهگان يا صدگان قرار بگيرد. پس هر تواند در هريك از جايگاه مي 2رقم  اول: حل راه  
 

16 1   

×4   

×4     

16 4   

×1   

×4    20
 

4   

×5   

×1  
 2     غيرصفر 2    غيرصفر  2

  بنابراين طبق اصل جمع، تعداد اعداد موردنظر برابر است با:  

 20 16 16 52     
  و بدون تكرار ارقام، برابر است با: 7و  6، 3، 2، 1رقمي با ارقام صفر،  تعداد كل اعداد سه دوم: حل راه  

 

100 4  5  5  
 غيرصفر  

  باشد، برابر است با: 2رقمي با ارقام متمايز كه فاقد رقم  تعداد اعداد سه  
 

48 
3  4  4  

 غيرصفر  

  باشد، برابر است با: 2رقمي كه حتماً شامل  بنابراين تعداد اعداد سه  
 100 48 52    
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  )1درس  -7فصل ( 1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * رياضي  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -70
اي و هر زيرمجموعـه از فضـاي   هاي ممكن را فضاي نمونه : در يك آزمايش تصادفي، مجموعۀ شامل همۀ حالتاي و پيشامد)  (فضاي نمونه نكته  

  ناميم. اي را يك پيشامد تصادفي مي  نمونه
  برابر است با: Sاي  در فضاي نمونه Aمال پيشامد نكته: احت  

 n(A)P(A)
n(S)

   

  اي برابر است با:  تعداد اعضاي فضاي نمونه  
         اول              سوم  

2 2 2 2 16n(S)
 

 
    

 چهارم      دوم                       
  برابر است با:» نس باشندج فرزند اول و آخر هم«تعداد اعضاي پيشامد   

                         چهارم       دوم

2 2 2 1 8n(A)
 

 
    

                  سوم        اول

  حالت بيشتر ندارد. 1جنس باشد، پس  حالت وجود دارد. ولي فرزند آخر بايد با فرزند اول هم 2دقت داشته باشيد كه براي فرزند اول   

8       احتمال پيشامد موردنظر برابر است با:بنابراين    1
16 2

n(A)P(A)
n(S)

     

  )1درس  -7فصل ( 1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * رياضي  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -71
Aنكته: پيشامد    B دهد كه دو پيشامد  وقتي رخ ميA  وB  .هر دو رخ بدهند  
Aنكته: پيشامد    B دهد كه پيشامد  وقتي رخ ميA  رخ بدهد؛ ولي پيشامدB .رخ ندهد  
A)صورت  به» رخ ندهد Cرخ بدهد؛ ولي  Bو  A«با توجه به نكات باال، پيشامد    B) C صورت زير است: است كه نمايش آن به  

  

  

  

  

  
(A B) C   C  A B  

  پاسخ است. 3بنابراين گزينۀ   
  )3درس  -6فصل ( 1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * رياضي  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -72

  پس در اين مورد ترتيب اهميت دارد. ،است: اينكه چه كسي در چه دفاعي بايستد مهم 1گزينۀ   
  پس در اين مورد ترتيب اهميت دارد. ،: اينكه چه حرفي در چه جايگاهي قرار بگيرد مهم است2گزينۀ   
  پس در اين مورد ترتيب اهميت دارد. ،بيايد مهم است» رو«  : اينكه در چندمين پرتاب3گزينۀ   
  پس در اين مورد ترتيب اهميتي ندارد. ،گل مهم نيست دسته هاي گل در : ترتيب قرار گرفتن شاخه4گزينۀ   
  پاسخ است. 4بنابراين گزينۀ   
  )3درس  -6فصل ( 1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * رياضي  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -73

گـوييم.  شـيء مي nتايي از  rك تركيب شيء متمايز كه در آن ترتيب انتخاب اهميت نداشته باشد، ي nشيء از  rنكته (تركيب): به هر انتخاب   
  شيء متمايز برابر است با: nتايي از  rهاي  تعداد تركيب

 
   

n n!
r r!(n r)!

   

  كنيم: داور ايراني داريم را با هم جمع 4داور ايراني و  3داور ايراني،  2داور ايراني داشته باشيم، بايد تعداد حاالتي كه  2براي اينكه حداقل  اول: حل راه  
      غيرايراني  3    غيرايراني   2ايراني     غير  1

4 5 4 5 4 5 60 40 5 1052 3 3 2 4 1

  

  

          
                

          
  

ايراني 2         ايراني      3        ايراني     4
  

A B

C

A B

C

A B

C
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  نفره برابر است با: 5هاي تشكيل كميتۀ  تعداد كل حالت دوم: حل راه  

 9 9 1265 4 5
!

! !
 

  
 

   

  داور ايراني در كميته حضور دارند برابر است با: 2از  هايي كه كمتر تعداد حالت  
4 5 4 5 1 20 210 5 1 4
      

        
      

   

  داور ايراني در كميته حضور دارند برابر است با: 2هايي كه حداقل  بنابراين تعداد حالت  
 126 21 105    

  )2درس  -6فصل ( 1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * رياضي  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -74
    !nشيء متمايز در يك رديف برابر است با:  nهاي مختلف  گشت نكته: تعداد جاي  
دسـته،  گشت داشته باشند. همچنين در هر جاي !5توانند با هم  دسته داريم كه مي 5كنيم. بنابراين  هر زوج پدر و پسر را يك دسته فرض مي  

  گشت داشته باشند. پس تعداد كل حاالت برابر است با: جاي !2توانند خودشان با هم  پدر و پسر مي
5 2 2 2 2 2 32 5! ! ! ! ! ! !         

  )1درس  -7فصل ( 1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * رياضي  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -75
Aا با ر » رخ دهد Bيا  A«نكته: پيشامد    B دهيم و احتمال آن برابر است با: نمايش مي  

P(A B) P(A) P(B) P(A B)      
  اي برابر است با:  تعداد اعضاي فضاي نمونه  

 26 36n(S)     
  ، عبارت است از:»باشد 8مجموع دو تاس «پيشامد   

   2 6 6 2 3 5 5 3 4 4A ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )   
  ، عبارت است از:»دو تاس فرد باشند هر«پيشامد   

 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5B ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )   
  بنابراين:  

  3 5 5 3A B ( , ) ,( , )   
  پس احتمال پيشامد موردنظر برابر است با:  

5 9 2 12 1
36 36 36 36 3P(A B) P(A) P(B) P(A B)           

  )3درس  -6فصل ( 1مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * رياضي  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -76
گـوييم.  شـيء مي nتايي از  rشيء متمايز كه در آن ترتيب انتخاب اهميت نداشته باشد، يك تركيب  nاز  شيء rتركيب): به هر انتخاب نكته (  

  شيء متمايز برابر است با: nتايي از  rهاي  تعداد تركيب
 

   

n n!
r r!(n r)!

   

  باشد، داريم: 10aو  9aو فاقد  2aو  1aشامل  Xهاي موردنظر باشد. چون بايد  يكي از زيرمجموعه Xفرض كنيم   
   1 2 1 2 3 4 5 6 7 8a ,a X a ,a ,a ,a ,a ,a ,a ,a    

هاي مـوردنظر  انتخاب كنيم. پس تعداد زيرمجموعـه Xعضو را براي عضويت در  8a ،3... و  ،3a ،4aعضو  6عضوي باشد، از  5بايد  Xچون   
  برابر است با:

6 6 6
3 3 3

!
! !

 
  

 

5 4 3!  
3! 3!

20   

  )2درس  -6فصل ( 1مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * رياضي  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -77
1 نكته: طبق تعريف فاكتوريل داريم   2 3 2 1n! n(n )(n )      كنيم . قرارداد مي:  

 0 1!    
  با استفاده از نكتۀ باال داريم:  

22يا 2 0 2 0 0x x x( x) x      
22 1( x x )!   يا

2 2 22 1 2 1 0 1 0 1x x x x (x ) x          

  وجود دارد. xي مقدار برا 3بنابراين   
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  )1درس  -6فصل ( 1مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * رياضي  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -78
انتخاب وجود داشته باشد، براي  nانتخاب و در روش دوم  mطوري كه در روش اول  اگر كاري را بتوان به دو روش انجام داد به :نكته (اصل جمع)  

mانجام كار موردنظر  n .روش وجود دارد  

  11 2 2
n(n )n 

    نكته :  

هايي را كه ارقـام  رقمي باشد. تعداد حالت برابر مجموع ارقام يكان و دهگان است، پس بايد مجموع ارقام يكان و دهگان، عددي يك ،رقم صدگان  
  كنيم. توانند داشته باشند محاسبه مي يكان و دهگان مي

  رقم يكان  قبول براي دهگانارقام قابل   
  حالت 9
  حالت 9
  حالت 8
  حالت 7
  حالت 6
  حالت 5
  حالت 4
  حالت 3
  حالت 2
  حالت 1

1 2 9, , ,   
0 1 8, , ,   
0 1 7, , ,   
0 1 6, , ,   
0 1 5, , ,   
0 1 4, , ,   
0 1 3, , ,   

0 1 2, ,   
0 1,   
0  

0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

9  تعداد اعداد موردنظر برابر است با: ،بنابراين طبق اصل جمع   101 2 9 9 9 45 9 542( ) 
           

  )1درس  -4فصل ( 1ندسه مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * ه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -79
  نكته: دو خط در فضا، يا موازي، يا متقاطع و يا متنافر هستند.   
رخ  مقابـليكي از دو حالـت متقاطع است،  Pبا صفحۀ  dچون خط   

  دهد: مي
  پاسخ است.  3زينۀ بنابراين گ  

  
  
  

  )1درس  -4فصل ( 1مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * هندسه  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -80
  عمود است.  Rها نيز بر صفحۀ  عمود باشند، فصل مشترك آن Rبر صفحۀ  Qو  P: اگر دو صفحۀ متقاطع 1نكتۀ   
  ود است. اي عمود باشد، بر تمام خطوط آن صفحه عم : اگر خطي بر صفحه2نكتۀ   
  عمود است.  Rگيريم اين خط بر تمام خطوط صفحۀ  نتيجه مي 2عمود است. بنابراين از نكتۀ  Rبر  Qو  Pفصل مشترك  ،1با توجه به نكتۀ   

  )1درس  -4فصل ( 1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * هندسه  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -81
  گذرد.  مي dاز  Pحۀ عمود بر شمار صف عمود باشد، بي Pبر صفحۀ  dنكته: اگر خط   
  گذرد.  مي dاز  Pعمود نباشد (موازي يا متقاطع غيرعمود)، آنگاه تنها يك صفحۀ عمود بر  Pبر صفحۀ  dنكته: اگر خط   
توان  ، ميPو صفحۀ  dوضعيت خط اساس  با توجه به نكات باال، بر  

 4عبور داد. بنابراين گزينـۀ  dاز  Pشمار صفحۀ عمود بر  يك يا بي
  پاسخ است. 

  
  
  

  

  )1درس  -4فصل ( 1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * هندسه  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -82
دوي اين خطوط متمايز باشد، يك صفحه وجود دارد كه از اين سـه  اگر نقطۀ تقاطع دوبه  

  )1. (شكل گذرد و خطوط نيز در اين صفحه قرار دارند نقطه مي
  )2. (شكل باشند، ممكن است در يك صفحه قرار نگيرند رس نقطه هماگر سه خط در يك   
  گذرد. يك و فقط يك صفحه مي راستا در فضا، تذكر: از سه نقطۀ غيرهم  

  

  

  
d  وd متنافرند.    d  وd اند متقاطع.  

  

  

  
d  غيرعمود برP   d  عمود برP 

  

  

  
  )1شكل (    )2شكل (

d

d
P

d

d

P

A

B C

d

P

O

d

P
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  )2درس  -3فصل ( 1مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * هندسه  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -83

60 ،3رو به زاويۀ  ، نصف اندازٔه وتر و اندازٔه ضلع روبه30رو به زاويۀ  الزاويه، اندازٔه ضلع روبه نكته: در مثلث قائم  
  اندازٔه وتر است.  2

  كنيم:  را محاسبه مي BHابتدا با استفاده از نكتۀ باال، اندازٔه ارتفاع   
3 3 8 4 32 2BH AB      

  اكنون مساحت مثلث را به دست آوريم:   
1 1 4 3 6 12 32 2S BH AC       

  )2درس  -3فصل  و 4درس  -2فصل ( 1طه: دانش * هندسه مشخصات سؤال: دشوار * حي ▲  2پاسخ: گزينۀ  -84
  ها است.  هاي نظير آن ارتفاع ها برابر با نسبت قاعده : در دو مثلث با ارتفاع برابر، نسبت مساحت1نكتۀ   
  ها برابر توان دوم نسبت اضالع متناظر (نسبت تشابه) است.  : در دو مثلث متشابه، نسبت مساحت2نكتۀ   
  داريم:  1هاي برابر دارند. پس طبق نكتۀ  ارتفاع ABCو  APCدو مثلث   

1 (*)4
APC

ABC

S PC
S BC

   

QNطبق فرض    BCدو مثلـث  ،، پس با توجه به قضيۀ اساسـي تشـابهAQN  وAPC 
  ها برابر است با:  هاي آن اند. بنابراين نسبت مساحت متشابه

2 21 1 (**)3 9
AQN

APC

S AN( ) ( )
S AC

    

  گيريم:  ) و (**) نتيجه مياز (*  
1 1 1
9 4 36

AQN AQN APC

ABC APC ABC

S S S
S S S

      

  )2درس  -3فصل ( 1مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * هندسه  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -85
  هاي وارد بر دو ساق با هم برابرند.  الساقين ميانه : در مثلث متساوي1نكتۀ   
  قطع كنند، آنگاه:  Gيكديگر را در نقطۀ  ABCاز مثلث  CPو  AM ،BNهاي  : اگر ميانه2نكتۀ   

2AG BG CG
MG NG PG

     

  شود. مساحت ايجاد مي : با رسم سه ميانۀ هر مثلث، شش مثلث هم3نكتۀ   
  ها با هم برابرند. پس: هاي وارد بر ساق الساقين ميانه در مثلث متساوي ،1با توجه به نكتۀ   

 

BO CO
  2نكتۀ 

   
2 2
3 3BM CN BM CN  

BMطبق فرض    CN پس مثلث ،BOC الساقين است. بنابراين:  الزاويۀ متساوي قائم  
62 2 2 2 22BO CO BCBO CO BC BO BC       

2 22 6 3 3BO BO BO CO       
  برابر است با:  BOCبنابراين مساحت مثلث   

21 1 332 2 2BOCS BO CO ( )     

BOC ،2مساحت مثلث  ،3با توجه به نكتۀ   
  پس:  .است ABCمساحت مثلث  6

3 93 3 2 2ABC BOCS S     

  

  4فصل  مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * ▲  3پاسخ: گزينۀ  -86
  هاي روشن است. يشتر از تابش گرمايي سطوح صاف و درخشان با رنگتابش گرمايي سطوح تيره، ناصاف و مات ب  
  4فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -87

3
1 2 1 5 3 5 5000 5

4 8 10
H LkA(T T ) ( / ) ( ( ))H W kW
L / 
     

   


  آهنگ هدر رفتن گرما از طريق شيشه :

  بايد با همين توان به هواي اتاق گرما بدهيم تا دماي آن تغيير نكند.  

A

C

P

B M

NG

8

6
12060

A

B

H C

A

B CP

NM
Q

H

MN

A

B C

O
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  4مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * فصل  ▲  1سخ: گزينۀ پا -88
50 0A( )آهنk  


100 50A( )مسk 

آهنH LkA(T T )( )
L


مسH LkA(T T )( )
L


آهنHمسH
  Lمس Lآهن

  

 Lمس5Lآهن
80  


400  

 
 50kآهن


 50kمس

 
  Lمس Lآهن  LمسLآهن

  

20cm120آهنcm L آهنL120آهن 5cm L آهنLمسL  
  4مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * فصل  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -89

27 273 300T K     
55 1010 1 8 300 8 300PV nRT n n       


   

مولكول
523 25106 10 2 5 108 300AN N n /      


   

  4فصل مشخصات سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -90
5 3 25 1 2 30 1001 2 10 30 10 360 1 2253 3603

/PV nRT / n n / mol  
          


   

  4فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -91
1 1

2 1 2 1
2 2

4 3 3
4

2 8 3 108 3 10 2 8 3 10 2 10 2
8 3 10

P V nRT
(P P )V nR(T T )

P V nRT
// V / V m L

/


      
 

          


   

  4ل فصمشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -92
1    بنابراين: .دهد اي را نشان مي فشارسنج، فشار پيمانه   1 2 1 3gP P P atm       

2 2 6 1 7gP P P atm       

1 21 1 2 2 2
1 2 2

3 7 7 300 700 700 273 42727 273 3
V VP V P V

T K ( ) C C
T T T

 
          


   

  4فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم *  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -93
1 2 1 2 1 2 2
1 2 1

4
273 27 273 127 300 400 3

V V V V V V V
T T V

       
 

  فشار ثابت است. 

  طي فرايند ثابت است:جرم گاز   

2 2 1
1 2

1

3
4

m
V V
m V
V


  


   

  4فصل مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -94
1 2n n مخلوطn  

3 2 3 4
2

PV P V PV PV PV
RT RT RT RT

 
    مخلوطVمخلوطP

 RTمخلوط

3 دانيم: از طرفي مي  
2 TمخلوطT  1و 2 3V V V  مخلوطV  

2PمخلوطP 4P مخلوطP2مخلوط  3 4
3
2

P V PV
RTR T


  


   

  4فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -95
44 440 1 cm
/

  
  شده حجم جيؤه اضافه

1 24 4h cm , h cm   : ارتفاع جيوه
  سطح مقطع لوله

1 276 4 80 76 44 120P cmHg , P cmHg      ستون جيوهP P هواي محبوسP  
2 1 2
2 1 2

120 80 120 300 450 17727 273 80
P P

T K C
T T T


       


  براي آنكه حجم ثابت بماند : 

2 1 150T T C      
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  4فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -96

PV طبق رابطۀ   nRT  و با توجه به ثابت بودنn ، اگرP  وV  ،هر دو زياد شوندPV
nR

 2يابد؛ بنابراين گزينـۀ  حتماً افزايش مي Tزياد شده و  

  شده الزامي نبوده و ممكن است اتفاق بيفتد.  هاي ديگر، تغيير بيان درست است. در گزينه
  5فصل مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -97

جا  دهند كه پيستون جابـه گاز درون يك استوانه و زير يك پيستون را در نظر بگيريد. فقط در صورتي پيستون و گاز روي يكديگر كار انجام مي  
  شود و حجم گاز تغيير كند.

  5فصل رك و فهم * مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: د ▲  1پاسخ: گزينۀ  -98
VU nC T   0   ,   : در تمام فرايندها دررو بيQ   ,    دررو بيQ  دررو بيW  دررو بيU  

VnC T  دررو بيU  دررو بيW   
2 12 5 200 400 5000/ ( ) J      دررو بيW  

  5فصل ت سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * مشخصا ▲  4پاسخ: گزينۀ  -99
5
2P V PC C R C R      

1 2
12

31 1 52
5 31 12

V

P

Q nC T R Q
QQ nC T R

       
    


  

حجم : هم

فشار : هم

  5فصل مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -100

2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 1562 2 2 2 2VU nC T n( R)(T T ) (nRT nRT ) (P V P V ) ( P V P V ) P V           

1 1 1 1 1 1
2 3 32

P P
( V V ) P V


     فرايند در صفحۀمساحت سطح زير نمودارW P V 

در تمام فرايندها: 

0Wچون حجم گاز همواره زياد شده،     1 :پس .است 13W P V    
  توان نوشت: طبق قانون اول ترموديناميك مي  

1 1 1 1 1 1
15 3 10 52U Q W P V Q P V Q / P V          

1 كته: پس از محاسبۀن   17 5U / P V   و با توجه به افزايش پيوستۀ حجم و در نتيجه منفي بودن عالمتWشود كـه گرمـا بايـد  ، معلوم مي
1بيشتر از  17 5/ P V  اين ويژگي را دارد. 4باشد كه تنها گزينۀ  

  5فصل درك و فهم * مشخصات سؤال: متوسط * حيطه:  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -101
5 5450 1802 2PQ nC T nR T nR T nR T J            

  توان نوشت: از طرفي مي  
2 1 2 1 180nR T nRT nRT PV PV P V P V J            

180J 180كار گاز روي محيطP V J     فشار همW   
  5فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -102

VU nC T  0   ,   تمام فرايندها , U Q W   دررو بيQ  
3 6001800 2 8 752 8VnC T T T K

            دررو بيW     

2 2175 75 100T C              
  5فصل  سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم * مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -103

375 3 65 255 2 3
VQ nC T T / K     

 
   

  5فصل ؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * مشخصات س ▲  3پاسخ: گزينۀ  -104
0a c abc abc abc ab bc ab bcT T U Q W Q Q (W W )              

4 3900 9 10 4 10 0 360 900 540bc bcQ ( ) Q J                
  گرما از دست داده است. 540Jپس گاز   
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  5فصل مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -105
PV) ش يافته است، پس با توجه به قانون گازهاي كاملدر اين فرايند همواره فشار كاهش و دما افزاي   nRT) حجم گاز نيز همواره افـزايش ،

0W يافته و در نتيجه  ،0 است. از طرفي با توجه به اينكه دماي گاز افزايش يافته استU  :خواهد بود و داريم  
0U Q W Q U W          

  
  3فصل مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -106

   4FeSO) سولفات: IIآهن (  
  3فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -107
  درست هستند.» ت«و » الف«هاي  عبارت  
  هاي نادرست: ررسي عبارتب  
  شود. در آب محلول است و رسوبي تشكيل نمي 2BaClاستفاده كرد، چراكه  KClتوان از محلول  براي شناسايي يون باريم در يك محلول، نميب)   
3ديگر رسوب يكبا زمان وجود داشته باشند، زيرا  توانند هم هاي كلسيم و فسفات نمي درون آب آشاميدني، يونپ)    4 2Ca (PO   دهند. را تشكيل مي (
  3مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * فصل  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -108

%6 3درصد جرمي ليتيم فسفات 100 %650   درصد جرمي منيزيم سولفات  

12g100فسفات  ميجرم ليت 
   جرم ليتيم فسفات

6  200  
200 12 188g  جرم آب  

  3فصل مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -109
33 3
3

14 25 0 0585
mol NaNO/ g NaNO / mol NaNO

g NaNO
    

0 اوليه محلول 1/ L100 اوليه محلولmL
1mL اوليه محلول

 100 اوليه محلولg
  1g اوليه محلول

  

30 050 25 0 1 1000 1
/ mol NaNOmol/ ( ) V / L mL

L / (L) V
    


  شونده مول حل

 غلظت مولي
 Lحجم محلول برحسب 

  3فصل : متوسط * حيطه: كاربرد * مشخصات سؤال ▲  4پاسخ: گزينۀ  -110
  گوييم. مينمك پذيري آن  شود، انحالل گرم آب در دماي معين حل مي 100به بيشترين مقدار از يك نمك كه در   

0 02/ g
A 0 نمك 4/ g 

2100g H O نمك  پذيري انحاللA
22000g H O  

  گرم آب است. 100گرم در  1و كمتر از  01/0پذيري آن بيشتر از  محلول است، چون انحالل اين نمك كم  
  3فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -111

  شده مشخص شود. پذيري مادٔه موردنظر در دماي داده كنيم تا انحالل مي آب محاسبه 100gشونده را در  شده، مقدار مادٔه حل در هريك از دماهاي داده  
0 3 0 27 27S / ( ) g    : 1گزينۀ  

، 1موردنظر حل شود تا محلول سيرشده باشد. (پس در گزينۀ  ٔهگرم از ماد 54سانتيگراد، بايد  ۀگرم آب در دماي صفر درج 200بنابراين در   
  محلول سيرنشده وجود دارد.)

0 3 10 27 30S / ( ) g    : 2 ۀنيگز  
  ، محلول سيرشده وجود دارد.2در گزينۀ   

0 3 20 27 33S / ( ) g    : 3 ۀنيگز  
20گرم آب در دماي  200در    C د.)، محلول فراسيرشده وجود دار 3گرم از مادٔه موردنظر حل شود تا محلول سيرشده باشد. (پس در گزينۀ  66، بايد  

0 3 30 27 36S / ( ) g    : 4 ۀنيگز  
  ، محلول سيرنشده وجود دارد.4در گزينۀ   
  3فصل مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -112

350شده حل 40 10g KNO   3نشده  نمك حل
8050 40100gKNO g    

3
2

40 100
g KNO

g H O
33پذيري  انحالل 2 3

2
10100 4025

gKNO?g KNO g H O g KNO
g H O

      

10100 100 %28 625 10 /   


  شده جرم مادٔه حل
 درصد جرمي

  جرم كل محلول

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

ابی
زشی

ار
 

فت
رش

پی
 

یلی
حص

ت
 

حلۀ
مر

۹   |  
شتۀ

ر
 

ضی
ریا

و   
یک

فیز
  

۱۸

  3فصل مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -113
Cl)2مولكول كلر    Br)2و مولكول برم  ( ها با يكديگر برابر اسـت. جاذبـۀ  اي پيوندي آنه هايي ناقطبي بوده و تعداد الكترون هر دو مولكول (

  دروالس است. ها از نوع نيروهاي وان هاي آن بين مولكول
. . . . . . . .

: : : :Cl Cl Br Br.. . .. . . .    

  شكل و برم مايع است. كلر گازي  
  3فصل مشخصات سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -114

  ولي و گشتاور دوقطبي آب بيشتر از هيدروژن سولفيد است.مولك بين ۀ: نيروي جاذب2و  1 هاي هنيگز   
2Hها در  هاي اليۀ ظرفيت اتم : تعداد الكترون3 ۀنيگز    S  2وH O الكتـرون  6 ،هاي اكسيژن و گـوگرد با هم برابر است، زيرا در اليۀ ظرفيت اتم

  وجود دارد.
2H : جرم مولي4 ۀنيگز    S  2بيشتر ازH O .است  
  3فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -115
  يابد. ترتيب نقطۀ جوش نيز افزايش مي د و بدينند افزايش يابنتوان مولكولي مي : با افزايش جرم مولي، نيروهاي بين1 ۀنيگز   
2Hهاي قطبي مانند  : يكي از عوامل مؤثر بر نقطۀ جوش، قطبيت مولكول است. برخي مولكول2 ۀنيگز    S با وجود قطبي بـودن، نقطـۀ جـوش 

2Hعنوان مثال نقطۀ جوش  پاييني دارند (به S ،60 C  هاي ناقطبي است، اما در دماي اتاق به حالـت  كولاست). از طرف ديگر، يد داراي مول
  جامد بوده و نقطۀ جوش بااليي دارد.

85داراي نقطۀ جوش پاييني هستند. ( HClهاي قطبي مانند  : برخي مولكول3 ۀنيگز    C   نقطۀ جوشHCl(  
  3فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم *  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -116

  ها: دليل نادرستي عبارت  
  گيرد. سمت قطب مثبت قرار مي به HClهاي  در مولكول Clب) در ميدان الكتريكي، اتم   
  شود. تر به مايع تبديل مي همين دليل سخت است و به HClكمتر از  2Fپ) نقطۀ جوش   
قطبي است و گشتاور دوقطبي آن بيشتر از صفر است. بنابراين جمع گشـتاور دوقطبـي  HClصفر است، ولي برابر با  2Fت) گشتاور دوقطبي   

  تواند صفر باشد. اين دو مولكول نمي
  3فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -117
دهـد و در  پيوند هيدروژني تشكيل مي 3تا  2طور ميانگين بين  آب بهشكل پيوند هيدروژني ندارد. در حالت مايع هر مولكول  آب در حالت گازي  

  رسد. مي 4حالت جامد اين تعداد به 
  ها: دليل نادرستي ساير گزينه  
  پيوند كوواالنسي داشته باشد. Nو  F ،Oها، اتم هيدروژن با يكي از سه اتم  شرط داشتن پيوند هيدروژني آن است كه در هريك از مولكول: 1 ۀنيگز   
  كند. تواند با اتم هيدروژن مولكول مجاور پيوند هيدروژني برقرار  : در مولكول آب، هر اتم اكسيژن مي2 ۀنيگز   
  دروالس هستند. اتانول از نوع هيدروژني و در متان از نوع نيروهاي واندر مولكولي  : نيروهاي بين3 ۀنيگز   
  3فصل م * مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -118
  HF تر است. قوي  مولكولي آن و نيروهاي جاذبۀ بين دهد شكيل ميت، پيوند هيدروژني 17دار گروه  هاي هيدروژن برخالف ديگر تركيب  
  ها: دليل نادرستي ساير گزينه  
  هاست. دليل افزايش جرم مولي آن به HIتا  HCl: افزايش نقطۀ جوش از 2و  1هاي  هنيگز   
  دارد. HClيدروژني است و به همين دليل نقطۀ جوش باالتري از داراي پيوند ه HF: 3 ۀنيگز   
  3فصل مشخصات سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -119

تبع آن ايجاد  ايجاد يك شبكۀ منظم و بهكند و موجب  هنگام انجماد آب، ميانگين تعداد پيوندهاي هيدروژني هر مولكول آب افزايش پيدا مي به  
  وجود دارد تخريب شود. نآ اي كه در  رٔه ياختهشود كه ديوا  شود و باعث مي افزايش حجم آب ميها و  فضاي خالي ميان مولكول

  3فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -120
  ها: دليل نادرستي عبارت  
  شود. اي است كه به هر سه حالت جامد، مايع و گاز (بخار) در طبيعت يافت مي ماده تنهاالف) آب   
  كند. نجماد افزايش حجم پيدا ميهنگام ا ب) آب برخالف ديگر مايعات، به  
  شكل) است. Vخميده ( ،هاي آب پ) شكل مولكول  
  كند. باردار شده و باريكۀ آب را منحرف مي ،اي بر اثر مالش با موهاي خشك ت) ميلۀ شيشه  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 

 

سال   
تحصیلی
 ۹۷

 -  
۹۶  

|   
دانش
 

آموزان
 

پایۀ
 

ده
م  

دورۀ
 

دوم  
متوسطه

 ۱۹

  )تجربی علوم رشتۀ( ۹ ۀمرحل تحصیلی پیرشفت ارزشیابی اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  

  )3 (درس 6مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * فصل  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -61
گـوييم.  شـيء مي nتايي از  rته باشد، يك تركيب شيء متمايز كه در آن ترتيب انتخاب اهميت نداش nشيء از  rنكته (تركيب): به هر انتخاب   

  شيء متمايز برابر است با: nتايي از  rهاي  تعداد تركيب
 

   

n n!
r r!(n r)!

   

  1 1 2n! n(n )! n(n )(n )!     نكته :  
  ها برابر است با: نقطه هستيم. پس تعداد مثلث 3براي ساختن مثلث نيازمند   

7 7 7 6
3 3 4

!
! !

  
    

5 4! 
3! 4!

35   

  پاسخ است. 4پس گزينۀ   
  )1 (درس 7مشخصات سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم * فصل  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -62

اي و هر زيرمجموعـه از فضـاي   هاي ممكن را فضاي نمونه : در يك آزمايش تصادفي، مجموعۀ شامل همۀ حالتاي و پيشامد)  (فضاي نمونهنكته   
  ميم.نا اي را يك پيشامد تصادفي مي  نمونه

 3از  2برابر با تركيب » مهرٔه آبي 2خارج شدن «و تعداد اعضاي پيشامد  4از  2برابر با تركيب » مهرٔه قرمز 2خارج شدن «تعداد اعضاي پيشامد   
  برابر است با:» مهرٔه آبي 2مهرٔه قرمز و  2خارج شدن «است. پس طبق اصل ضرب، تعداد اعضاي پيشامد 

4 3 6 3 182 2
   

      
   

   

  )1 (درس 7مشخصات سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم * فصل  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -63
Aباشند و داشته باشيم  Sاي   دو پيشامد از فضاي نمونه Bو  Aنكته: اگر    B   آنگاه ،A  وB ناميم. در واقع دو  را دو پيشامد ناسازگار مي

  دهند. گاه با هم رخ نمي پيشامد ناسازگار هيچ
  عبارت است از: Aپيشامد   

  5 6A ,   
  اشتراك ندارد: Aيك با پيشامد  نويسيم تا بفهميم كدام ها را مي اعضاي پيشامدهاي گزينه  

 2 4 6B , ,   1: گزينۀ  
 2 3 5B , ,   2: گزينۀ  
 1 2 3 4B , , ,   3: گزينۀ  
 3 6B ,   4: گزينۀ  

  پاسخ است. 3پس گزينۀ   
  )1 (درس 6مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * فصل  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -64

  است، پس: bو  aشامل اعضاي  Xهاي موردنظر باشد. طبق فرض  يكي از زيرمجموعه Xفرض كنيم   
    a ,b X a ,b ,c ,d ,e    

  هاي موردنظر برابر است با: باشند يا نباشند). بنابراين طبق اصل ضرب، تعداد زيرمجموعه Xدو حالت دارند (عضو  eو  c ،d يعني هريك از اعضاي  
 2 2 2 8     

  )1 (درس 7مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * فصل  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -65
اي و هر زيرمجموعـه از فضـاي   هاي ممكن را فضاي نمونه تصادفي، مجموعۀ شامل همۀ حالت : در يك آزمايشاي و پيشامد)  (فضاي نمونهنكته   

  ناميم. اي را يك پيشامد تصادفي مي  نمونه
  برابر است با: Sاي  در فضاي نمونه Aنكته: احتمال پيشامد   

 n(A)P(A)
n(S)

   

  اي عبارت است از:  فضاي نمونه  
 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24S , , , , , , , , , , ,   
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  عبارت است از: 4باشد و نه مضرب  3پيشامد اينكه عدد انتخابي، نه مضرب   
 2 10 14 22A , , ,   

  بنابراين:  
4 1
12 3

n(A)P(A)
n(S)

     

  )1 (درس 6مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * فصل  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -66

  n n
r n r

   
      

  نكته : 

  ه نكته داريم:با توجه ب  
22 22 22
16 22 16 6 22 22 22 22 016 8 14 622 22 22
8 22 8 14

     
                                

                          

 

  )1 (درس 6مشخصات سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم * فصل  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -67
ها  دسته سؤال حالت براي پاسخ دادن به اين 104اي داريم،   گزينهچهار سؤال  10حالت وجود دارد. چون  4اي،   گزينهچهار براي پاسخ به هر سؤال   

حالت براي پاسخ به اين دسته  32سؤال از اين نوع وجود دارد،  3حالت وجود دارد. چون  2، اي  سؤال دوگزينهوجود دارد. براي پاسخ دادن به هر 
10سؤاالت وجود دارد. بنابراين طبق اصل ضرب در كل  34 2 پاسخ دادن به همۀ سؤاالت وجود دارد. حالت مختلف براي  

  )2 (درس 6مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * فصل  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -68
ترتيـب  هـا  طوري كه در آن شيء متمايز به nشيء از بين  rهاي  شيء متمايز، برابر است با تعداد انتخاب nتايي از  rهاي  گشت نكته: تعداد جاي  

  شود: صورت زير محاسبه مي اين مقدار به قرار گرفتن مهم باشد.
n!P(n ,r)

(n r)!



   

  1 1 2n! n(n )! n(n )(n )!     : نكته   
  خواهد بود. پس: 210برابر  nاز  3گشت  جاي ،باشد، طبق فرض nها  اگر تعداد كل كتاب  

1 2 33 210 210 210 1 2 7 6 5 73 3
n! n(n )(n )(n )!P(n , ) n(n )(n ) n

(n )! (n )!
  

            
 

   

  پاسخ است. 3پس گزينۀ   
  )1 (درس 6سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * فصل  مشخصات ▲  1پاسخ: گزينۀ  -69

انتخاب وجود داشته باشد، براي  nانتخاب و در روش دوم  mطوري كه در روش اول  نكته (اصل جمع): اگر كاري را بتوان به دو روش انجام داد به  
mانجام كار موردنظر  n .روش وجود دارد  

روش، مرحلۀ دوم را  mروش و براي هركدام از اين  mطوري كه براي انجام مرحلۀ اول  نجام كاري شامل دو مرحله باشد بهنكته (اصل ضرب): اگر ا  
mروش انجام داد، در كل كار موردنظر با  nبتوان به  n .روش قابل انجام است  

  كنيم: ، دهگان يا صدگان قرار بگيرد. پس هر كدام را جداگانه محاسبه ميهاي يكان تواند در هريك از جايگاه مي 2حل اول: رقم  راه  
 

16 1   

×4   

×4     

16 4   

×1   

×4    20
 

4   

×5   

×1  
 2     غيرصفر 2    غيرصفر  2

  د اعداد موردنظر برابر است با:بنابراين طبق اصل جمع، تعدا  

 20 16 16 52     
  و بدون تكرار ارقام، برابر است با: 7و  6، 3، 2، 1رقمي با ارقام صفر،  حل دوم: تعداد كل اعداد سه راه  

 

100 4  5  5  
 غيرصفر  

  باشد، برابر است با: 2م رقمي با ارقام متمايز كه فاقد رق تعداد اعداد سه  
 

48 
3  4  4  

 غيرصفر  

  باشد، برابر است با: 2رقمي كه حتماً شامل  بنابراين تعداد اعداد سه  
 100 48 52    
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  )1 (درس 7مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * فصل  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -70
اي و هر زيرمجموعـه از فضـاي   هاي ممكن را فضاي نمونه : در يك آزمايش تصادفي، مجموعۀ شامل همۀ حالتاي و پيشامد)  نه(فضاي نمو نكته   

  ناميم. اي را يك پيشامد تصادفي مي  نمونه

n(A)P(A)   برابر است با: Sاي  در فضاي نمونه Aنكته: احتمال پيشامد   
n(S)

   

  اي برابر است با:  نهتعداد اعضاي فضاي نمو   
         سوم        اول        

2 2 2 2 16n(S)
 

 
    

 چهارم      دوم                       
  برابر است با:» جنس باشند فرزند اول و آخر هم«تعداد اعضاي پيشامد   

                         چهارم       دوم

2 2 2 1 8n(A)
 

 
    

                  اول      سوم  

  حالت بيشتر ندارد. 1جنس باشد، پس  حالت وجود دارد. ولي فرزند آخر بايد با فرزند اول هم 2دقت داشته باشيد كه براي فرزند اول   

8       بنابراين احتمال پيشامد موردنظر برابر است با:   1
16 2

n(A)P(A)
n(S)

     

  )1 (درس 7ال: متوسط * حيطه: كاربرد * فصل مشخصات سؤ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -71
Aنكته: پيشامد    B دهد كه دو پيشامد  وقتي رخ ميA  وB  .هر دو رخ بدهند  
Aنكته: پيشامد    B دهد كه پيشامد  وقتي رخ ميA  رخ بدهد؛ ولي پيشامدB .رخ ندهد  
A)صورت  به» رخ ندهد Cرخ بدهد؛ ولي  Bو  A«يشامد با توجه به نكات باال، پ   B) C صورت زير است: است كه نمايش آن به  

  

  

  

  

  
(A B) C   C  A B  

  پاسخ است. 3بنابراين گزينۀ   
  )3 (درس 6مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * فصل  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -72

  : اينكه چه كسي در چه دفاعي بايستد مهم است، پس در اين مورد ترتيب اهميت دارد.1گزينۀ   
  يب اهميت دارد.: اينكه چه حرفي در چه جايگاهي قرار بگيرد مهم است، پس در اين مورد ترت2گزينۀ   
  بيايد مهم است، پس در اين مورد ترتيب اهميت دارد.» رو«  : اينكه در چندمين پرتاب3گزينۀ   
  گل مهم نيست، پس در اين مورد ترتيب اهميتي ندارد. هاي گل در دسته : ترتيب قرار گرفتن شاخه4گزينۀ   
  پاسخ است. 4بنابراين گزينۀ   
  )2 (درس 6متوسط * حيطه: كاربرد * فصل  مشخصات سؤال: ▲  2پاسخ: گزينۀ  -73

    !nشيء متمايز در يك رديف برابر است با:  nهاي مختلف  گشت نكته: تعداد جاي  
شته باشند. همچنين در هر دسـته، گشت دا جاي !5توانند با هم  دسته داريم كه مي 5كنيم. بنابراين  هر زوج پدر و پسر را يك دسته فرض مي  

  گشت داشته باشند. پس تعداد كل حاالت برابر است با: جاي !2توانند خودشان با هم  پدر و پسر مي
5 2 2 2 2 2 32 5! ! ! ! ! ! !         

  )1 (درس 7مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * فصل  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -74
Aرا با » رخ دهد Bيا  A«نكته: پيشامد    B دهيم و احتمال آن برابر است با: نمايش مي P(A B) P(A) P(B) P(A B)      
26   اي برابر است با:  تعداد اعضاي فضاي نمونه   36n(S)     
  ، عبارت است از:»باشد 8مجموع دو تاس «پيشامد    2 6 6 2 3 5 5 3 4 4A ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )   
  ، عبارت است از:»هر دو تاس فرد باشند«پيشامد   

 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 1 5 3 5 5B ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )   
بنابراين:    3 5 5 3A B ( , ) ,( , )   
  پس احتمال پيشامد موردنظر برابر است با:  

5 9 2 12 1
36 36 36 36 3P(A B) P(A) P(B) P(A B)           

A B

C

A B

C

A B

C
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  )3 (درس 6مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * فصل  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -75
گـوييم.  شـيء مي nتايي از  rشيء متمايز كه در آن ترتيب انتخاب اهميت نداشته باشد، يك تركيب  nاز  شيء rه (تركيب): به هر انتخاب نكت  

  شيء متمايز برابر است با: nتايي از  rهاي  تعداد تركيب 
   

n n!
r r!(n r)!

   

  باشد، داريم: 10aو  9aو فاقد  2aو  1aشامل  Xيد هاي موردنظر باشد. چون با  يكي از زيرمجموعه Xفرض كنيم   
   1 2 1 2 3 4 5 6 7 8a ,a X a ,a ,a ,a ,a ,a ,a ,a    

  هاي موردنظر برابر است با: انتخاب كنيم. پس تعداد زيرمجموعه Xعضو را براي عضويت در  8a ،3، ... و 3a ،4aعضو  6عضوي باشد، از  5بايد  Xچون   
6 6 6
3 3 3

!
! !

 
  

 

5 4 3!  
3! 3!

20   

  
  6فصل مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -76

ها و نيـز واپـايش تبـادل مـواد بـين  ها، استحكام آن عنوان مثال در حفظ شكل ياخته ياهي عملكردهاي متفاوتي دارند و بههاي گ ديوارٔه ياخته  
  د.نها در گياه نقش دار  ياخته

  6فصل مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -77
  يقه است.دق 2تا  1متيل،  اسيد و آبي زمان قرار دادن نمونه در استيك مدت  
  6فصل مشخصات سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -78

علت كمبود  ها به هاي غارمانند براي جلوگيري از تبخير آب است و شش ريشه مانع از مرگ ريشه هاي گياه خرزهره در فرورفتگي قرار گرفتن روزنه  
  شود. اكسيژن مي

  7فصل * حيطه: درك و فهم *  مشخصات سؤال: ساده ▲  4پاسخ: گزينۀ  -79
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  شود. : بيشتر مواد مغذي از راه خاك وارد گياه مي1گزينۀ   
  شود. ها يا ريشه جذب مي كربنات از راه برگ صورت بي اكسيد به دي : مقداري از كربن2گزينۀ   
  ن غيرقابل دسترس است.: اگرچه فسفات در خاك فراوان است، اما اغلب براي گياها 3گزينۀ   

  6مشخصات سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم * فصل  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -80
  شود. الد آوندساز جزء پوست درخت محسوب نمي بن  

  6فصل مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -81
  شود. اي مي اي شدن: پكتين ديواره با جذب آب، متورم و ژله ژله  
  شوند. اي اضافه مي شدن: تركيبات كاني به ديوارٔه ياخته كاني  
  شود. اي اضافه مي چوبي شدن: ليگنين (چوب) به ديوارٔه ياخته  
  كنند. هاي روپوست، تركيب ليپيدي كوتين را توليد مي كوتيني شدن: ياخته  
  6فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -82

  اي است. ياخته هاي ميان ياخته هستند. پالسمودسم كانال جا مانده است و فاقد ميان ها به شدٔه آن اي هستند كه ديوارٔه چوبي هاي مرده اختهها ي تراكئيد  
  گيرد. هاي متفاوتي قرار مي هاي تراكئيد به شكل ليگنين در ديوارٔه ياخته  
  7فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم *  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -83

كنند. يون آمونيوم  ساز، از مواد آلي خاك، يون آمونيوم را در خاك ايجاد مي آمونياك يها باكتري هوا و 2Nكنندٔه نيتروژن، از   هاي تثبيت باكتري  
  شود. مونيوم تبديل مييون نيترات تبديل و جذب ريشۀ گياه شده و بعد از ورود به گياه مجدداً به آ   ساز به هاي نيترات توسط باكتري

  6فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -84
  دهد. اي را نشان مي لپه ريشۀ تك 2شكل گزينۀ  ،104با توجه به فعاليت صفحۀ   
  6فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -85

يابد؛ پس در كلروپالست، كاروتنوئيـد  ديسه، مقدار كاروتنوئيدها افزايش مي ديسه (كلروپالست) به رنگ بزهمۀ موارد درست هستند. با تبديل س  
  شود. هم ذخيره مي

  6فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -86
  اي ساخته شده است. ساكاريدهاي غيررشته ز و پلينام پكتين تشكيل شده است. ديوارٔه نخستين نيز از سلول ساكاريدي به تيغۀ مياني از پلي  
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  باشد. اي مي ديوارٔه ياخته و: ديوارٔه نخستين جز 1گزينۀ   
  : تيغۀ مياني بين دو ياخته مشترك است، اما ديوارٔه نخستين مربوط به يك ياخته است.3گزينۀ   
  اليه است. يك: تيغۀ مياني 4گزينۀ   
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  6فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  1گزينۀ پاسخ:  -87
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  هاي گياهي داراي تيغۀ مياني هستند. : ياخته2گزينۀ   
  باشد. : تار كشنده فاقد پوستك مي3گزينۀ   
  : نگهبان روزنه داراي سبزينه است.4گزينۀ   
  6فصل : كاربرد * مشخصات سؤال: متوسط * حيطه ▲  4پاسخ: گزينۀ  -88

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  : ياختۀ همراه در ترابري شيرٔه پرورده نقش دارد.1گزينۀ   
  شود. دهد كه در آوند آبكش مشاهده مي ي آبكشي را نشان مي صفحه A: 2گزينۀ   
  شود. : ليگنين در آوندهاي چوبي مشاهده مي3گزينۀ   
  6فصل * حيطه: كاربرد *  مشخصات سؤال: متوسط ▲  1پاسخ: گزينۀ  -89

  كند. متفاوت تغيير مي يها pHرنگ آنتوسيانين در   
  6و  2هاي  فصلمشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -90

  دهد. شوند و اين مولكول، بخش اصلي ديوارٔه نخستين را تشكيل مي كافت سلولز مي هاي رودٔه كور اسب با آنزيم سلوالز سبب آب ميكروب  
  7فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -91

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  كنند. آهستگي آزاد مي جانداران هستند كه مواد معدني را به : كودهاي آلي شامل بقاياي در حال تجزيۀ1گزينۀ   
  زا را دارند. ماريعوامل بي هآلودگي ب: كودهاي آلي احتمال 3گزينۀ   
  دهند. و با فعاليت و تكثير خود، مواد معدني خاك را افزايش مي بوده هايي هستند كه براي خاك مفيد : كودهاي زيستي داراي باكتري4گزينۀ   

  6فصل مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد *  ▲  3ينۀ پاسخ: گز  -92
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  شود. هاي حاصل از آن) تشكيل مي ساز و ياخته پنبه الد چوب : روپوست معموالً از يك اليه ياخته و پريدرم از چند اليه (بن1گزينۀ   
  شود. قطري مي: پريدرم نتيجۀ فعاليت سرالد پسين است و موجب رشد 2گزينۀ   
  : پوستك بافت نيست.4گزينۀ   
  6فصل مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -93

  درست هستند.» الف، ب و د«موارد   
  ديوارٔه پسين ندارد. ،چسب آكنه  

  6فصل مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -94
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  شود. كند كه سبب لزج شدن آن مي ساكاريدي ترشح مي : در همۀ گياهان، كالهك تركيب پلي1زينۀ گ  
  هاي آوندي پراكنده نيستند. : در ريشه برخالف ساقه، دسته3گزينۀ   
  شود. : در ساختار نخستين، پريدرم مشاهده نمي4گزينۀ   
  6صل فمشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -95

كالنشيم است كه ديوارٔه پسين ندارد، ولي ديوارٔه نخستين ضخيم دارد كه به همين علت، بافت كالنشيم ضمن ايجـاد اسـتحكام، » الف«ياختۀ   
  شود. پذيري اندام مي سبب انعطاف

  

  4فصل *  دانش: حيطه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -96
  4فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم *  ▲  2گزينۀ  پاسخ: -97

9 32 9 9 452 32 52 32 20 25 25 273 2985 5 5 552 52
F

C T K
F F


                     

       

   

  4فصل مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: درك و فهم *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -98
  )2Vپارافين 2V مخزنشود. ( بايد برابر گنجايش نهايي مخزنخواهيم، حجم نهايي پارافين  از آنجا كه بيشترين حجم ممكن را بدون سرريز مي  

1 2 1 1V V T V V ( T)         
T)مخزن 1(  1مخزنV T) پارافين 1( 1پارافينV      2مخزنV  2پارافينV  

5 3
3

1 1 3 10 30 1 0009 0 981 02251 0 75 10 30
( ) / / m

//




   

 
  

1پارافينV

  

  مخزن 3 زنمخ
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  4فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -99

5000 5 4200 80 20 4 2 60 4 2Q Pt
Pt mc t ( ) t / min / h

Q mc
 

            
  

  4فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -100
1 1 1 2 2 2 2 900 45 50 4 4200 45 40 9000 84000 75000 75Q m c ( ) m c ( ) Q ( ) ( ) J kJ                      

  4فصل ؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * مشخصات س ▲  3پاسخ: گزينۀ  -101

1 يخ 0Q C   20يخ C    

2آب  0Q C   0يخ C  
31 40 10 2100 20 1680Q mc J         

2 334000FQ m L m      
1 2 2 28360 1680 6680Q Q Q Q J      ه يخشده ب گرماي دادهQ  

66806680 334000 0 02 20334000m m / kg g          

  4فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -102
Q Qيخ صفر آب صفر  Q آب صفر  10آب     

5 334 5 4 2 10 0 1880FQ mL mc / ( ) kJ            
  4فصل مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: درك و فهم *  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -103
10 دماي از نيز يخ و شود تبديل سلسيوس درجۀ صفر يخ به آب تمام كه است حالتي به مربوط ،الزم آب حداقل   C  (چرا؟) برسد. سلسيوس درجۀ صفر به  

0 صفر يخ  10 يخ-Q   يخ صفر آب صفرQ   آب صفر  20آب CQ  
0 يخ يخc يخm FL آبm  -  آب آبc آبm  

214 2 0 20 336 1 2 1 0 10 0 84 336 21 0 0 05 50420m / ( ) m / ( ( )) m m m / kg g                      

  4فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -104
0تا تمام مخلوط به آب  شود شده ابتدا صرف ذوب يخ داخل مخلوط مي گرماي داده   C  10تبديل شود. سپس دماي تمام آب را به C رساند. مي  

330000 1 4200 10    يخm 1000 75   آبc كلm  LFيخm Q Pt   
75000 42000 0 1 100330000 / kg g

   يخm     

  4فصل مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: درك و فهم *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -105
0كيلوگرم باشد، جرم آب درون گرماسنج برابر  mاگر جرم قطعه    2( / m)kg .خواهد بود  

0 فلز)mc ( آب )mc ( اسنجگرم)C(0  قطعهQ  آبQ  گرماسنجQ  
90 30 25 0 2 4200 30 25 400 30 55 0( ) ( / m) ( ) m ( )               

4650450 4200 21000 10000 0 31000 4650 0 15 15031000m m m m / kg g             

  4فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -106
        16000 320 50Q C C  

          6 21 80 20 10 50 8 10 0 8L L cm / mm  
  4فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -107
 .كتاب) 16- 4كنند (فعاليت  شود؛ همچنين اين سطوح تابش گرمايي را بيشتر جذب مي تري دارند، تابش گرمايي بيشتر انجام مي از سطوحي كه رنگ تيره  

  گردد. خ داخل همين ظرف نيز زودتر تبديل به آب ميشود و ي رنگ زودتر خنك مي بنابراين آب داغ داخل ظرف سياه
  4فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -108

2 2 1 2 2 1
1 1 2 1 1 2

0 4 0 5 0 4 160 5 0 1 0 1
H L H L

H L

H k L A A LkA(T T ) (T T )Q / / /H
t L H k L A (T T ) A L / / /

  
           

 
   

  4فصل مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: درك و فهم *  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -109
  كند. رمايي است كه يخ را ذوب ميشود، برابر گ گرمايي كه از طريق ميلۀ مسي منتقل مي  

410 10 100400 0 1 330 1000 200 33000 1650 2

H L
F F

A(T T )H t mL k t mL
L

t ( / ) t t s
/
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  4مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * فصل  ▲  1گزينۀ پاسخ:  -110
50 0A( )آهنk  


100 50A( )مسk 

آهن H LkA(T T )( )
L


مسH LkA(T T )( )
L


آهنHمسH
  Lمس Lآهن

  

 Lمس5Lآهن
80  


400  

 
 50kآهن


 50kمس

 
  Lمس Lآهن  LمسLآهن

  

20cm120آهنcm L آهنL120آهن 5cm L آهنLمسL  

  

  3نش * فصل مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دا ▲  4پاسخ: گزينۀ  -111
   4FeSO) سولفات: IIآهن (  
  3مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * فصل  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -112

  درست هستند.» ت«و » الف«هاي  عبارت  
  هاي نادرست: بررسي عبارت  
  شود. در آب محلول است و رسوبي تشكيل نمي 2BaCl، چراكه استفاده كرد KClتوان از محلول  براي شناسايي يون باريم در يك محلول، نميب)   
3ديگر رسوب يكزمان وجود داشته باشند، زيرا با  توانند هم هاي كلسيم و فسفات نمي درون آب آشاميدني، يونپ)    4 2Ca (PO   دهند. را تشكيل مي (
  3وسط * حيطه: كاربرد * فصل مشخصات سؤال: مت ▲  2پاسخ: گزينۀ  -113

%6 3درصد جرمي ليتيم فسفات 100 %650   درصد جرمي منيزيم سولفات  

12g100م فسفات يجرم ليت 
   جرم ليتيم فسفات

6 
200  

200 12 188g  جرم آب  
  3مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * فصل  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -114

33 3
3

14 25 0 0585
mol NaNO/ g NaNO / mol NaNO

g NaNO
    

0 اوليه محلول 1/ L100 اوليه محلولmL
1mL اوليه محلول

 100 اوليه محلولg
  1g اوليه محلول

  

30 050 25 0 1 1000 1
/ mol NaNOmol/ ( ) V / L mL

L / (L) V
    


  شونده مول حل

 غلظت مولي
 Lحجم محلول برحسب 

   3مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * فصل  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -115
  گوييم. مينمك پذيري آن  شود، انحالل گرم آب در دماي معين حل مي 100به بيشترين مقدار از يك نمك كه در   

0 02/ g
A 0 نمك 4/ g 

2100g H O نمك  پذيري انحاللA
22000g H O  

  ب است.گرم آ  100گرم در  1و كمتر از  01/0پذيري آن بيشتر از  محلول است، چون انحالل اين نمك كم  
  3مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * فصل  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -116

  شده مشخص شود. پذيري مادٔه موردنظر در دماي داده كنيم تا انحالل آب محاسبه مي 100gشونده را در  شده، مقدار مادٔه حل در هريك از دماهاي داده  
0 3 0 27 27S / ( ) g   1زينۀ : گ  

، 1گرم از مادٔه موردنظر حل شود تا محلول سيرشده باشد. (پس در گزينۀ  54گرم آب در دماي صفر درجۀ سانتيگراد، بايد  200بنابراين در   
  محلول سيرنشده وجود دارد.)

0 3 10 27 30S / ( ) g    : 2 ۀنيگز  
  ، محلول سيرشده وجود دارد.2در گزينۀ   

0 3 20 27 33S / ( ) g    : 3 ۀنيگز  
20گرم آب در دماي  200در    C محلول فراسيرشده وجود دارد.)3گرم از مادٔه موردنظر حل شود تا محلول سيرشده باشد. (پس در گزينۀ  66، بايد ،  

0 3 30 27 36S / ( ) g    : 4 ۀنيگز  
  ، محلول سيرنشده وجود دارد.4در گزينۀ   
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  3: كاربرد * فصل مشخصات سؤال: دشوار * حيطه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -117

350شده حل 40 10g KNO   3نشده  نمك حل
8050 40100gKNO g    

3
2

40 100
g KNO

g H O
33پذيري  انحالل 2 3

2
10100 4025

gKNO?g KNO g H O g KNO
g H O

      

10100 100 %28 625 10 /   


  شده جرم مادٔه حل
 درصد جرمي   جرم كل محلول

  3سؤال: ساده * حيطه: دانش * فصل  مشخصات ▲  2پاسخ: گزينۀ  -118
Cl)2مولكول كلر    Br)2و مولكول برم  ( ها با يكديگر برابر اسـت. جاذبـۀ  هاي پيوندي آن هايي ناقطبي بوده و تعداد الكترون هر دو مولكول (

  دروالس است. ها از نوع نيروهاي وان هاي آن بين مولكول
  . . . . . . . .

: : : :Cl Cl Br Br.. . .. . . . 
   

  شكل و برم مايع است. كلر گازي  
  3مشخصات سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم * فصل  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -119

  مولكولي و گشتاور دوقطبي آب بيشتر از هيدروژن سولفيد است. : نيروي جاذبۀ بين2و  1 هاي هنيگز   
2Hا در ه هاي اليۀ ظرفيت اتم تعداد الكترون: 3 ۀنيگز    S  2وH O الكترون وجود دارد. 6هاي اكسيژن و گوگرد،  با هم برابر است، زيرا در اليۀ ظرفيت اتم  
2H: جرم مولي 4 ۀنيگز    S  2بيشتر ازH O .است  
  3سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * فصل  مشخصات ▲  4پاسخ: گزينۀ  -120

  يابد. ترتيب نقطۀ جوش نيز افزايش مي د و بدينند افزايش يابنتوان مولكولي مي : با افزايش جرم مولي، نيروهاي بين1 ۀنيگز   
2Hهاي قطبي مانند  : يكي از عوامل مؤثر بر نقطۀ جوش، قطبيت مولكول است. برخي مولكول2 ۀنيگز    S  با وجود قطبي بـودن، نقطـۀ جـوش

2Hعنوان مثال نقطۀ جوش  پاييني دارند (به S ،60 C  هاي ناقطبي است، اما در دماي اتاق به حالـت  است). از طرف ديگر، يد داراي مولكول
  جامد بوده و نقطۀ جوش بااليي دارد.

85داراي نقطۀ جوش پاييني هستند. ( HClهاي قطبي مانند  لكول: برخي مو3 ۀنيگز    C   نقطۀ جوشHCl(  
  3مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * فصل  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -121

  ها: دليل نادرستي عبارت  
  گيرد. سمت قطب مثبت قرار مي به HClهاي  در مولكول Clب) در ميدان الكتريكي، اتم   
  شود. تر به مايع تبديل مي همين دليل سخت است و به HClكمتر از  2Fپ) نقطۀ جوش   
قطبي است و گشتاور دوقطبي آن بيشتر از صفر است. بنابراين جمع گشـتاور دوقطبـي  HClبرابر با صفر است، ولي  2Fت) گشتاور دوقطبي   

  تواند صفر باشد. مولكول نمي اين دو
  3مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * فصل  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -122
دهـد و در  پيوند هيدروژني تشكيل مي 3تا  2طور ميانگين بين  شكل پيوند هيدروژني ندارد. در حالت مايع هر مولكول آب به آب در حالت گازي  

  رسد. مي 4حالت جامد اين تعداد به 
  ها: دليل نادرستي ساير گزينه  
  پيوند كوواالنسي داشته باشد. Nو  F ،Oها، اتم هيدروژن با يكي از سه اتم  شرط داشتن پيوند هيدروژني آن است كه در هريك از مولكول: 1 ۀنيگز   
  كند. ر تواند با اتم هيدروژن مولكول مجاور پيوند هيدروژني برقرا  : در مولكول آب، هر اتم اكسيژن مي2 ۀنيگز   
  دروالس هستند. اتانول از نوع هيدروژني و در متان از نوع نيروهاي واندر مولكولي  : نيروهاي بين3 ۀنيگز   
  3مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * فصل  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -123
  HF تر است. قوي  مولكولي آن و نيروهاي جاذبۀ بين دهد شكيل ميت، پيوند هيدروژني 17دار گروه  هاي هيدروژن برخالف ديگر تركيب  
  ها: دليل نادرستي ساير گزينه  
  هاست. دليل افزايش جرم مولي آن به HIتا  HCl: افزايش نقطۀ جوش از 2و  1هاي  هنيگز   
  دارد. HClداراي پيوند هيدروژني است و به همين دليل نقطۀ جوش باالتري از  HF: 3 ۀنيگز   
  3* حيطه: درك و فهم * فصل مشخصات سؤال: ساده  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -124
تبع آن ايجاد  ايجاد يك شبكۀ منظم و بهكند و موجب  هنگام انجماد آب، ميانگين تعداد پيوندهاي هيدروژني هر مولكول آب افزايش پيدا مي به  

  وجود دارد تخريب شود.اي كه در آن  شود كه ديوارٔه ياخته شود و باعث مي افزايش حجم آب ميها و  فضاي خالي ميان مولكول
  3ش * فصل مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دان ▲  4پاسخ: گزينۀ  -125
  ها: دليل نادرستي عبارت  
  شود. اي است كه به هر سه حالت جامد، مايع و گاز (بخار) در طبيعت يافت مي ماده تنهاالف) آب   
  كند. هنگام انجماد افزايش حجم پيدا مي ب) آب برخالف ديگر مايعات، به  
  شكل) است. Vخميده ( ،هاي آب پ) شكل مولكول  
 كند. باردار شده و باريكۀ آب را منحرف مي ،الش با موهاي خشكاي بر اثر م ت) ميلۀ شيشه  
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  انسانی) علوم و ادبیات رشتۀ( ۹ ۀمرحل تحصیلی پیرشفت ارزشیابی اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  

  1درس مشخصات سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم *  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -61
اي  شده، نمودار جعبـه هاي آماري داده يشترين مقدار دادهنكته: با مشخص كردن كمترين مقدار، چارك اول، ميانه (چارك دوم)، چارك سوم و ب  

  توان رسم كرد: صورت زير مي ها را به داده
  
 
  
  
  

3با توجه به نكته، اختالف بين چارك اول و سوم برابر است با:    1 11 6 5Q Q      
  2و  1هاي  درسمشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -62

  كنيم: صورت زير تعريف مي دهيم و به نشان مي x ها را با نماد داشته باشيم، ميانگين آن nx ، ... و1x ،2xصورت  مشاهده به nته: اگر نك  
1 2 nx x x

x
n

  


   

5    نويسيم: ها را مي شده، داده اي داده با استفاده از نمودار نقطهابتدا    6 6 7 7 8 10, , , , , ,   
  با توجه به نكته داريم:  

5 6 6 7 7 8 10 49 77 7x      
     

  2درس مشخصات سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم *  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -63
  كنيم: صورت زير تعريف مي دهيم و به نشان مي x ها را با نماد داشته باشيم، ميانگين آن nx ، ... و1x ،2xصورت  مشاهده به nاگر  :نكته  

1 2 nx x x
x

n
  


   

ها زوج  هاي قبل از آن برابر است، ميانه است. اگر تعداد داده اي بعد از آن با تعداد دادهه ها، مقداري كه تعداد داده نكته: پس از مرتب كردن داده  
 شده است. باشد، ميانه برابر ميانگين دو دادٔه وسطي مرتب

  نويسيم. مطابق نكته داريم: شده مي صورت مرتب ها را به ابتدا داده  

7 17 18 18 19 20, , , , ,


  

18 18 182


              ميانه   
  ميانگين برابر است با:  

7 17 18 18 19 20 99 33 16 56 6 2x /    
      

18بنابراين اختالف ميانه و ميانگين برابر است با:    16 5 1 5/ /    
  3درس مشخصات سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -64

  كنند: صورت زير تعريف مي دهند و به نشان مي ها را با نماد  داشته باشيم، انحراف معيار آن nx، ... و 1x ،2xصورت  مشاهده به nنكته: اگر   
2 2 21 2 n(x x) (x x) (x x)

n
     

 
   

  شده داريم: مطابق جدول دادهدرنظر بگيريم،  xها را  اگر ميانگين اين داده  
21 1(x x)    
22 49(x x)    
23 49(x x)    
24 1(x x)    

  بنابراين با توجه به نكته داريم:  
1 49 49 1 100 25 54 4
  

       

1Q 2Q 3Q
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  1درس * مشخصات سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -65
اي  شده، نمودار جعبه هاي آماري داده نكته: با مشخص كردن كمترين مقدار، چارك اول، ميانه (چارك دوم)، چارك سوم و بيشترين مقدار داده  

  توان رسم كرد: صورت زير مي ها را به داده
  
 
  
  
  
  
 

  ابر باشد.اي زماني متقارن است كه طول سبيل راست با طول سبيل چپ بر  نكته: نمودار جعبه  
  كنيم. اي آن را مطابق نكته رسم مي دست آورده و نمودار جعبه را به 3Q و 1Q ،2Q كنيم. سپس ها را از كوچك به بزرگ مرتب مي ابتدا داده  

  
1 2 3

5 7 8 8 10 11 12 16 5
Q Q Q

, , , , , , , /   

1
7 8 7 52Q /

    

2
8 10 92Q 

   ميانه  

3
11 12 11 52Q /

    

  پاسخ است. 2ها در سمت راست بيشتر است. بنابراين گزينۀ  طول سبيل سمت راست از سبيل سمت چپ بيشتر است، پس پراكندگي داده  
  2درس مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -66

  كنيم: صورت زير تعريف مي دهيم و به نشان مي x ها را با نماد داشته باشيم، ميانگين آن nx ، ... و1x ،2xصورت  مشاهده به nاگر نكته:   
1 2 nx x x

x
n

  


   

 آوريم:  دست مي گين سن بازيكنان حاضر در تيم را بهابتدا ميان  
22 25 30 24 25 254x /  

    

برسد. براي اينكه ميانگين كم شود، يا بايد بازيكن  25است، پس بايد در تيم تغييراتي ايجاد شود تا ميانگين سن به  25چون ميانگين بيشتر از   
پاسخ اسـت. بـراي ايـن  4بنابراين گزينۀ  ،سال از تيم حذف شود 25ازيكن با سن بيشتر از سال به تيم اضافه شود يا بايد ب 25با سن كمتر از 

  گزينه داريم:
22 25 30 24 24 125 255 5

   
  جديدx :  24ميانگين جديد با اضافه كردن بازيكني با سن  

  1درس مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -67
اي  شده، نمودار جعبـه هاي آماري داده نكته: با مشخص كردن كمترين مقدار، چارك اول، ميانه (چارك دوم)، چارك سوم و بيشترين مقدار داده  

  توان رسم كرد: صورت زير مي ها را به داده
  
 
  
  
  
  

  كنيم. ها را مطابق نكتۀ باال رسم مي اي داده نمودار جعبه  

1 2 3

3 7 8 9 11 12 13
Q Q Q

, , , , , ,
  

   

تر  تر است و ميانه به چارك اول نزديك ل سمت راست بزرگيبل سمت چپ از سيبها باشد. (س اي اين داده تواند نمودار جعبه مي 3بنابراين گزينۀ   
  ).است تا چارك سوم

  

131165 7 8 9 10 12 14 15 16 17

16 5/3 11 5Q /1 7 5Q /

1312973
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  3درس مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -68
  اول: حل راه  
  است و برعكس. ها صفر رابر باشند، انحراف معيار آنها با هم ب نكته: اگر داده  
برابـر  ،ها با هم برابر هستند. از طرفي ميانگين هر تعداد دادٔه مساوي دادٔه آماري برابر صفر شده است، پس اين داده 5انحراف معيار  ،طبق فرض  

5 با: ها برابر است هستند و مجموع آن 6داده برابر  5ها است. بنابراين هر  با خود داده 6 30    
  حل دوم: راه  
  كنند: صورت زير تعريف مي دهند و به نشان مي ها را با نماد  داشته باشيم، انحراف معيار آن nx، ... و 1x ،2xصورت  مشاهده به nنكته: اگر   

2 2 21 2 n(x x) (x x) (x x)
n

     
 

   

  با توجه به نكته داريم:  
2 2 2 2 21 2 3 4 56 6 6 6 60 05

(x ) (x ) (x ) (x ) (x )        
      

1 1
2 2

2 2 2 2 21 2 3 4 5 3 3
4 4
5 5

6 0 6
6 0 6

6 6 6 6 6 6 0 6
6 0 6
6 0 6

x x
x x

(x ) (x ) (x ) (x ) (x ) x x
x x
x x

    


   
              
    
    

   

هستند، پـس  6ها برابر  ها صفر هستند. بنابراين تمام داده دقت كنيد كه چون مجموع تعدادي عدد نامنفي صفر شده است، پس حتماً همۀ آن  
6 ها برابر مجموع آن 5 30  .است  

  1درس مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -69
اي  شده، نمودار جعبـه هاي آماري داده نكته: با مشخص كردن كمترين مقدار، چارك اول، ميانه (چارك دوم)، چارك سوم و بيشترين مقدار داده  

  توان رسم كرد: صورت زير مي ها را به داده
  
 
  
  
  
  
  

ها مثـال  پاسخ است. براي ساير گزينـه 4بنابراين گزينۀ  ،باشد تر چاركي كوچك دامنۀ ميانتواند از  مقدار دامنه نمي ،اي با توجه به نمودار جعبه  
  كنيم. ارائه مي

16 1 15      3   ,دامنه 1 15Q Q             

1 3

1 1 3 5 6 16 16

Q Q

, , , , , ,
 

  1گزينۀ  : 

21 1 20      3   ,دامنه 1 15Q Q            

1 3

1 1 3 5 6 16 21

Q Q

, , , , , ,
 

  2گزينۀ  : 

21 1 20      3   ,دامنه 1 4 1 3Q Q               

1 3

1 1 1 2 3 4 21

Q Q

, , , , , ,
 

  3گزينۀ  : 
  1درس مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: دانش *  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -70

اي  شده، نمودار جعبـه هاي آماري داده نكته: با مشخص كردن كمترين مقدار، چارك اول، ميانه (چارك دوم)، چارك سوم و بيشترين مقدار داده  
  توان رسم كرد: صورت زير مي ها را به داده
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  كنيم: ها را بررسي مي تك گزينه تك  
  است. 10هاي هر دو بازيكن برابر  مطابق نمودار، ميانه: 1گزينۀ   
از » ب«تمـام امتيـازات بـازيكن  ،: مطابق نمـودار2گزينۀ   

  بيشتر است.» الف«چارك اول امتيازات بازيكن 
چاركي دو بازيكن، بـازيكن  : با توجه به دامنۀ ميان3گزينۀ   

  ثبات بيشتري دارد.» ب«
تر از دامنـۀ  كوچـك» ب«يكن چاركي باز  دامنۀ ميان: 4گزينۀ   

  پس اين گزينه نادرست است. ،است» الف«چاركي بازيكن  ميان

  
  5مشخصات سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم * بخش  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -71

هاي تجارت نه  موجب كاهش هزينه ،المللي هاي مناسب و مقررات موردقبول بين هها، را ر سرزمينپيشرفت دانش فني بشر، وجود امنيت نسبي د  
  در داخل مرزها بلكه در خارج از آن نيز شده است.

  5مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * بخش  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -72
  ها بيشتر رايج شود. ها و بيمه ي، بانكتراشي در مبادالت مال امروزه جهاني شدن اقتصاد موجب شده است تحريم مالي يعني مانع  
  5مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: دانش * بخش  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -73

ويـژه در عرصـۀ  هاي اقتصادي جديـد بـه احياي مزيت بالقوه مانند محصوالت كشاورزي جديد و محصول يا صنايع جديد دريايي و خلق مزيت  
  ماندگي برهاند. تواند كشورها را از سير عقب الت نرم) ميخدمات، علم و فناوري و صنايع فرهنگي (محصو 

  5مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * بخش  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -74
بـه  ،كنندگان خـارجي المللي با اطالع از بازارهـاي كشـورهاي ديگـر و نيازهـا و عاليـق مصـرف هاي بين صادركنندگان، واردكنندگان و بازارياب  

  كنند. اخلي و افزايش رونق اقتصادي كشور كمك شاياني ميتوليدكنندگان د
  5مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: دانش * بخش  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -75

  كنندگان عبارتند از: الملل براي توليدكنندگان و مصرف فوايد جانبي تجارت بين  
  توليدكنندگان: -1  
     ت و لوازم يدكي يا مواد اوليهآال  امكان ادامۀ كار توليدكنندگان با واردات ماشين  
     دسترسي به بازارهاي وسيع از طريق صادرات و جبران محدوديت بازارهاي داخلي  
     ايجاد رقابت توليدكنندگان داخلي با توليدكنندگان خارجي با هدفمند كردن واردات كاالهاي خارجي  
  كنندگان: مصرف -2  
     ع و باكيفيت و ارزان از طريق وارداتكنندگان از كاالهاي متنو مندي مصرف بهره  
     تأمين ارز موردنياز براي خريد كاالهاي ضروري وارداتي از طريق صادرات كاال به خارج  
  5مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * بخش  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -76

گذاري در  گذاران خـارجي بـه سـرمايه ويق سـرمايهمنظور نفوذ به بازارهاي جهاني يـا تشـ گاهي كشورها براي تشويق صادركنندگان داخلي به  
  كنند. هاي مختلف و انواع تسهيالت اقتصادي و حقوقي ارائه مي كشورشان، يارانه

  5مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * بخش  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -77
گذاري ناعادالنه در عرصـۀ اقتصـاد  ي كه گزينۀ دو بيانگر قيمتباشد در حال در رابطه با توليدات فرامليتي و چندمليتي مي 4و  3و  1هاي  گزينه  

  .كند هاي اقتصادي روانه مي سمت قدرت الملل است كه منافع مالي تجارت را به بين
  5مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * بخش  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -78

المللي و تالقي سه قارٔه آسيا، اروپا و  بع طبيعي و قرار گرفتن در چهارراه بيندليل وسعت و پهناوري جغرافيايي، برخورداري از منا اقتصاد ايران به  
  اي در اقتصاد جهان داشته است.  از دوران باستان جايگاه ويژه ،آفريقا

  5مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * بخش  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -79
قـانون  44ريزي منظم و صحيح اسـتوار اسـت و اصـل  اوني و خصوصي با برنامهنظام اقتصاد جمهوري اسالمي ايران بر پايۀ سه بخش دولتي، تع  

  اساسي به اين مهم اشاره كرده است.
  5مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * بخش  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -80

خور نيازهـا و اسـتعدادهاي رشـد خـود، طوري كه به هر منطقه فرا  اي و استاني برقرار باشد به  بايد عدالت منطقه ،قانون اساسي 48مطابق اصل   
  سرمايه و امكانات الزم اختصاص يابد.
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  5مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * بخش  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -81
صورتي باشد كه شكل، محتوا و سـاعت  قانون اساسي به اين موضوع اشاره دارد كه تنظيم برنامۀ اقتصادي كشور بايد به 43يكي از ضوابط اصل   

ر هر فرد عالوه بر تالش شغلي، فرصت و توان كافي براي خودسازي معنوي، سياسي، اجتماعي و شركت فعـال در رهبـري كشـور و افـزايش كا
  مهارت و ابتكار را به وي بدهد.

  5مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: دانش * بخش  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -82
هاي دينـي و اجتمـاعي و  اقتصاد يكپارچه و مستقلي شكل گرفت كه با سـاير اليـهصفويه، عالوه بر يكپارچگي سياسي،  تحكومدر نيمۀ اول   

  .فرهنگي كشور هماهنگي مناسب داشت
  5مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * بخش  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -83

  و بيماري اقتصاد ايران را افزايش داد. اي بود كه اجراي آن آخرين لطمه را بر بدنۀ كشاورزي و اقتصاد روستايي ايران زد  انقالب سفيد برنامه  
  5مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * بخش  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -84

با عنوان اقتصاد و امور مالي بـه مسـائل  ،شود وپنجم مي وسوم تا پنجاه فصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران كه شامل اصول چهل  
  نظام اقتصادي مطلوب خود را ترسيم كرده است. اقتصادي كشور پرداخته و چارچوب كلي

  5مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: دانش * بخش  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -85
شود ولي در اسـالم، اقتصـاد  و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مياست اقتصاد خود هدف  ،ماديدر مكاتب   

  توان داشت. يي بهتر در راه وصول به هدف نميا وسيله است و از وسيله، انتظاري جز كار 

  
  13مشخصات سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -86

  خوانيم، بنويسيم. بنابراين موارد درست به اين صورت خواهد بود: طور كه مي خط عروضي يعني واژگان را در شعر همان  
  : خُرشيد4گزينۀ   : عِززَت3گزينۀ   دخاهي: خ1ُگزينۀ   
  13مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -87

  دَ ست  ِن  را  سَ  عَت  جا  شُ  وَت  دَع
                  
                  
  جِ  گَن  تاب  بِـ  رِز  با  مُ  خي  تَل
                  

  15مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: دانش * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -88
رود و فايـدٔه آن ايجـاد  كار مـي هاست. سجع هم در نثر و هم در شـعر بـه و وزن يا هر دوي آن پاياني هاي سجع، يكساني دو واژه در واج يا واج  

شـود. ارزش موسـيقايي سـجع  ناميـده مي »مسجّع« ،كار رود موسيقي در نثر و افزايش موسيقي در شعر است. نثر و شعري كه سجع در آن به
  ها بيشتر است. از ديگر سجع متوازي

  14مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * درس  ▲  4ۀ پاسخ: گزين -89
  آرايي را پديد آورده است. بار تكرار شده است و آرايۀ واژه 3» ياد«واژٔه  ،در اين گزينه  

  14مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -90
»  ش«پي آمدن صامت  در آرايي و زيبايي بيشتر شعر گشته است. پي جبار تكرار شده است و سبب خلق وا  5» ش«صامت  ،در مصراع اول اين بيت  

  دهد. تر نشان مي آرايي را برجسته واج ،در اين بيت
  14مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -91

  را دارد. ُـآرايي مصوت كوتاه  : واج3گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  »ن«و » ا«و » ج«هاي  و در مصراع دوم واج» ل«، »م«هاي  امت: مصراع اول ص1گزينۀ   
  » ش«: صامت 2گزينۀ   
  اند. آرايي شده عامل خلق واج» ا«و مصوت بلند » ت«و » س«: صامت 4گزينۀ   

  16مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -92
در مصراع اول با واژٔه مقابل خود در مصراع دوم سجع متوازي دارد. (اين كلمات هم در وزن و هم اي  داراي آرايۀ ترصيع است، زيرا هر واژه 4گزينۀ   

  در حرف پاياني با قرينۀ خود يكي هستند.)
  فيض  انوار   مطلع  جمالت  اي
          
 فيض اسرار منبع جاللت وي
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  14مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -93
  آرايي است. بار تكرار شده و داراي آرايۀ واژه سه» گوشه«: واژٔه 1ۀ گزين  
  است.» خ«آرايي حرف   : داراي آرايۀ واج3گزينۀ   
  خورد. آرايي در اين بيت به چشم مي بار تكرار شده است و آرايۀ واژه 2» پريديم«: واژٔه 4گزينۀ   

  15درس مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد *  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -94
  داراي سجع متوازي هستند.» ديبا«و » زيبا«هاي  : واژه3گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  »ذات«و » حيات«هاي  : واژه1گزينۀ   
  »بينداخت«و » شناخت«هاي  : واژه2گزينۀ   
  د.سجع مطرف هستن» نپذيرد«و » نگيرد«هاي  : واژه4گزينۀ   
  16و  14هاي  حيطه: كاربرد * درسمشخصات سؤال: متوسط *  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -95

  دانستم نمي  منت  بودي  من  با
          
 دانستم نمي منت بودي من تا 

  آرايي) هستند. دانستم داراي آرايۀ تكرار (واژه هاي من، بودي، منت، نمي چنين واژه اين بيت داراي آرايۀ ترصيع است. هم  
رديف اسـت و  ،در پايان مصراع» شديم«شود. الزم به يادآوري است كه واژٔه  آرايي) ديده نمي واژهآرايۀ ترصيع وجود دارد، ولي تكرار ( 3در گزينۀ   

  شود. آرايي محسوب نمي واژه ،رديف
  شود، اما آرايۀ ترصيع وجود ندارد. ديده مي») من«آرايي (تكرار  واژه ،در بيت دوم  

  15س مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * در  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -96
  :: انابت و اجابت به دو دليل سجع نيستند2گزينۀ   
  اند. انابت و اجابت در يك جمله ) سجع بايد حداقل در دو جمله باشد 1  
  ) سجع بايد در پايان جمالت باشد.2  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  »جنگ«و » بند«هاي  : واژه1گزينۀ   
  »نبيند«و » نشيند«هاي  : واژه3گزينۀ   
  آيند. حساب مي سجع به» كمال«و » جمال: «4گزينۀ   
  16مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -97

  هاي متوازي و متوازن است. هاي مصراع دوم قرار گرفته و داراي تركيبي از سجع ترتيب در مقابل واژه اين بيت موازنه است، زيرا واژگان مصراع اول به  
  گداز  فرو  يممس  چو  گاه  زخم  بهر  از
                
 فساي همي مارم چو گاه حبس بهر وز

  16مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: دانش * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -98
  داراي آرايۀ ترصيع است. الزم به يادآوري است كه هر ترصيع، موازنه نيز هست. 3داراي آرايۀ موازنه و گزينۀ  2و  1هاي  گزينه  

  16مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * درس  ▲  2نۀ پاسخ: گزي -99
  بينم نمي  عيب  ظاهرش  بر  كه
          
 دانم نمي غيب باطنش بر وَ

  15مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -100
  عبارتي كه داراي سجع متوازي باشد، داراي ارزش موسيقايي بيشتري است.  
  خيز و پرهيز متوازي است: شب 1زينۀ نوع سجع در گ  
  هستند. داراي سجع مطرف» نپذيرد«و » نگيرد«هاي  : واژه2گزينۀ   
  هستند. سجع مطرف» داغ«و » چراغ«سجع متوازن و » درد«و » چشم«هاي  : واژه3گزينۀ   
  داراي سجع متوازن هستند.» ضايع«و » باطل«هاي  : واژه4گزينۀ   

  
  14مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * درس  ▲  4گزينۀ پاسخ:  -101

  كند. غماني از شاپور يكم اجازه گرفت كه عقايد خود را تبلي  
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  13مشخصات سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -102
  نمايد. برقرار تجاري ارتباط و چين هند اب مستقيم طور به كه كرد تالش ساساني عهد سپس در و اشكاني دورٔه در نخست روم، امپراتوري  
  14مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -103
  يافت. راه اروپا به سپس و شد تبديل مستقل كيشي به صغير آسياي در روم قلمرو مهر(ميترا) در ايزد ستايش اشكاني، عهد در  
  13يطه: دانش * درس مشخصات سؤال: ساده * ح ▲  2پاسخ: گزينۀ  -104

  كردند. نمودند و قوانين و مقررات مربوط به خريدوفروش را اجرا مي هاي پيشين بر كار تجارت نظارت مي مراتب بيشتر از حكومت ساسانيان به  
  14مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -105
  رد، به نيايش و ستايش مردوك خداي بزرگ بابليان پرداخت.ريزي و غارت فتح ك كورش وقتي بابل را بدون خون  
  14مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -106

 مخالف گاو ويژه به حيوانات رويۀ كشتار بي و كردن قرباني مانند بود، گذشته دوران ميراث خود كه جامعۀ در رايج نيايش آداب از برخي با زرتشت  
  .است كرده نكوهش را ها برگزاركنندگان آن و بود

  14مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -107
دست اسكندر مقدوني از بين رفـت.  جمشيد به سوزي تخت اي از اوستا در زمان هخامنشيان بر پوست گاو نوشته شده بود، اما بر اثر آتش نسخه  

صـورت  ها به رسد كه اوستا تا قرن نظر مي نام بالش اقدام به گردآوري اوستا نمود. به هر حال چنين به ان اشكاني بهچند قرن بعد، يكي از پادشاه
  ميالدي و در زمان شاپور دوم ساساني به خط و زبان اوستايي نگارش يافت. 4شد، تا آنكه در قرن  سينه نقل مي به شفاهي و سينه

  14متوسط * حيطه: درك و فهم * درس  مشخصات سؤال: ▲  4پاسخ: گزينۀ  -108
  .آورد فراهم مختلف عقايد و ها پيروان دين آميز مسالمت زيستي هم براي را مناسبي زمينۀ ديني اشكانيان آزادي  
  14مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -109

 در خـدايان ايـن از هايي مجسـمه. پرسـتيدند را مي خـود خدايان مزاحمتي هيچ نبدو  زيستند مي ايران كه در تباراني در دورٔه اشكاني، يوناني  
  .است شده پيدا شناسي هاي باستان كاوش

  13مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -110
صورت پاياپاي انجـام  داشت و مبادلۀ كاال بهتا زمان داريوش بزرگ در بيشتر نواحي تحت فرمان حكومت هخامنشي، سكه (پول) رواج چنداني ن  

  شد. صورت كاال پرداخت مي گرفت. حقوق و دستمزدها هم به مي
  13مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -111

  .است مانده جا بر آن دوره هاي وزنه از تعدادي. شد تعيين هخامنشي شهرياري مشخصي براي گيري اندازه و وزن واحدهاي بزرگ، داريوش به دستور  
  13مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -112

 ماننـد اوليه مواد از مختلفي شامل انواع بلكه نبود، قيمت گران و تجملي اشياي به و منحصر محدود گذشته، مانند تجارت ،هخامنشيان عهد در  
 مانند اثـاث مردم موردنياز اجناس را تجاري كاالهاي از توجهي قابل بخش. شد مي صنعتي توليدات و دامي و محصوالت كشاورزي چوب، و فلزات
  .داد مي تشكيل خوراكي مواد و آشپزخانه ظروف منزل،

  14مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -113
مزدا را در امر آفرينش و ادارٔه امـور  هشوند، اهور  شاسپندان يا جاودانان مقدس خوانده ميمطابق تعاليم زرتشتي، گروهي از موجودات الهي كه ام  

  كنند. جهان ياري مي
  14مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -114

 هـا آگاهي و اخبـار ايـن منابعِ. دسترس است در بيشتري هاي آگاهي و اخبار ساسانيان، سياست ديني و ساساني دورٔه در دين وضعيت دربارٔه  
 مورخـان آثـار برخـي زرتشـتيان، هاي اندرزنامه و هاي ديني كتاب ها، سكه شناسي، باستان شواهد ها،  برجسته ها، نقش نوشته سنگ از اند عبارت

  .فردوسي شاهنامۀ نيز و رومي و مسلمان، يوناني
  14ه: كاربرد * درس مشخصات سؤال: دشوار * حيط ▲  3پاسخ: گزينۀ  -115
 ايرانـي كهـن خـدايان از برخـي مزدا و اهوره ها آن دهد مي نشان كه دارد وجود شواهدي نيست، اما دست در چنداني اخبار ها مادي دين دربارٔه  

  .اند كرده ستايش مي را ميترا همچون

  
  9دانش * درس مشخصات سؤال: ساده * حيطه:  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -116

  سون، بختياري، قشقايي و تركمن از ايالت عمدٔه كشور ايران هستند. ايل  
  9مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -117
  9مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -118
   پلكاني هستند. شكل اند، به روستاهايي كه در دامنۀ يك كوه استقرار يافته  
   ها، در كنار منابع آب است. گيري آن ترين نوع شكل چسبيده و كنار هم قرار دارند و طبيعي هم هاي روستايي به در روستاهاي متمركز، خانه  
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  9مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -119
  9ش * درس مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دان ▲  3پاسخ: گزينۀ  -120

هاي اجتماعي، حركـت جمعيـت از شـهرهاي  هاي اخير از جمله آلودگي هوا، گراني مسكن و آسيب با توجه به مشكالت شهرهاي بزرگ در سال  
  گويند. مي» شهرگريزي يا مهاجرت معكوس«تر يا روستاها آغاز شده است. اين پديده را  هاي كوچك بزرگ به مكان

  9سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  مشخصات ▲  3پاسخ: گزينۀ  -121
  9مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -122
   نادرستهاي  بررسي قسمت:  
  پيرانشهر داراي نقش نظامي است. )الف    
  شيراز داراي نقش تاريخي است. )د    
  9* حيطه: دانش * درس  ادهسمشخصات سؤال:  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -123
  10مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -124
  10مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -125
  10مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -126
  10مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -127
  وضعيت مناسب براي دامداري در ايران: * عوامل ايجاد  
     گستردگي كشور در عرض جغرافيايي  
     تنوع اقليمي  
     هاي گياهي تنوع گونه  
  10مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -128
گرمسيري و گرمسيري  هاي سردسيري، نيمه گون ميوههاي زيادي برخوردار است؛ زيرا امكان كشت انواع گونا  كشور ما براي توليدات باغي از مزيت  

  وجود دارد.
  10مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -129
   نادرستهاي  بررسي قسمت:  
ه دام كشـور را % از توليد پروتئين مربوط ب20% واحد دامي و 25% از جمعيت كشور است، آنان 2هرچند جمعيت عشايري كمتر از »: ج«و » الف«  

  اند. به خود اختصاص داده
  10* حيطه: دانش * درس  شوارد مشخصات سؤال:  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -130

 توليدكننده اصلي هاي استان محصول نام محصول نام

  اصفهان فارس، تهران، شرقي، آذربايجان غربي، آذربايجان  درختي سيب
  قزوين ،رضوي خراسان همدان، فارس، غربي، آذربايجان  انگور
  كرمان فارس، مازندران،  پرتقال
  فارس بوشهر، خوزستان، بلوچستان، و سيستان كرمان،  خرما
  يزد رضوي، خراسان مركزي، فارس،  انار
  سمنان فارس، يزد، رضوي، خراسان كرمان،  پسته

  
  11* درس  مشخصات سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم ▲  4پاسخ: گزينۀ  -131
  شود.  جهان اجتماعي ياد مي هويت فرهنگيجهان اجتماعي نيز هويتي دارد كه از آن به   
  11مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -132
  گويند.  مي تحول فرهنگيكند،  جهان اجتماعي را متحول مي هويتبه تغييرات اساسي در جهان اجتماعي كه   
  11مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  1گزينۀ  پاسخ: -133
توانـد  يابـد و جهـان اجتمـاعي نمي هاي يك جهان اجتمـاعي تـداوم مي گاهي تعارض فرهنگي يا همان شيؤه زندگي ناسازگار با عقايد و ارزش  

  رهنگي منجر شود. تواند به تزلزل ف اساس فرهنگ خود سامان دهد. اين وضعيت مي هاي اجتماعي را بر كنش
  11مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -134
  پديد آيد.  هاي مشتركي عقايد و ارزششود كه در ميان مردم،  هويت فرهنگي جهان اجتماعي هنگامي محقق مي  
  11مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -135
  تحول فرهنگي بحران هويت  تزلزل فرهنگي  رهنگي تعارض ف  
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  11مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -136
  شود.  هاي دروني مواجه شود، گرفتار كهولت و مرگ مي بست ها و بن اگر يك جهان اجتماعي با كاستي  
  12ك و فهم * درس مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: در  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -137
هاي اجتماعي ديگر تعامل و دادوستد داشته باشد و در محدودٔه هنجارها و  هاي خود، با جهان ها و ارزش اگر جهان اجتماعي با حفظ عقايد، آرمان  

سترش و پيشرفت خـود را ها پديد آورد، زمينۀ گ شيؤه زندگي، عناصري را از جهان اجتماعي ديگر بگيرد و در صورت لزوم، تغييرات الزم را در آن
  آورد.  فراهم مي

  12مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -138
هاسـت. در نتيجـه  هاي جوامع غربـي در حيطـه و سـطح عقايـد و ارزش دليل پذيرش عقايد و ارزش ارتباط اين كشور فرضي با جوامع غربي به  

هـاي  مربوط به اخذ عناصر هنجارها و شيؤه زندگي در ارتباط بـا جهان 3ي با اين عبارت هستند؛ اما گزينۀ هاي مرتبط گزينه ،4و  2، 1هاي  گزينه
  ارتباط است.  اجتماعي ديگر است؛ بنابراين بي

  12مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -139
  گونه آمده است:  در مورد توصيف فرهنگ اسالم و فرهنگ يونان و روم اين  
  هاي مختلف شناسي توحيدي، عناصر عقلي، دانش : اهميت به عقل و عقالنيت، جهانفرهنگ اسالم  
  هاي مختلف، عناصر اساطيري و مشركانه : عناصر عقلي، دانشفرهنگ يونان و روم  
  12مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -140

  كند.  هاي عميق آن سرايت مي هاي خود پافشاري نكند، دادوستد فرهنگي به اليه هاي ديگر بر عقايد و ارزش ي در تعامل با جهاناگر جهان اجتماع  
  12مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -141

  روي آورد و هويت جديدي پيدا كرد.  وي و سكوالرهاي دني عقايد و ارزشهاي مسيحيت قرون وسطي، به  جهان غرب با عبور از عقايد و ارزش  
  12مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -142
اساس نيازها، مشكالت و مسائل خـود، بـا جهـان  طور فعال و خالق بر پردازد كه اعضاي آن به جهان اجتماعي هنگامي به دادوستد و تعامل مي  

  شوند. اجتماعي ديگر رويارو
  12مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -143
  هاي جهان اجتماعي خودباخته: ويژگي  
  . ستا) مبهوت و مقهور جهان اجتماعي ديگر 1  
  د. ده ) حالت فعال و خالق در گزينش عناصر فرهنگي ديگر را از دست مي2  
  د. گير  و گزينش فرامي) عناصر فرهنگي ديگر را بدون تحقيق 3  
  د. كن ) به روش تقليدي عمل مي4  
  د. ده را با فرهنگ و تاريخ خود از دست مي ) ارتباطش5  
  تواند فرهنگ گذشتۀ خود را تداوم بخشد.  ) نمي6  
  تواند فرهنگ گذشتۀ خود را گسترش دهد.  ) نمي7  
  تواند فرهنگ گذشتۀ خود را رها كند.  ) نمي8  
  ه مبهوت و مقهور آن شده است ملحق شود. به جهان اجتماعي ديگري ك تواند مي) ن9  
  است. » از اينجا رانده و از آنجا مانده«) مصداق 10  
  12مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -144
  نامند.  مي زدگي غربخودباختگي جوامع غيرغربي در برابر جهان غرب را   
  هاي اجتماعي ديگر، مقابل تقليدي عمل كردن و خودباختگي فرهنگي است.  ل در مواجهه با جهاننكته: تعام  
  12مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -145
  ات زير را دارند:هاي حق برخوردار نيستند خصوصي اند و از عقايد و ارزش ها شكل نگرفته اساس فطرت انسان هاي اجتماعي كه بر جهان  
  ها به شناخت صحيح از عالَم و آدم برسند.  شوند كه انسان ) مانع از آن مي1  
  شوند.  ها از حقيقت خود و هستي مي ) باعث دور ماندن انسان2  
  كنند، سرابي از حقيقت است.  ) تصويري كه از انسان ارائه مي3  
  رسد.  ) فطرت آدمي در اين جهان به آرامش نمي4  
  شود.  ها به اضطراب و تشويش گرفتار مي نسان در اين جهان) ا5  
  دارد. ها در نهايت سر به عصيان و اعتراض برمي ) انسان در اين جهان6  
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  8مشخصات سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -146
  في دارد؛ پس اين قياس، شرط دوم را ندارد و معتبر نيست.: حد وسط در هر دو مقدمه، عالمت من1گزينۀ   
  است. -الف بهر   
  ج نيست. -بعضي ب  
  : هر سه شرط اعتبار قياس اقتراني صادق است؛ پس معتبر است.2گزينۀ   
  : ج در نتيجه، مثبت است ولي در مقدمه، منفي است؛ پس اين قياس، شرط سوم را ندارد و معتبر نيست.3گزينۀ   
  هيچ الف ب نيست.        
  است. الف -بعضي ج        
     نيست. +بعضي ب ج  
  : هر دو مقدمه سالبه هستند؛ پس اين قياس، شرط اول را ندارد و معتبر نيست.4گزينۀ   
  8مشخصات سؤال: ساده * حيطه: كاربرد * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -147
  شند.شرط اول اعتبار قياس اين است كه هر دو مقدمه سالبه نبا  
شونده) در  ها: چون موضوع نتيجه (فلزات) منفي است نيازي به بررسي آن در مقدمۀ اول نيست. همچنين چون حد وسط (مستهلك ساير گزينه  

  مقدمۀ دوم مثبت است، نيازي به بررسي عالمت آن در مقدمۀ اول نيست. پس فقط كافي است مقدمۀ اول موجبه باشد.
  8سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم * درس مشخصات  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -148
  شرط اول: مقدمۀ اول موجبه است؛ پس هر دو مقدمه سالبه نيست.  
  شرط دوم: حد وسط (الف) در مقدمۀ دوم عالمت مثبت دارد؛ پس عالمت حد وسط در هر دو مقدمه منفي نيست.  
 دارند.مثبت عالمت دارهاي نتيجه، در مقدمات نيز  است؛ پس مثبت(ب)، عالمت مثبت دارد و در مقدمات نيز مثبت  هشرط سوم: محمول نتيج  
  9مشخصات سؤال: ساده * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -149
در شرطي اتصالي، وضع تالي نتيجۀ قطعي ندارد يعني ممكن است با مقدمِ (شرط قضيه) درست يا نادرست همراه باشد. به همين دليل اگر كسي   

  )4دليل نفي مقدم) (رد گزينۀ  (نه به .دچار مغالطه شده است ،را نتيجه بگيرد» وضع مقدم«، »وضع تالي«از 
) 3تواند با نباريدن باران (نفي مقدم) همراه شود (رد گزينۀ  ، ابري بودن هوا (وضع تالي) هم مي».بارد، هوا ابري است اگر باران مي«مثالً در قضيۀ   

  )1رد گزينۀ . (و هم با باريدن آن (صدق مقدم)
  10مشخصات سؤال: ساده * حيطه: دانش * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -150
گيرنـد. تفـاوت  كنند، اما به فرايند تفكر خود آگاهي ندارند و آن را جـدي نمي  هاي غيرنقاد هم ممكن است از وجوه مختلف استدالل حتي ذهن  

  جاست. االت درست و بهؤ جه آگاهانه به آن و پرسيدن سمهم ميان تفكر نقاد و غيرنقاد، جدي گرفتن فرايند تفكر و تو 
  9مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: دانش * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -151
  توانند هر دو يك پيام را برسانند. مثل: دو قضيۀ شرطي متصل و منفصل مي  
  شود. سالي مي گاه خشك اگر باران نبارد، آن. 1  
 شود. ميسالي  بارد يا خشك يا باران مي. 2  
 )3 ۀنيدر منفصل) است. (رد گز  گريدر متصل و كذب جزء د  گريباران (صدق جزء د  دنيجزء)، مشروط به نبار  كي(صدق  يسال وقوع خشك ه،يهر دو قض در 
  است. »يا ــــ يا ــــ«صورت  و ساختار شرطي منفصل به» ــــآنگاه  ــــاگر «صورت  : ساختار شرطي متصل به2گزينۀ   
  گسستگي، انفصال و عناد دو يا چند نسبت حكم شده است.به ها  ند و در آنهست : در شرطي منفصل دو بخش قضيه به يكديگر مرتبط4گزينۀ   
  9مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: درك و فهم * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -152

  منفصل حقيقي  كدام) الف يا ب (نه هر دو و نه هيچ
منفصل غيرقابل جمع در صدقدام)ك الف يا ب (نه هر دو و شايد هيچ

 منفصل غيرقابل جمع در كذبكدام و شايد هر دو) الف يا ب (نه هيچ

  ».كدام نه هر دو و شايد هيچ«اصطالح است و يعني » غيرقابل جمع در صدق«: طبق جدول فوق، 1گزينۀ   
  دام).ي ممكن است هر دو كاذب باشند (شايد هيچ كاصطالح نيست و معناي لفظي خود را دارد؛ پس يعن» قابل جمع در كذب: «2گزينۀ   
  ».نه هر دو و نه هيچ كدام«اصطالح است و يعني » حقيقي«: طبق جدول فوق، 3گزينۀ   
  اصطالح نيست و معناي لفظي خود را دارد؛ پس يعني ممكن است هر دو صادق باشند (شايد هر دو).» قابل جمع در صدق: «4گزينۀ   
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  9مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -153
اگر افزايش صادرات غيرنفتي يا جذب گردشگر خارجي يـا هـر دو «صورت اين قضيۀ شرطي متصل در نظر گرفت:  ال را بهؤ توان پيام فرض س مي  

  .»شود اتفاق بيفتد، آنگاه موجب كاهش بيكاري در كشور مي
 . (معتبر)ه است: رفع تالي به رفع مقدم انجاميد 1گزينۀ   
  . (معتبر): وضع مقدم به وضع تالي منجر شده است2گزينۀ   
 تالي را در پي داشته است. (معتبر): وضع مقدم، وضع 3گزينۀ   
  . (نامعتبر): از وضع تالي، وضع مقدم نتيجه شده است4گزينۀ   
  9مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -154
  ، خشك شدن دجله مشروط به نباريدن باران شده است.در اين بيت  
گويـد خشـك  زيرا آن بيت مي ؛: نباريدن باران مشروط به خشك شدن دجله شده است؛ اما اين پيام با پيام بيت موردنظر متفاوت است1گزينۀ   

ان ببارد ولي باز دجله به علتي ديگر مثل ساختن شدن دجله مشروط به نباريدن باران است نه برعكس! مثالً طبق پيام اين بيت، مانعي ندارد بار 
  سد در سرمنشأ آن خشك شود.

  : خشك شدن دجله مشروط به باريدن باران شده است!2گزينۀ   
اما طبق پيام بيت مـوردنظر،  .شود يعني اگر باران ببارد حتماً دجله خشك نمي ؛: خشك نشدن دجله مشروط به باريدن باران شده است3گزينۀ   

  ست باران ببارد ولي باز دجله به علتي ديگر مثل ساختن سد در سرمنشأ آن خشك شود.ممكن ا
  : خشك شدن دجله مشروط به نباريدن باران شده است. (همان پيام بيت موردنظر)4گزينۀ   
  تفاوت ظريفي دارد. است، 4پيام يكساني دارند ولي پيام آن دو با پيام بيت موردنظر كه همان پيام گزينۀ  3و  1هاي  توجه: گزينه  
  9مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -155
شود. ابتدا بايد مقدم و تالي مقدمۀ شرطي را تشخيص دهيم و بعد به چون قياس، مقدمۀ شرطي متصل دارد، استثنايي اتصالي در نظر گرفته مي  

  دنبال رفع تالي يا وضع مقدم باشيم.
  .آوري ال سر درنميؤ تالي: از اين س  خوانده باشيمقدم: منطق ن  
 : وضع تالي (نامعتبر)1گزينۀ   
 : رفع مقدم (نامعتبر)2گزينۀ   
 : رفع تالي (معتبر)3گزينۀ   
  : رفع مقدم (نامعتبر)4گزينۀ   
  9مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -156
  ؛ يعني يا قابل جمع در صدق نباشند يا قابل جمع در كذب يا هر دو.د انفصال بين دو نسبت وجود داشته باشداي منفصل باشد باي براي اينكه قضيه  
: دو نسبت، هم قابل جمع در صدق هستند (مثالً اگر حميده نمرٔه نوزده بگيرد) و هم قابل جمع در كذب (مـثالً اگـر حميـده نمـرٔه نُـه 1گزينۀ   

  پس انفصالي وجود ندارد. ،بگيرد)
: قابل جمع در كذب نيستند؛ زيرا اگر قبول نشود (كذب طرف دوم)، نمرٔه زير ده گرفته است و نمرٔه زير ده حتماً زير هفده هـم هسـت 2گزينۀ   

  پس شرطي منفصل است. ،(صدق طرف اول)
(مـثالً اگـر حميـده نمـرٔه نـوزده : دو نسبت هم قابل جمع در صدق هستند (مثالً اگر حميده نمرٔه نُه بگيرد) و هم قابل جمع در كذب 3گزينۀ   

  پس انفصالي وجود ندارد. ،بگيرد)
: دو نسبت هم قابل جمع در صدق هستند (مثالً اگر حميده نمرٔه چهار بگيرد) و هم قابل جمع در كذب (مثالً اگر حميـده نمـرٔه نـوزده 4گزينۀ   

  پس انفصالي وجود ندارد. ،بگيرد)
  9* حيطه: درك و فهم * درس مشخصات سؤال: متوسط  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -157
تواند  ). از آنجا كه مقدمۀ شرطي آن مي4و  2هاي  شود كه يكي شرطي و ديگري حملي است (رد گزينه قياس استثنايي از دو مقدمه تشكيل مي  

حـاالت قيـاس را يكي از چهار قضيۀ شرطي باشد، چهار حالت براي قياس استثنايي قابل تصور است. پس تعداد حاالت مقدمۀ شرطي، تعـداد 
  كند. تعيين مي

  : مقدمۀ حملي قياس استثنايي لزوماً محصوره نيست. مثالً:1گزينۀ   
  خوريم. اگر رضا بيايد، غذا مي  
  رضا آمده. (قضيۀ حملي شخصيه)  
     خوريم. غذا مي  
  9مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -158
  هيچ قيد و شرطي، خوشايند است؛ پس پيام شرطي ندارد چون نسبتي به نسبت ديگر مشروط نشده است. هر اتفاقي بي هرچه پيش آيد خوش آيد   
عوض «و » وجود خون«، »وجود دود«به  ،»سزاوار گله بودن«و » يك كشته پي بردن به وجود«، »آتش پي بردن به وجود«ترتيب  به :ها ساير گزينه  

  اند. مشروط شده» داشتن
 

www.konkur.in

forum.konkur.in



  

  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

ابی
زشی

ار
 

فت
رش

پی
 

یلی
حص

ت
 

حلۀ
مر

 ۹   |  
شتۀ

ر
 

ات
ادبی

 و 
لوم

ع
 

انی
انس

  

۳۸

  9مشخصات سؤال: متوسط * حيطه: كاربرد * درس  ▲  1اسخ: گزينۀ پ -159
كدام از اين دو كوچه عبور نكـرد زيـرا مسـير  شود از هيچ نمي» .عبور كني 2يا الف  1براي آمدن به گلستان دوم بايد از كوچۀ الف «شرطي اول:   

شويم و از  2وارد شويم سپس از طريق فرعي گل رز وارد الف  1كوچۀ الف  توان از هر دو عبور كرد مثالً از كدام) اما مي ديگري وجود ندارد (نه هيچ
  قابل جمع در كذب يا مانعةالرفع يا مانعةالخلو است.رسيم (شايد هر دو). بنابراين غير اين طريق به خيابان گلستان دوم ب

هر دو رد شد زيرا به هم راه ندارند (نـه هـر دو) امـا شود از  نمي» .شوي رد مي 3يا ب  2براي رسيدن به گلستان سوم از كوچۀ ب «شرطي دوم:   
  كدام). بنابراين غيرقابل جمع در صدق يا مانعةالجمع است. رفت (شايد هيچ 1ها از كوچۀ ب  جاي آن كدام رد نشد و به شود از هيچ مي

ام رد نشد زيرا مسير ديگري وجـود نـدارد (نـه كد شود از هيچ نمي» .شوي رد مي 2يا ج  1 براي ورود به گلستان چهارم از كوچۀ ج«شرطي سوم:   
  شود از هر دو رد شد زيرا دو كوچه به هم راه ندارند (نه هر دو). لذا منفصل حقيقي است. كدام). همچنين نمي هيچ

  9مشخصات سؤال: دشوار * حيطه: كاربرد * درس  ▲  1پاسخ: گزينۀ  -160
  شود. مي اول: استفاده از مفهومي كه از اين بيت درك حل راه  
  مفهوم بيت اين است كه فقط اگر ديده دلبر را ببيند فايده دارد و اگر نبيند فايده ندارد.  
  كدام؛ پس حقيقي است. شده، نه هر دو و نه هيچ : با توجه به مفهوم بيان2و  1هاي  گزينه  
لبر را هم نبيند و در نتيجه با توجـه بـه مفهـوم بيـت، بيند، د  : قابل جمع در كذب است زيرا ممكن است در عين اينكه غيردلبر را نمي3گزينۀ   

  ).الخلو نيست. (چون قابل جمع در صدق هم هست لذا اصال شرطي منفصل نيست فايده باشد؛ پس مانعة بي
ه باشـد؛ پـس فايد  بيند، دلبر را هم نبيند و طبق مفهوم بيت، بي : قابل جمع در صدق است زيرا ممكن است ضمن اينكه غيردلبر را نمي4گزينۀ   

  ).مانعةالجمع نيست. (چون قابل جمع در كذب هم هست لذا اصال شرطي منفصل نيست
  منطقي اين بيت.دوم: استفاده از تحليل صورت  حل راه  
  فايده است. پس دو جمله وجود دارد: نبيند آنگاه بي ساختار منطقي بيت موردنظر: فايدٔه ديده، ديدن دلبر است و اگر دلبر را  
    اول (حملي): فايدٔه ديده، ديدن دلبر دانسته شده (فايدٔه ديده جملۀ (ديدن دلبر 
   فايدگي آن مشروط به نديدن دلبر شده است. جملۀ دوم (شرطي): بي 
يـد حـال با ». فايـده اسـت بي«يا » بيند دلبر را مي«توان به اين شكل هم نشان داد: يا ديده،  صورت منفصل مي پيام جملۀ دوم (شرطي) را به   

  ببينيم اين شرطي، منفصل حقيقي است يا غيرقابل جمع در صدق يا غيرقابل جمع در كذب. پس دو سؤال را بايد از خود بپرسيم:
 . آيا امكان دارد دو جزء قضيه با هم صادق باشند؟1  
 »فايـده دارد«بيند) معادل صدق  مي ، پس صدق جزء اول (دلبر را»فايدٔه ديده« » ديدن دلبر«پاسخ منفي است؛ زيرا طبق جملۀ اول (حملي)   

  فايده است) حتماً كاذب خواهد بود. است و جزء دوم (بي
 آيا امكان دارد دو جزء قضيه با هم كاذب باشند؟. 2  
ادل بيند) مع ، پس كذب جزء اول (دلبر را مي»فايدٔه ديده« » ديدن دلبر«پاسخ منفي است؛ زيرا به طريق مشابه وقتي طبق جملۀ اول (حملي)   

  فايده است) حتماً صادق خواهد بود. است و جزء دوم (بي» فايده دارد«كذب 
  )2. (رد گزينۀ پس جملۀ موردنظر منفصل حقيقي است  
پـس ». بينـد اگر ديده فايده دارد آنگاه دلبـر را مـي«توان نتيجه گرفت:  : از جملۀ دوم بيت موردنظر (شرطي)، طبق قاعدٔه رفع تالي مي1گزينۀ   

بينـد يـا  ديده يا دلبر را نمـي«توان گفت قضيۀ  مي ،است. بنابراين به طريق مشابه استدالل فوق» فايده داشتن ديده«مشروط به » برديدن دل«
  هم منفصل حقيقي است.» فايده دارد

فصـل حقيقـي اسـت. هـم من» ب الف يا غير يا غير«منفصل حقيقي است، » يا الف يا ب«توان ثابت كرد هرگاه  نكته: طبق آنچه گفته شد مي  
  منفصل مانعةالجمع است و برعكس.» يا غير الف يا غير ب«منفصل مانعةالخلو است، » يا الف يا ب«همچنين وقتي 
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