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اختصاصي هاي عمومي و درس

  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
  2 ةمرحل

 رو روبـه تصویر اسکن با توانید می شام ، گرامی آموز دانش

 ریحیـتش پاسخ ، خود تبلت یا و هوشمند گوشی ۀوسیل به

 منایید. مشاهده را اختصاصی و عمومی های درس

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

www.konkur.in

forum.konkur.in
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  به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟» تيمار -بيشه -ورطه -مكاري«هاي  معناي واژه -۱

  نگاهداشت -مزرعه -زمين پست -دهد كه اسب و شتر كرايه مي كسي) 1  
  ديده آسيب -جنگل كوچك -هالكت -دهد كه اسب و شتر كرايه مي كسي) 2  
  حمايت -باغ -زمين پست -كند كه اسب و شتر كرايه مي كسي) 3  
  غم -نيزار -مهلكه -كند كه اسب و شتر كرايه مي كسي) 4  
  به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟» برازندگي، عرب، جوانمردي، گشايش«يك از معاني هر -۲

الف) خستگان را چـو طلـب باشـد و قـوّت نبـود
 

ــود  ــروّت نب ــرط م ــي ش ــداد كن ــو بي ــر ت گ
 

ب) راست گفتي كـه فـرج يـابي اگـر صـبر كنـي
 

صــبر نيــك اســت كســي را كــه توانــايي هســت 
 

ج) ز دهقـــــان و تـــــازي و پرمايگـــــان
 

مايگـــــــان تـــــــوانگر گزيـــــــد و گران 
 

وجو د) مــــن نديــــدم در جهــــانِ جســــت
 

ــــو  ــــوي نك ــــه از خ ــــت ب ــــيچ اهليّ ه
 

  الف -ب -ج -د) 4  ب -الف -ج -د) 3  ج -د -الف -ب) 2  د -ج -الف -ب) 1  
  شود؟ يي ديده ميدر ميان گروه كلمات زير چند غلط امال -۳

  »خصلت و ويژگي -رعشه و لرزه -دل و جرئت -بهر خروشنده -اعتنا و توجّه -بنّا و عمله -مسلخ گرمابه -بقضِ گلو -ديوار حياط -لبِ حوز«  
  پنج) 4  چهار) 3  سه) 2  دو) 1  
  كدام بيت از نظر اماليي درست است؟ -۴

ـــرض مي1 ـــم غ ـــه ه ـــه آه ب ـــد ) آشـــفتگان ك دهن
 

ـــك ن  ـــد ي ـــارغ نين ـــمف ـــت و روي ه ـــس از رف ف
 

ــــــايم خموش2 ــــــر ) بح ــــــا بش ــــــد و گوي ان
 

بســـــته بهتـــــر كـــــه گويـــــا بـــــه شـــــر زبان 
 

ــــد3 ــــه كن ــــد پيش ــــرار و ب ــــد اس ــــو كن ) چ
 

خــــــاك انــــــدر چشــــــم انديشــــــه كنــــــد 
 

ـــــر تـــــلّ خـــــاك4 ) زدم تيشـــــه يـــــك روز ب
 

اي دردنــــــاك بــــــه گــــــوش آمــــــدم نالــــــه 
 

  جز: شود، به ديده مي» حذف نهاد«ها  در همۀ گزينه -۵
ــــــبح مي )1 ــــــه ص ــــــي ب ــــــد دوش مرغ نالي

 

عقـــــل و صـــــبرم ببـــــرد و طاقـــــت و هـــــوش 
 

ـــــــــص را2 ـــــــــتان مخل ـــــــــي از دوس ) يك
 

ــــــوش  ــــــه گ ــــــيد ب ــــــن رس ــــــر آواز م مگ
 

) گفـــــت بـــــاور نداشــــــتم كـــــه تــــــو را3
 

ـــــدهوش  ـــــد م ـــــين كن ـــــي چن ـــــگ مرغ بان
 

ـــــت نيســـــت4 ـــــن شـــــرط آدميّ ـــــتم اي ) گف
 

ــــــبيح  ــــــرغ تس ــــــاموش م ــــــن خ گوي و م
 

  جز: شود، به ده ميشخص دي در همۀ ابيات فعل دوم -۶
ــــن1 ــــا ك ــــار م ــــود را ي ــــل خ ــــي فض ) اله

 

ــــن  ــــا ك ــــار م ــــر در ك ــــك نظ ــــت ي ز رحم
 

ـــــدار2 ـــــي پدي ـــــار آي ـــــت به ـــــو در وق ) چ
 

ـــــــرده   ـــــــت پ ـــــــرداري ز رخســـــــار حقيق ب
 

ـــت3 ـــار اس ـــدان در به ـــو خن ـــوق ت ـــل از ش ) گ
 

شــــــمار اســــــت هــــــاي بي از آنــــــش رنگ 
 

ـــــدازي ســـــوي خـــــاك4 ـــــت ان ـــــروغ روي ) ف
 

اكهـــــا ســـــازي ســـــوي خـــــ عجايـــــب نقش 
 

  است؟ نادرستروي كدام گزينه  شده، توضيح آمده روبه با توجه به عبارات مشخص -۷
) چـــو مـــا نيـــز از ايـــن پـــرده آگـــه شـــديم1

 

ــــــديم ارچــــــه از ره   ــــــه راه آم شــــــديمب
 

 (به معناي رفتيم است.) 
ـــك 2 ـــك) ي ـــن دم ـــالين م ـــر ب ـــت ب بنشس

 

ـــن  ـــن م ـــل و دي ـــرد عق ـــود ب ـــا خ ـــت و ب رف
 

 ت.)زمان كم اس نشانۀ مدت» ك(« 
ــنعم) 3 ــان م ــي زم ــق وي اي مفت ــن ز عش مك

 

ــــده  ــــو او را ندي ــــه ت ــــت ك ــــذور دارم اي مع
 

 است.)» انعام«خانوادٔه كلمۀ  (هم 
ــار 4 ــا ي ــا را، ب ــار م ــاده ك ــوخ) افت ــنگي ش و ش

 

ــي  ــلح زود جنگ ــلحي، در ص ــر ص ــگ دي در جن
 

است.) (معناي قديمي خود را از دست  داده  
  جز: ست، بهشده درست ا هاي درج همۀ آرايه -۸

) چــــو خــــود را بــــه چشــــم حقــــارت بديــــد1
 

ـــــد  ـــــان پروري ـــــه ج ـــــارش ب ـــــدف در كن ص
 

 (تشبيه) 
ــاحب2 ــتور ص ــۀ مس ــون دل نمي ) غنچ ــه چ ــي ك بين

 

بشــــنود بــــوي بهــــار از پــــيش بــــردارد نقــــاب 
 

 آميزي) (حس 
ــــــبح مي3 ــــــه ص ــــــي ب ــــــد ) دوش مرغ نالي

 

عقـــــل و صـــــبرم ببـــــرد و طاقـــــت و هـــــوش 
 

 (جناس) 
ۀ گـــرمش جگرهـــا را كبـــاب) چـــون نســـازد نالـــ4

 

بلبــــل مــــا بارهــــا داغ گلســــتان ديــــده اســــت 
 

 (كنايه) 
  جز: در همۀ ابيات مجاز است، به» خاك«واژٔه  -۹

) ز خـــــاك مـــــن اگـــــر گنـــــدم برآيـــــد1
 

از او گــــــر نــــــان پــــــزي مســــــتي فزايــــــد 
 

ــــنگ؟2 ــــبز س ــــود سرس ــــي ش ــــاران ك ) در به
 

رنــــگ خــــاك شــــو تــــا گُــــل برويــــد رنگ 
 

ـــاد ب3 ـــه ب ـــا ب ـــرا ت ـــاك م ـــار) خ ـــد روزگ رنده
 

ــــو را  ــــواي ت ــــاد ه ــــان ب ــــانم ز ج ــــن ننش م
 

ــد4 ــه ســرمنزل عشــق اســت و امي نظر اســــت دل و صــــاحب قبلــــۀ مــــردم صــــاحب ) خــاك شــيراز ك

  ۴درس  یانتها تا ۱ درس و شیستا:  ۱ فارسی

18 ´: پيشنهادي زمان
www.konkur.in

forum.konkur.in
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  هاي بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ آرايه -۱۰
ــؤه شــيرين ــداد مي ــو دســتم ن ز شــاخ وصــل ت

 

مگر كه دانـۀ ايـن ميـوه تلـخ بـود، كـه كِشـتم؟ 
 

  تضاد  -مجاز -تشبيه) 4  تضاد -مجاز -تشخيص) 3  كنايه -تناسب -آميزي حس )2  تشبيه -كنايه -آميزي حس) 1  
  تر است؟ مفهوم عبارت زير به كدام بيت نزديك -۱۱

  »تا از عيب و گناه خود، پاك نگردم، عيب مردم نگويم.«  
ـــت1 ـــو اوس ـــار ت ـــت، ي ـــو گف ـــب ت ـــه عي ) آنك

 

ــــو اوســــت  ــــار ت ــــيده داشــــت، م ــــه پوش وانك
 

ــرداز تــا شــوي بي2 ــه عيــب خــويش بپ عيــب ) ب
 

مبـــــاش آينـــــۀ عيـــــب ديگـــــران، زنهـــــار 
 

پوشـــيم عيـــب خـــويش، امـــا ديگـــران ) مـــا نمي3
 

اند هــــا دارنــــد و از مــــا جملــــه را پوشــــيده عيب 
 

كـــــــه او نقـــــــص ديگـــــــري گويـــــــد) هر4
 

ــــــص او باشــــــد  ــــــه نق ــــــدارم ك شــــــك ن
 

  مفهوم كدام گزينه متفاوت است؟ -۱۲
فريــاد) يــه و زاري و گــه نفيــر () گــه آه و گــاه گر 1

 

يـــا رب، كجـــا شـــد آن همـــه صـــبر و قـــرار مـــن؟ 
 

ــالع (2 ــاودان ط ــد ج ــو ) نمانَ ــك خ ــه ي ــت) ب بخ
 

ـــــــي جـــــــو  ـــــــم در يك ـــــــد آب دائ نباش
 

ـــــه مـــــا بگـــــذرد بســـــي3 ) دوران روزگـــــار ب
 

گـــاهي شـــود بهـــار دگـــر گـــه خـــزان شـــود 
 

ــــد4 ــــپهر بلن ــــردد س ــــان نگ ــــك س ــــه ي ) ب
 

ـــــــي مســـــــت  ـــــــي شـــــــاد دارد گه مندگه
 

  شود؟ مفهوم عبارت زير در كدام بيت ديده مي -۱۳
  »تنگ بود و وسعتي نداشت كه حال مرا مرمّتي كند. دست«  

كـــــس كــــاو تهيدســـــتي نمايـــــد ) هــــر آن1
 

هميشـــــــه كـــــــار او پســـــــتي نمايـــــــد 
 

ـــه2 ـــن معامل ـــر ) بك ـــته بخ ـــن دل شكس اي و اي
 

ـــت  ـــدهزار درس ـــه ص ـــتگي ارزد ب ـــا شكس ـــه ب ك
 

ـــــود زآب3 ـــــه ب ـــــري ك ـــــك اب ـــــي ) خش ته
 

ــــــــــفت آب  ــــــــــد از وي ص ــــــــــي ناي ده
 

) هرچــــــه ويــــــران كنــــــد سياســــــت او4
 

نكنــــــــــــد روزگــــــــــــارش آبــــــــــــادان 
 

  مفهوم كدام گزينه متفاوت است؟ -۱۴
ــــي1 ــــه بن ــــدگوي او ن ــــس ) توحي ــــد و ب آدمن

 

ـــر بلبلـــي كـــه زمزمـــه بـــر شاخســـار كـــرد  ه
 

ــحرخوان2 ــرغ س ــحر م ــه س ــد ب ــو خوان ــد ت ) توحي
 

ـــل گويـــا  ـــه چمـــن بلب ـــو گويـــد ب ـــبيح ت تس
 

ـــبيح3 ـــش تس ـــر گل ـــل ب ـــه بلب ـــت ) ن خواني اس
 

ـــت  ـــاني اس ـــبيحش زب ـــه تس ـــاري ب ـــر خ ـــه ه ك
 

ــه4 ــه دان ــيخ ب ــيفكن اي ش ــم م ــبيح ) ز رَهَ هاي تس
 

ــي  ــيچ دام ــه ه ــد ب ــد، نفت ــرك افت ــرغْ زي ــه چــو م ك
 

  جز: در همۀ ابيات وجود دارد، به» چشمه«پيام اصلي شعر  -۱۵
ــــــواه ) آرزو مي1 ــــــدازه خ ــــــك ان ــــــواه لي خ

 

ــــــوه  ــــــد ك ــــــاه برنتاب ــــــرگ ك ــــــك ب را ي
 

) هــــر كــــه گــــردن بــــه دعــــوي افــــرازد2
 

خويشـــــــتن را بـــــــه گـــــــردن انــــــــدازد 
 

ـــب3 ـــول و نهي ـــه ه ـــد ب ـــدر آم ـــيل ان ـــو س ) چ
 

ـــــيب  ـــــر در نش ـــــه س ـــــدي ب ـــــاد از بلن فت
 

ــده زان4 ــت م ــادگي از دس ــافظ افت ــود ) ح ــه حس ك
 

عِرض(= آبرو) و مـال و دل و ديـن در سـر مغـروري كـرد 
 

  
  ۱۶ -۲۳( املفهوم املفرداِت أو الحواِر أو أو األجوبِة لِلّرتجمةعّین األصّح و األدّق يف(:  

رايسّ َعلی التّ « -۱۶ ة الثّ  المیذ أن یُامرسوا نشاطاً حّراً علمّیاً يف الّدوام الدِّ   !»:الثِة َعرب اإلنرتنِت يف الِحصَّ

  !آزاد علمی را در سه زنگ از طریق اینرتنت انجام دهند الیتآموزان باید فعّ  در پایان ساعت درسی دانش )۱  

 !از راه اینرتنت انجام شودتحصیلی آموزان در زنگ سوم  الیت آزاد علمی دانش) باید مترین فعّ ۲  

  !در زنگ سوم الزم است از راه اینرتنت باشد ساعت کار تحصیلی،در  ،الیت علمی آزاد) فعّ ۳  

  !در زنگ سوم از طریق اینرتنت مترین کنند تحصیلیاد علمی را در ساعت کار الیت آز آموزان باید فعّ  دانش )۴  

  »: العامِل!يف َقَدِم، یفوُق الیوَم علی کثیرٍ  کرِة الْ َجَد اإلیرانّیوَن فریقاً يفأَوْ « -۱۷

  یابد! ها تیم فوتبالی را به وجود آوردند که امروز بر بسیاری در دنیا، برتری می ) ایرانی۱  

  دهد! ها را برابر بسیاری در عامل برتری می وجود آمد که امروز آن یرانیان تیم فوتبالی به) توسط ا۲  

  شود! وجود آمد که امروز بر بسیاری در دنیا چیره می ) توسط مردم ایران تیم فوتبالی به۳  

  داد!ها را بر بسیاری در عامل برتری خواهد  وجود آوردند که آن ) مردم ایران تیم فوتبالی را به۴  

 
 

  ۲و  ۱های  درس:  ۱ قرآن زبان عربی،

20 ´: پيشنهادي زمان
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  رئیس ...............»:  بعِض املرافق العاّمة!ِد ُمواطنینا لَِحلِّ ضعف الخدماِت يفحَتَفَع الرّئیُس بإقرتاحِ أ إِنْ « -۱۸

  های بهداشتی سود برد! ) از انتقاد هموطنان ما در برطرف کردن ضعف بعضی خدمات در رسویس۱  

  رسانی کرد! تأسیسات عمومِی ضعیف خدمت ) با استفاده از پیشنهاد هموطنان ما در بعضی۲  

  های بهداشتی استفاده کرد! رسانی ضعیف در رسویس ) از انتقاد یکی از هموطنان ما در بهبود خدمت۳  

  ) از پیشنهاد یکی از هموطنان ما در برطرف کردن ضعف خدمات در بعضی از تأسیسات عمومی سود برد!۴  

  :الخطأعّین  -۱۹

باحيِّ أَکرَثُ ِمن َسبعینَ يف اإلْ  ) َعَدُد التَّالمیذِ ۱     !آموزان در صف صبحگاه بیشرت از هفتاد نفر است تعداد دانش!: صطفاِف الصَّ

  !زمین خواهد ماند ای قطعهبرای خرید  ،گردشگر در شهر زیبای ما :!) سیلبُث الّسائُِح يف مدینتنا الجمیلة لرشاِء بُقعةٍ ۲  

  !ها قطع است پنجاه درصد از اتاق کنم که جریان برق در گامن می!: سیَن يف املِئَِة ِمن الُحجراِت مقطوعٌ الکهرباِء يف خم ارَ تیّ أّن ) أظنُّ ۳  

  کنند!از کاال خالی  ها راهمسایگان آتش را خاموش کردند قبل از اینکه انبار یَفُرغ املخازُن من البضائعِ!:  الحریَق قبَل أنْ  ) أطفأ الجیرانُ ۴  

  ؟لغتان مرتادفتان جاءَ  مايف أّي عباَرٍة  -۲۰

َر من یَ ۱     ! ساعة التّاسعةيف بالة يف غیر مکانهافایة َو الزّ النّ  يرم) ُهو حذَّ

  و ما کان فیها شخٌص! ها مفتوحٌ ت األمُّ الُحجرَة فارَغًة و بابُ دَ جَ ) وَ ۲  

فینَة بغتًة ِمْن بعیدٍ ۳     !) بدأَ بالبُکاء فَجأًَة و بعَد قلیٍل شاهَد السَّ

  !علی مرافق العاّمة واجٌب لکلِّ املُواطنیَن و حراَستُها صعٌب  ) الحفاظُ ۴  

  » الّسامء!ن يف األرض، یرحمَک مَ يف َمنْ  َحمْ اِرْ « املفهوم: يف األقربعّین  -۲۱

ــــــت زور۱ ــــــاتوان دس ــــــر رس ن ــــــزن ب ) م
  

ــــه پــــایش چــــو مــــورکــــه روزی در    افتــــی ب
  

) تو با خـدای خـود انـداز کـار و دل خـوش دار۲
  

ـــر    ـــم اگ ـــه رح ـــدک ـــدا بکن ـــّدعی خ ـــد م نکن
  

ــــو بخشــــد۳ ــــر ت ــــه خــــدای ب ) خــــواهی ک
  

بـــــــا خلـــــــق خـــــــدای کـــــــن نکـــــــویی  
  

ــــــــــــا۴ ــــــــــــازوی توان ــــــــــــکرانۀ ب ) ش
  

ــــــــت   ــــــــاتوان اس ــــــــت ن ــــــــرفنت دس بگ
  

  :َحَسب الحقیقِة و الواقعِ  الخطأَعّین  -۲۲

رُّ ۲  !رُِق الُْمفیَدِة و املناسبة لِآلَخرینَ بَیاُن الْطُّ  ) اِالقِرتاحُ ۱     !یٌن أبیُض نجده يف البحرِ هو حجٌر مثَ  ) الدُّ

  !بارداً  الغرفةُ  تصیر) عنَدما یعَمُل مکیُِّف الْهواِء ۴  ریاالً!و تسعیَن  ِمن سبعةٍ  أکرَثُ  ریاالً) تسعٌة و سبعوَن ۳  

  وار:  الحِ عّین الّصحیح يف -۲۳

!ال، أنا کویت -؟ قحرضتُِک ِمن العرا ) َهْل ۱     األسف ال!مع  -) هل سافرَت إلی إیران من قبل؟ ۲  يٌّ

  أنا ِمن الجمهوریّة اإلسالمیّة! -) َمن أنَت؟ ۴  !يصباح الخیر و الّنور یا عزیز  -ي!) مساء الخیر یا حبیب۳  

  ّ۲۴-۲۶( َحسَب النَّّص  أِجب َعِن األسئلَةِ  ثُمَّ   بدّقةالّتايل صَّ اِْقَرأ الن(: 

ـجوَد لغیـرِ  مـا َقِبلـوا من شـباِبهِمـ بعٌ َسـ ملستقیِم.ریِق او اِنحرفوا عن الطّ  مرشکینَو ملِکُهم  املدینةِ  کان أهُل « خـالقهم و هـداهم اللّـُه  السُّ

مـن فخرجـوا مـع کلـبهم  !هم بـالهجرِة ملکـاٍن آمـنٍ هم و أنفسِ قصدوا نجاَة دینِ و الّذیَن آمنوا باللِّه  »أصحاُب الکهف«أولئَک  !املستقیم ریَق الطّ 

عندما نهضوا ِمن الّنوِم ما علِمـوا کـم مضـی و مئٍة و تسع سنواٍت  ناموا ثالث !م لیختفوا فیهلِکهم و ذهبوا إلی کهٍف بعیٍد من مدینتهخوف مَ 

َب  ،رتغیَّ األماِکَن و البضائَِع تَ  عندما وصل إلی املدینة علَِم أنّ  !طعاماً طیِّباً بُنقوِدهم يَ ذهب أحدهم إلی املدینة لیشرت  !علیهم من الوقت تعجَّ

مئـٍة و تسـع  ) ِمـن املـوِت بعـد ثـالثهـا را آن هم (برانگیخـتثَ عَ إّن اللَّه بَ  !فحدَث ما حدثَ ! األمور يف یوٍم و لیلةٍ  هذه و فکَّر کیف یحدُث کّل 

  !»القبورِ  يفن مَ  ی الّناُس قدرتَه علی بعِث رَ یَ سنواٍت ِل 

  »!القبورِ  يفن لیری الّناُس قدرتَه علی بعث مَ ... «يف مفهوم هذه العبارة:  الخطأعّین  -۲۴

ـــــرگ )۱ ـــــو ز بعـــــد ب ـــــن بهـــــار ن ـــــز ای ری
  

ـــــتخیز   ـــــود رس ـــــر وج ـــــان ب ـــــت بره هس
  

  ا تنقلوَن ِمن داٍر إلی داٍر .) ما ُخلِقتُم لِلفناِء إمنّ ۲  

ـان دو سـکوت ۀزندگی، زمزم) ۳ ـات اسـت می پاک حی
  

آمـــــدن و رفـــــنت ماســـــت ۀخاطر ،زنـــــدگی  
  

  . أّوَل مرٍّة و هو بکّل َخلٍْق َعلِيمٌ  َخلََقهاذي ) قل یُحییها الّ ۴  

  :عن أصحاب الکهف الخطأَعّین  -۲۵

  !یعلموَن کم مضی علیهم ِمن الوقِت   عندما نهضوا ِمن الّنوِم ال )۱  

  !ریِق املستقیمِ یعیُشوَن يف مدینٍة کان ملُِکها و أهلُها يف الطّ إنُّهم ) ۲  

  إلعجاب أحدهم بعد الّنوم!کان تغییر األماکِِن و البضائِعِ يف املدینة دلیالِن  )۳  

  !لِکهم َو ُمواطنیهممن مَ ألنفسهم و دینهم کاَن اِختفاءهم خوفاً ) ۴  
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  ؟يف النَّّص  األصيلّ کم مرّة جاء العدد  -۲۶

  ) أربع۴  ) خمس۳  ) اِثنان۲  ثالث )۱  

 ۲۷-۳۰( عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة(:  

  :عّین الّصحیح للفراغ -۲۷

  !» ..............َو عرشوَن  ..............لها مکتبٌة  ...............،املدرسُة هي البیُت «  

  اً صفّ  -واحدة –الثّاين) ۴  اً صفوف -واحدة -) الثّانية۳  وفصف -یإحد -) االِثنتانِ ۲  اً صفّ  -لأوّ  -الثّاين )۱  

  عّین الّصحیح:  -۲۸

  !یلةٍ جم  الّشارع تسعَة سیّارَةٍ ) رأیُت يف۲  ُة طُّالٍب من الجامعة!أربعو ستّون  ) جاء۱  

   العطلِة الّصیفیّة کتابَیِن إثَنیِن!) قرأُت يف۴  ّي!) ما قام من الرّجاِل إّال واحُد ُجند۳  

   الجواب: يف یختلفعّین ما  -۲۹

  ) تسعة و سبعون ناقص أربعة و خمسین!۲    ) ستّة عرش زائد َسبعة!۱  

   خمسة!) خمسة رضٌب يف۴    ) مئة تقسیم علی أربعة!۳  

  ملّدة نصف سـاعة حّتـی یصـَل إلـی املدرسـة و یکـون دواُم مدرسـِته مثـاين الّساعة الّسابعة و الّربع صباحاً و یميشلبیت يفیخرج حمیٌد من ا« -۳۰

  »ساعاٍت!

  »ّي ساعٍة یصل إلی البیت ماشیاً؟ أ يِّ ساعٍة یصل إلی املدرسِة؟ يف أ يف«عّین جواب األسئلة بالّرتتیب:   

  الرّابعة و الّربع -) الثّامنة و الّربع۲  الّربع الثّالثة و -) الثّامنة إّال الّربع۱  

  الرّابعة و الّربع -) الثّامنة إّال الّربع۴  الثّالثة و الّربع -) الثّامنة و الّربع۳  

  
ر دنيا نيكي عطا كن. ولي در آخرت هـيچ گويند: خداوندا به ما د بعضي از مردم مي(فرمايد:  سورٔه بقره خداوند مي ۲۰۰در ترجمۀ آيۀ شريفۀ  -۳۱

  هاي زير ارتباط معنايي دارد؟ يك از گزينه اين كالم الهي با كدام )اي ندارند.  بهره
  گوي استعدادهاي مادي و معنوي بيشتري در وجود ما هستند. اند و پاسخ ناپذير و هميشگي ها پايان ) برخي هدف1  
  قرار دهد و برايش تالش كند، به هدف خود خواهد رسيد. پذير را اصل نا ) اگر كسي اهداف پايان2  
  شود. هاي دنيايي نمي مندي انسان از نعمت هاي اخروي، مانع بهره ) اصل قرار گرفتن هدف3  
  پذير را اصل قرار دهد، ممكن است به مقداري از آن برسد.  ) اگر كسي اهداف پايان4  
  برده شده است؟ ن، در آيات قرآن كريم نام هاي فريب شيطا عنوان راه از چه گناهاني به -۳۲

  ريا -) كبر4  قمار -) شراب3  مسخره كردن -) بدگماني2  دروغ -) ترك نماز1  
  باشد؟ كسب توأمان نعمت دنيا و خشنودي خدا، در گرو عمل به كدام راهكار قرآني مي -۳۳

  )قل انّ صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا ربّ العالمين() 2  )ا بالحقو ما خلقنا السّماوات و االرض و ما بينهما العبين ما خلقناهما الّ() 1  
  )و نفس و ما سّواها فالهمها فجورها و تقواها() 4  )ةمن كان يريد ثواب الدّنيا فعند اهللا ثواب الدّنيا و اآلخرَ() 3  
  شود؟ اي استنباط مي  چه نكته )ينقل انّ صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا ربّ العالم(با تدّبر در آيۀ شريفۀ  -۳۴

  اي باشد كه تمام كارهاي ما تنها براي خداوند باشد و رضاي او را در نظر بگيرد.  گونه ) برنامۀ زندگي ما بايد به1  
  كنند. هاي معنوي استفاده مي هاي مادي و هم از بهره عنوان هدف اصلي خود، هم از بهره  ) افراد زيرك با انتخاب خدا به2  
  گردد. افزون مي شود، بلكه روز تنها كم نمي هايش نه طلب است و عطش او در دستيابي به خواسته نهايت اي بي  ) انسان داراي روحيه3  
  هاي پايدار باز بمانيم. ها نباشيم كه از زيبايي قدر سرگرم آن هاي دنيا مرتكب گناه نشويم و آن ) بايد توجه كنيم كه براي رسيدن به نعمت4  
  آورد انتخاب آن در كدام گزينه متبلور شده است؟ ناپذير انسان چيست و ره يژگي بارز برترين هدف پايانو -۳۵

  فراگيري سراسر وجود انسان از شادابي و بالندگي -گويي به همۀ نيازهاي مادي و رشد و تكامل ) پاسخ1  
  سان از شادابي و بالندگيفراگيري سراسر وجود ان -) دربرگيري همۀ استعدادهاي متنوع و عدم توقف2  
  هاي مادي زندگي خوشبختي اخروي با اجتناب از بهره -گويي به همۀ نيازهاي مادي و رشد و تكامل ) پاسخ3  
  هاي مادي زندگي خوشبختي اخروي با اجتناب از بهره -) دربرگيري همۀ استعدادهاي متنوع و عدم توقف4  
  يست و رشد، كمال و رستگاري انسان تابع كدام است؟اولين گام براي حركت در مسير تقرب الهي چ -۳۶

  شناخت موانع حركت انسان -) شناخت سرشت انسان2  شناخت موانع حركت انسان -) شناخت انسان1  
  سوي تقرب الهي گام برداشتن به -) شناخت سرشت انسان4  سوي تقرب الهي گام برداشتن به -) شناخت انسان3  
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، مصـداقي از م و دانش، رشادت و جنگاوري، مهرباني و دوستي، نيايش و عبـادت در وجـود اميرمؤمنـان علـي تجلّي كماالتي چون عل -۳۷
  باشد؟ استقرار ايشان در كدام گروه است و علت آن، مبين كدام واقعيت مي

  آغاز كرد. ايشان رشد و تكامل خود را زير نظر و با تربيت پيامبر اكرم  -ترين مؤمنان ) باهوش1  
  ايشان خداوند را مقصود و غايت زندگي خود قرار داد و به اين همه زيبايي رسيد. -مسلمانان) 2  
  آغاز كرد. ايشان رشد و تكامل خود را زير نظر و با تربيت پيامبر اكرم  -هاي زيرك ) انسان3  
  .ايشان خداوند را مقصود و غايت زندگي خود قرار داد و به اين همه زيبايي رسيد -) مؤمنان4  
  ترتيب معرف كدام سرمايۀ انسان است؟ به» نشان دادن راه سعادت«و » تشخيص راه درست از نادرست« -۳۸

  نعمت هدايت الهي -) قدرت تعقل و تفكر2  گرايش انسان به خير و نيكي -) قدرت تعقل و تفكر1  
  ن به خير و نيكيگرايش انسا  -) قدرت اختيار و انتخاب4  نعمت هدايت الهي -) قدرت اختيار و انتخاب3  
  با كدام عبارت زير ارتباط دارد و دليل آن چيست؟ )و ما خلقنا السّماوات و االرض و ما بينهما العبين(آيۀ شريفۀ  -۳۹

  طلبي نهايت بي -»كس بيهوده آفريده نشده است اي مردم ... هيچ « ) 2  حكمت خالق -»كس بيهوده آفريده نشده است اي مردم ... هيچ « ) 1  
  طلبي نهايت بي - ها بستگي دارد هاي خاص آن هاي موجودات به ويژگي ) تفاوت4  حكمت خالق - ها بستگي دارد هاي خاص آن هاي موجودات به ويژگي فاوت) ت3  
  توان كدام سرمايۀ انسان را نتيجه گرفت؟ از شعر زير مي -۴۰

ــك  ــت نزدي ــت دوس ــن اس ــه م ــن ب ــر از م ت
 

ـــن عجـــب  تـــر كـــه مـــن از وي دورم وي
 

  ) وجدان اخالقي4  آشنا و خداگرا ) سرشت خدا3  ) قدرت اختيار و انتخاب2  درت تعقل و تفكر) ق1  
  در كدام مورد تبيين شده است و پيام كدام آيۀ شريفه وافي به اين مقصود است؟عنوان هدف  بهگريزي انسان  خواهي و رذيلت فضيلت -۴۱

  )فالهمها فجورها و تقواها( -ب از بد) تشخيص خو 2  )فالهمها فجورها و تقواها( -) شناخت خوبي و بدي1  
  )و ال اقسم بالنفّس اللّوامة( -) گرايش به خوبي و بدي4  )و ال اقسم بالنفّس اللّوامة( -آشنا ) سرشت خدا3  
  گردد؟ عامل امتناع انسان از استماع نداي عقل و وجدان چيست و چگونه موجب سقوط و دور ماندن از هدف مي -۴۲

  هاي كذب ها از راه وعده با فرمان دادن به بدي -خورده ) دشمن قسم2  هاي كذب ها از راه وعده با فرمان دادن به بدي -ترين دشمن ) دشمن1  
  هاي موقت با دعوت به گناه براي رسيدن به خوشي -ترين دشمن ) دشمن4  هاي موقت با دعوت به گناه براي رسيدن به خوشي - خورده دشمن قسم )3  
  باشد؟ ن با شيطان در روز رستاخيز چيست و مؤيد چه امري ميوجه شباهت گناهكارا -۴۳

  مردوديت توبۀ جهنميان و ابليس -) انكار گناهان دنيايي2  مردوديت توبۀ جهنميان و ابليس -) ناتواني در امدادرساني به يكديگر1  
  لب اختيار در دوزخس - ) انكار گناهان دنيايي4  سلب اختيار در دوزخ -) ناتواني در امدادرساني به يكديگر3  
  گيري انسان از عقل اشاره دارد؟ كدام آيۀ شريفه به آثار عدم بهره -۴۴

  )ها، به حق پشت كردند ... كه بعد از روشن شدن هدايت براي آن كساني() 2  )كردند، در نظرشان زينت داد. و شيطان، هر كاري را كه [گناهكاران] مي() 1  
  )گيرند ... خوانيد، آن را به مسخره و بازي مي كه مردم را به نماز فرامي ها هنگامي آن() 4  )الحساب است. اي دارند؛ و خداوند سريع  اينان از كار خود نصيب و بهره() 3  
  اي قائل شده است؟  چند مورد از داليل زير، مبين آن است كه خداوند متعال براي انسان در نظام هستي جايگاه ويژه -۴۵

  ب) حركت تكاملي براي دستيابي به هدف خلقت  اري از مخلوقات توسط انسانبرد الف) توانايي بهره  
  داري انسان از مجموعۀ فراوان استعدادهاي مادي و معنويرد) برخو  ها و زمين است براي انسان ج) آفرينش همۀ آنچه در آسمان  
  مورد 4) 4  مورد 3) 3  مورد 2) 2  مورد 1) 1  

 
46- She ............... talk about the problem anymore from now on. 
 1) doesn’t 2) won’t 3) will surely 4) is going to  
47- A: We are getting lost! 

B: OK, I ............... a policeman to ask for help. 
 1) am going to find 2) go finding 3) will find 4) find 
48- Jason is always late. I am sure he ............... late again. 
 1) is going to be 2) will be 3) isn’t going to 4) won’t be 
49- Which one cannot fill the blank? 
 “Ali ............... the table in a minute.” 
 1) is going to set 2) will set 3) is setting 4) set 
50- The toll ............... , so more people can travel happier. 
 1) is going up 2) won’t increase 3) will donate 4) is not going to fill out 

 

 

  Pronunciationتا ابتدای  ۱درس :  ۱ انگلیسی زبان
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51- When the tiger drew my ............... , she was looking at her baby. 
 1) attention 2) hope 3) care 4) place 
52- After the injuries, they ............... the horse in a humane way. 
 1) burned 2) boarded 3) weighed 4) destroyed 
53- A: Are you going to travel this weekend? 

B: ...............  
 1) Yes, I do. 2) Really?! How? 3) No, I won’t. 4) I’m not sure. 
54- They have some plans to protect animals ............... baby elephants. 
 1) espesially 2) specialy 3) spesialy 4) especially 
  CClloozzee  TTeesstt  

People destroy the ...(55)... of the north of our country which make oxygen and clean the air. It is a 
clear ...(56)... of how people do not take enough care of the environment and pay no attention to 
...(57)... . 

55- 1) plain 2) Earth 3) homes 4) forests 
56- 1) role 2) example 3) future 4) wonder 
57- 1) hunters 2) parade 3) nature 4) account 
  RReeaaddiinngg  CCoommpprreehheennssiioonn  

An endangered living thing is any type of animal, plant or fish that is in danger of dying out. We 
aren’t careful about endangered fish as much as other animals on land. Many useful kinds of fish are 
facing this problem because of many points including overfishing. Overfishing doesn’t seem to be the 
major point though. Fish can easily produce up to ten million eggs each year. According to the latest 
studies, many fish disappear because they are under two pressures at the same time: both from 
fishers, and also destroying where fish live which is the most important one. 

  face = رو/ مواجه شدن روبه   pressure = سختي/ فشار 
58- Some fish die out mainly because ............... . 
 1) people usually overfish 2) fish produce a lot of eggs 
 3) humans destroy where fish live 4) we pay attention to animals on land 
59- The writer is trying to ............... . 
 1) offer ways to stop overfishing 2) compare endangered land and sea animals 
 3) study places where endangered fish live 4) speak about two points why fish die out 
60- We understand from the passage that ............... . 
 1) we pay enough attention to endangered fish 
 2) there are many different types of endangered fish 
 3) overfishing is the most important point why fish die out  
 4) endangered species are mostly animals which live on land 
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  آموز اين عمل و مراحل آن را درست انجام داده است؟ اند. كدام دانش را ساده كرده 
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2صورت  مساحت يك مستطيل به -۶۶ 8 12x x  تواند باشد؟ است. طول و عرض اين مستطيل كدام مي  
  1 ((x )3  و(x )4   2 ((x )1  و(x )12   3 ((x )2  و(x )6   4 ((x )2  و(x )4   

a)5در عبارت  -۶۷ b) 4، مجموع ضرايب دو جملۀa b 2و 3a b كدام است؟  
  1( 6  2 (10  3 (15  4 (20  

)33حاصل عبارت -۶۸ x) كدام است؟  

  1 (x x x2 39 3 3 9       2 (x x x2 33 3 9 3 3     

  3 (x x x2 33 3 9 3 3     4 (x x x2 33 3 9 9     

23در تجزيۀ عبارت  -۶۹ 6 9 8(x )(x x )   عامل وجود دارد؟ ، كدام  
  1 (x 1   2 (x 3   3 (x 5   4 (x 1   

عبارت گوياي  -۷۰
22 8 6

2
x x

k x
 


1xازاي  به   بارت گويا كدام است؟شود. ساده شدٔه اين ع  تعريف نمي  

  1 (x3    2 (x 3   3 (x 3   4 (x 3    

  
  ؟شود نميعرصۀ اقتصاد محسوب » بازيگران خُرد«كدام گزينه  -۷۱

  ها و خانوارها ) شركت4  ها ) دولت3  ات انتفاعي و غيرانتفاعي) مؤسس2  ها ) خيريه1  
  بيني كرده كه از طريـق كـار در آژانـس سـاالنه انداز خود، يك دستگاه خودرو خريداري كرده و پيش ميليون تومان پس ۳۰آقاي حضرتي با  -۷۲

ميليون درآمد ساالنه و خريد و  ۱۲در بازار طال و كسب  گذاري ترتيب، سرمايه هاي ديگر او به انتخاباگر ميليون تومان درآمد داشته باشد.  ۱۰
  طور ساالنه باشد: ميليون تومان به ۱۵فروش گوشي تلفن همراه و كسب درآمد 

  فرصت براي انتخاب او چقدر است؟ در اين صورت، هزينهالف)     
  در رابطه با انتخاب او كدام گزينه درست است؟ب)   
  اشتباه كرده باشد. )فايده -هزينه(است در مورد روش انتخاب ممكن  )ب  ميليون تومان 2 )الف) 1  
  اشتباه كرده است. )فايده -هزينه(قطعاً در مورد روش انتخاب  )ب  ميليون تومان 27 )الف) 2  
  ها اشتباه كرده باشد. ممكن است كه در تشخيص دقيق منافع و هزينه )ب  ميليون تومان 12 )الف) 3  
  ها اشتباه كرده است. قطعاً در تشخيص دقيق منافع و هزينه )ب  ميليون تومان 5 )الف) 4  
اين عبارت با » اند. قرار گرفته نادرستدر طي جنگ جهاني دوم، بسياري از منابع طبيعي در جهت توليد سالح و ابزار جنگي مورد استفاده « -۷۳

  كدام گزينه در ارتباط است؟
  رويه از منابع طبيعي است. برداري بي شود، بهره مي »يكمياب«يكي از داليلي كه موجب دوري از وضعيت ) 1  
  شود. ها مي قابليت مصارف متعدد منابع و امكانات، موجب نامحدود شدن و استفادٔه نامطلوب از آن) 2  
  نسلي همراه باشد. ها و رعايت عدالت بين استفاده از منابع بايد با صيانت از آن) 3  
  برداري نامطلوب و محدوديت منابع شده است. بهرهافزايش سطح دانش فني بشر، موجب ) 4  

  

 

 

  تا ابتدای تعادل و قیمت تعادلی ۳و فصل  ۲و  ۱های  فصل ۱خش ب:  اقتصاد
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  كدام گزينه در ارتباط با تعريف كاال و خدمات درست است؟ -۷۴
   كاال شيء مصرفي است، هرچند ممكن است در بازار خريد و فروش نشود. )1  
  شوند و ممكن است ملموس يا غيرملموس باشند. خدمات در مقابل پول ارائه مي) 2  
  شود. مي اقتصادي است و در بازار معامله ميكاال مفهو ) 3  
  شود. خدمات مفهومي غيراقتصادي است، زيرا مستقيم موجب رفع نياز نمي) 4  
  در روش علمي مديريت اقتصادي كشور، كدام تصميم مناسب است؟ -۷۵

  داخلياستفادٔه حداكثري از منابع موجود و كاهش مصرف ) 2  افزايش واردات و درك موقعيت بين المللي) 1  
  ها و تقويت توان اقتصادي كشور  ارزيابي موقعيت) 4  رفع نيازهاي اساسي و كاهش صادرات) 3  
  شود. گيرد، ............... نام دارد و شامل ............... مي هاي مختلف در جريان توليد مورد استفادٔه توليدكنندگان قرار مي عنوان ورودي آنچه به -۷۶

  سرمايۀ اجتماعي و سرمايۀ مالي، سرمايۀ فيزيكي -) عوامل مولد2  سرمايۀ انساني و سرمايۀ ماليزمين،  -) عوامل كار1  
  منابع در دسترس و سرمايۀ انساني، عامل كار -) عوامل توليد4  عوامل انساني و منابع طبيعي، سرمايه -هاي توليد  ) نهاده3  
صـداقت بـود. كـدام اخالق و باتمان به منزلشان مراجعه كند. آن فرد بسيار باكشي آپار آقاي حسيني هفتۀ قبل از فردي خواست جهت لوله -۷۷

  گزينه دربارٔه واقعيت درست است؟
  كند. درستي حاصل كار گذشتگان را حفظ مي ) او فردي كارآفرين، نوآور و خطرپذير بوده و به1  
  مهم در اقتصاد دارد.بديل و بسيار  ) او از سرمايۀ اجتماعي بااليي برخوردار بوده و نقشي بي2  
  باشد، بسيار نمايان و بارز است. هاي شخصيتي او مي ) سرمايۀ فيزيكي كه حاصل تخصص و ويژگي3  
  ارزش طبيعي است.) سرمايۀ انساني و تخصص باالي او مورد توجه اقتصاددانان و از منابع بيكران و با4  
صورت مشترك بين برخي از عوامل توليد شكل گرفته باشـد، شـرايط صـرف  بهيا  باشد كه سازمان توليد متعلق به يكي از عوامل در صورتي -۷۸

  شود؟ ها و دريافت درآمد و ساير موارد چگونه تعيين مي هزينه
سـاير  هاي توليد بر عهـدٔه او اسـت و تنهايي بر عهدٔه صاحب يا مشتركاً صاحبان توليد است و تمام منافع و تمام خطرات و هزينه ) مسئوليت توليد به1  

  گيرند. عوامل، دستمزد يا اجاره مي
اسـت و ارزش  ها بر عهدٔه صاحب توليد ) مسئوليت توليد هميشه بر عهدٔه رئيس و كارفرما است و تمام خطرات ناشي از ريسك و همچنين تمام هزينه2  

  شود. محصول بين همۀ عوامل به نسبت معين تقسيم مي
ايـن گـروه  ها و جلوگيري از ريسك به عهـدٔه صورت مشترك است يعني تعيين و صرف هزينه مايان به) مسئوليت توليد هميشه بر عهدٔه مديران و كارفر 3  

  كنند. ها حقوق و دستمزد دريافت مي متخصص است و در عوض، ساير عوامل توليد از آن
ريسـك  ها و تقبـل بت بـه پرداخـت هزينـهنسبت سهم خود در فرايند توليد بايد نسـ  ) مسئوليت توليد بر عهدٔه تمام عوامل توليدي است و هريك به4  

  گردد. متعهد باشند و نهايتاً ميزان سهم هريك در محصول يا ارزش آن توسط صاحب اصلي سازمان معين مي
  رساند و نام اين نوع از توليد چيست؟ انسان با در اختيار داشتن چه چيزي و چگونه منابع طبيعي را به توليد مي ،در نوع اول توليد -۷۹

  احيا -آالت صنعتي ماشين -اي ) كاالهاي واسطه2  احيا -كار خود و استفاده از ابزار -نابع و محصوالت طبيعي) م1  
  حيازت -عوامل توليد -اي  ) كاالهاي واسطه4  حيازت -هاي توليد نهاده -) منابع و محصوالت طبيعي3  
  درستي بيان شده است؟ به» اقتصاد اسالمي«در كدام گزينه ديدگاه  -۸۰

  كارگيري سرمايۀ مالي و پرداخت اجاره براي آن، حرام است. ) به1  
  كارگيري سرمايۀ فيزيكي و پرداخت اجاره براي آن، حرام است. ) به2  
  هاي مالي و انساني و پرداخت اجاره براي آن، حالل است. كارگيري سرمايه ) به3  
  اجاره براي آن، حالل است. هاي مالي و فيزيكي جهت كسب سود و پرداخت كارگيري سرمايه ) به4  
واحد پولي باشد، كدام گزينـه  ۳۰۰۰واحد پولي، هزينۀ غيرمستقيم دارد. اگر درآمد وي  ۶۰۰واحد پولي، هزينۀ مستقيم و  ۱۰۰۰اي  كننده توليد -۸۱

  )ترتيب از راست به چپ به(باشد؟  ها مي بيان كنندٔه مقدار سود حسابداري، سود اقتصادي و رابطۀ بين آن
  برخي از مواقع، سود حسابداري از سود اقتصادي بيشتر است. -1400 -2000 )1  
  سود حسابداري از سود اقتصادي كمتر است. -2000 -1400) 2  
  سود اقتصادي از سود حسابداري كمتر است. -1400 -2000) 3  
  برخي از مواقع، سود اقتصادي از سود حسابداري بيشتر است. -2000 -1400) 4  
  رابطه با حيازت، احياء، صنعت و خدمات، كدام گزينه درست است؟ در -۸۲

  شود. ها فعاليتي است كه در اقتصاد، احياء ناميده مي بهره برداري از چوب جنگل) 1  
  شود. هاي معطر، با نام صنعت در اقتصاد شناخته مي فرايند توليد عصارٔه گل) 2  
  شود. حيازت در اقتصاد شناخته مي توليد محصوالت غيرمحسوس و غيرملموس با عنوان) 3  
  شود. عنوان خدمات در اقتصاد شناخته مي ها، به تركيب و تبديل مواد و ايجاد ارزش مصرفي در آن) 4  
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، عوامل توليد شده است. اين مسـئله ٔهدليل باالرفتن قيمت عوامل توليد، ناگزير به پرداخت مبلغ باالتري براي خريد يا اجار اي به توليدكننده -۸۳
  تأثير قرار داده است. كدام گزينه در اين رابطه درست است؟ تصميم او را در مورد ميزان توليد كاال، تحت

  شود. هاي توليد، موجب افزايش ميزان توليد مي معموالً افزايش هزينه) 2  شود. هاي توليد، موجب كاهش ميزان توليد مي معموالً افزايش هزينه) 1  
  شود. هاي توليد، موجب افزايش قيمت كاال مي معموالً كاهش هزينه) 4  شود. اي توليد، موجب كاهش قيمت كاال ميه معموالً كاهش هزينه) 3  
مندي از  دليل عدم بهره رغم تالش او به اي را به فكر تغيير در ميزان توليد خود انداخته است. اما علي افزايش قيمت كاال در بازار، توليدكننده -۸۴

  دهد؟ درستي نمايش مي آالت صنعتي جديد، كدام نمودار وضعيت توليد را براي اين توليدكننده به اشينتكنولوژي و م

  1(

 

  2(

 

  3(

 

  4(

   
  شده است. كدام گزينه دربارٔه واقعيت درست است؟ LCDهاي باالتر موجب كاهش تقاضا براي محصوالت  جديد با قيمت LEDهاي  ورود تلويزيون -۸۵

  شده است. LCDهاي  ركود بازار موجب كاهش تقاضا براي تلويزيون) 1  
  شده است. LCDهاي  تغيير قيمت كاال منجر به كاهش تقاضا براي تلويزيون) 2  
  شده است. LCDهاي  موجب كاهش تقاضا براي تلويزيون كنندگان سليقۀ مصرف) 3  
  شده است. LCDهاي  هاي توليد موجب كاهش تقاضا براي تلويزيون افزايش هزينه) 4  

  
 گيرند؟ هاي بررسي متن قرار مي يك از قلمرو ترتيب در كدام نكات زير به -۸۶

  »محسوس و عيني بودن اثر -تضاد ميان واژگان -ل فهم بودن جمالتكوتاهي و قاب -گيري از تمثيل بهره«  
 فكري  -ادبي -زباني -) فكري4  تعيين نوع - زباني - فكري - ادبي) 3  فكري - زباني - تعيين نوع - فكري) 2  تعيين نوع -ادبي -زباني -) ادبي1  
  نخستين گام مؤثر در تحليل و رويارويي با متون چيست؟ -۸۷

  ) خوانش دقيق متن و بررسي اثر در نگاهي كلّي 2  مايه  هت محتوا و درون) بررسي متن از ج1  
  بندي متون به دو بخش شعر و نثر ) تقسيم4    ) شناسايي و استخراج نكات زباني 3  
  است؟ تر با توجّه به عبارت زير، كدام گزينه به قلمرو فكري متن نزديك -۸۸

گردانـد؛ و  جهاني كه فايدٔه آن اندك و رنج آن بسيار است و راه نجات بر آدمي بسته مي اين و چشيدن شهد و شيريني آن را مانند كردم به لذّات«  
  »گاه ندامت سود ندارد و راه بازگشتن مهيّا نيست. اژدها را مانند كردم به مرجعي كه از آن چاره نتواند بود. هرآينه بدو بايد پيوست و آن

  ) حتمي بودن مرگ4  جويي در زندگي اره) چ3  ) خوشي در دنيا2  ) سفارش به پرهيزكاري1  
  مفهوم كدام گزينه با ديگر ابيات متفاوت است؟ -۸۹

ـــاده1 ـــذلّت فت ـــاك م ـــه خ ـــن ب ـــه م ـــا ن ام ) تنه
  

هرگــز فلــك بــر اهــل خــرد جــز ســتم نداشــت  
  

) پاكــــان ســــتم ز دور فلــــك بيشــــتر كشــــند2
  

ـــيا   ـــم آس ـــورد زخ ـــت خ ـــاك گش ـــو پ ـــدم چ گن
  

ــ3 ــي روس ــا برآي ــن ت ــك ك ــور فل ــر ج ــبر ب فيد) ص
  

دانـــه چـــون در آســـيا افتـــد تحمـــل بايـــدش  
  

ـــي4 ـــر م ـــاب هن ـــتي ارب ـــمان كش ـــكند ) آس ش
  

تكيــه آن بـــه كــه بـــر ايــن بحـــر معلّــق نكنـــيم  
  

  ؟تر است كدام بيت به زبان امروز نزديك باني،هاي قلمرو ز لحاظ ويژگي هب -۹۰
) گــر مخيــر بكننــدم بــه قيامــت كــه چــه خــواهي1

 

ـــما را  ـــردوس ش ـــت ف ـــه نعم ـــا را و هم دوســـت م
 

ــدم، رفــت عقــل و هــوش مــن2 ــو را از دور دي ــا ت ) ت
 

ـــدا مي  ـــم ج ـــاروان از ه ـــزل ك ـــك من ـــود نزدي ش
 

ــرا3 ــت م ــر اس ــان دلي ــرا ج ــت م ــير اس ــدٔه س ) دي
 

ـــدم  ـــده ش ـــرٔه تابن ـــرا زه ـــت م ـــير اس ـــرٔه ش زه
 

ـــت همي4 ـــژده و خجل ـــه م ـــش ب ـــرم ) دل دادم ب
 

ــت  ــار دوس ــردم نث ــه ك ــويش ك ــب خ ــد قل ــن نق زي
 

  ابيات زير با مفهوم داخل كمانك تناسب كمتري دارد؟يك از  محتوا و وزن كدام -۹۱
) بـــا لشـــكر دلـــم بـــه مصـــاف تـــو آمـــدم1

 

ــــدم بي  ــــورد و ش ــــپاه لشــــكر شكســــت خ تر س
 

  (حماسي) 
كشــان مــن زهــر تنهــايي چشــان رود دامن ) او مــي2

 

ــي  ــز دل نشــانم م ــن نشــان ك ــرس از م ــر مپ رود ديگ
 

  (غم و حزن) 
ـــپاهي مي3 ـــه س ـــك حمل ـــه ي ـــه ب ـــت ) گ شكس

 

دريـــــد ه بـــــه هـــــويي قبلگـــــاهي ميگـــــ 
 

  (حماسي) 
دهــــد كــــس لب را آبــــي نمي ) رنــــدان تشــــنه4

 

ــــويي ولي  ــــت گ ــــن والي ــــد از اي ــــان رفتن شناس
 

  (غم و حزن) 

 

 

 ۳تا انتهای درس  ۱درس از :  ۱ ادبی فنون و علوم

20 ´: پيشنهادي زمان
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 ترتيب كدام است؟ مهمترين عوامل تأثيرگذار در شعر به -۹۲
 وزن -) عاطفه4  تخيل -) عاطفه3  تخيل -) وزن2  عاطفه -) وزن1  
  توان شور و نشاط دروني شاعر را از وزن و آهنگ شعر احساس كرد؟ ر زير مييك از اشعا در كدام -۹۳

ـــارام جـــانم مـــي1 رود ) اي ســـاربان آهســـته ران ك
 

ــي  ــتانم م ــا دلس ــتم ب ــود داش ــا خ ــه ب رود وان دل ك
 

) گفت كه تو شـمع شـدي قبلـۀ ايـن جمـع شـدي2
 

جمـــع نـــيم شـــمع نـــيم دود پراكنـــده شـــدم 
 

ـــــــاي3 ـــــــۀ كرّن ـــــــد و نال ـــــــروش آم ) خ
 

ـــــــــدي دراي  ـــــــــين و هن ـــــــــاي روي دم ن
  

ـــــتند4 ـــــا گذاش ـــــار اثره ـــــه يادگ ـــــردم ب ) م
 

ــــه ســــينۀ عــــالم گذاشــــتيم  مــــا دســــت رد ب
 

  يك از ابيات زير، داراي وزن و آهنگ كوبنده و بار حماسي است؟ كدام -۹۴
ـــــدمت1 ـــــر خوان ـــــتم اگ ) حـــــور خطـــــا گف

 

ــــــنم  ــــــور اي ص ــــــت و قص ــــــرك ادب رف ت
 

ـــــه2 ـــــر ب ـــــين ب ـــــر زم ـــــير ) زدش ب كردار ش
 

ـــــربدان  ـــــه زي ـــــد ب ـــــم نمان ـــــاو ه ســـــت ك
 

) گفـــت: تـــن زن، خـــونِ جـــان مـــن مريـــز3
 

دم مـــزن، چـــه جـــاي ســـلطان اســـت، خيـــز 
 

ــــدي4 ــــكين ش ــــف او مش ــــبا از زل ــــون ص ) چ
 

ــــــرچين شــــــدي روم از آن مشكين  ــــــفت پ ص
 

  ترتيب در كدام گزينه درست آمده است؟ شعر زير به» لحن عاطفي«و » نوع وزن« -۹۵
ــدر د ــد  ري ــان آم ــمغ ــدح ارمي ــت يق در دس

 

از نرگس مسـتش مسـت خوارانيو م ياز م مست 
 

ـــو پ در ـــه ن ـــل ســـمند او شـــكل م ـــنع داي
 

ـــاال وز  ـــد او ب ـــد بلن ـــت يق ـــنوبر پس ص
 

سـتيهست از خود خبرم چون ن ميبه چه گو آخر
 

نظـرم چـون هسـت يبا و ستين ميبهر چه گو وز 
 

 حيرت و تعجب -) دوري و منظم4  شاد -) دوري و منظم3  اميدواري -) كوبنده2  حيرت و تعجب -) كوبنده1  
  يك از ابيات زير، شاعر از ويژگي آوايي و تكرار منظم موسيقي كمتر بهره گرفته است؟ در كدام -۹۶

ــت1 ــرف اس ــن دو ح ــير اي ــي تفس ــايش دو گيت ) آس
 

ــــدارا  ــــمنان م ــــا دش ــــروت ب ــــتان م ــــا دوس ب
 

روزه مهـــر گـــردون افســـانه اســـت و افســـون ) ده2
 

ــــه  ــــاران ف نيكــــي ب ــــاراجاي ي رصــــت شــــمار ي
 

) هنگــام تنگدســتي در عــيش كــوش و مســتي3
 

ـــدا را  ـــد گ ـــارون كن ـــتي ق ـــاي هس ـــاين كيمي ك
 

) آيينــــۀ ســــكندر جــــام مــــي اســــت بنگــــر4
 

ــــك دارا  ــــوال مل ــــو عرضــــه دارد اح ــــر ت ــــا ب ت
 

  جز: آرايي وجود دارد، به ها واژه در همۀ گزينه -۹۷
ــــــين1 ــــــود نوش ــــــهر فرم ــــــي ش روان  ) يك

 

روان هـــــــــــاي  بـــــــــــدو انـــــــــــدرون آب 
 

ــــــود2 ــــــه ب ــــــر هرچ ــــــدش هن ) بياموختن
 

ــــــزود  ــــــوهرش برف ــــــر گ ــــــز ب ــــــر ني هن
 

ــــــدگاني3 ــــــواهي زن ــــــرگ خ ــــــر در م ) اگ
 

ــــــــي  ــــــــرگ دان ــــــــدگاني م ــــــــال زن كم
 

ـــه4 ـــن ) خراب ـــود روش ـــر ش ـــون از قم ـــه چ ها هم
 

چراســـت تيـــره دل مـــن چـــو شـــد خـــراب قمـــر 
 

  جز: ها آرايۀ تكرار مشهود است، به در همۀ گزينه -۹۸
ــت خ1 ــار اس ــل به ــم) فص ــا روي ــه تماش ــا ب ــز ت ي

 

ـــار  ـــد به ـــر آي ـــا دگ ـــت ت ـــام نيس ـــر اي ـــه ب تكي
 

ــاز2 ــو از ن ــه ت ــا را ز شــب وصــل چــه حاصــل ك ) م
 

ـــده اســـت  ـــا صـــبح دمي ـــد قب ـــي بن ـــاز كن ـــا ب ت
 

ــــه دوســــتان3 ــــد شــــكايت ب ) از دشــــمنان برن
 

ــريم  ــا ب ــكايت كج ــت ش ــمن اس ــت دش ــون دوس چ
 

ــــد4 ــــه بازدهن ــــود ك ــــروت ب ــــته م ) دل شكس
 

ــــه بازمي  ــــن  ك ــــد اي ــــشده ــــد را دل ري دردمن
 

  ها محسوس است؟ كمتر از ساير گزينه» آرايي واج«يك از ابيات زير آرايۀ  در كدام -۹۹
ــــت1 ــــاني خطاس ــــت كس ــــه دس ــــت ب ) رياس

 

ها بــــر خداســــت كــــه از دستشــــان دســــت 
 

) اي مســت شــبرو كيســتي؟ آيــا مــه مــن نيســتي؟2
 

ــاي دل  ــدم تنه ــتي؟ اي هم ــس چيس ــتي پ ــر نيس گ
 

ــ3 ــه ت ــن روش ك ــازآيي) در اي ــه ب ــر ك ــيش ه ويي پ
 

ـــد  ـــس نكن ـــاز پ ـــي روي ب ـــغ زن ـــه تي ـــرش ب گ
 

ـــر4 ـــه قي ـــته ب ـــبه روي شس ـــون ش ـــبي چ ) ش
 

ــــر  ــــه تي ــــوان، ن ــــه كي ــــدا، ن ــــرام پي ــــه به ن
 

  شود؟ ديده مي» مصوّت«آرايي  در چند بيت از ابيات زير، واج -۱۰۰
الــف) بــه يــاد يــار و ديــار آن چنــان بگــريم زار

 

ـــفر  ـــم س ـــان ره و رس ـــه از جه ـــدازم ك بران
 

ازيـو ن يزاهد و عجـب و نمـاز و مـن و مسـتب) 
 

ــا  ــو را خــود ز م ت ــت ــه عنا اني ــا ك ــب باشــد تي
 

خـتيگوهر منظـوم كـه از طبـع انگ نيحافظ اج) 
 

دانســــت يآصــــف ثــــان تيــــاثــــر ترب ز 
 

كار شهرآشـوب د) فغان كاين لوليان شوخ شـيرين
 

چنان بردند صبر از دل كه تركـان خـوان يغمـا را 
 

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  يك  )1  
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  هاي ............... است. پرداختن به محيط طبيعي و تأثير عوامل جغرافيايي بر رويدادهاي تاريخي، از ويژگي -۱۰۱
  شماري و تقويم گاه) 4  هاي تاريخي نقشه) 3  كرونولوژي) 2  جغرافياي تاريخي) 1  
  شماري جاللي تنظيم شده است؟ ايران، بر اساس گاهشماري در  كدام گاه -۱۰۲
  يزدگردي) 4  اوستايي )3  هجري خورشيدي) 2  هجري قمري) 1  
  شماري پيشگام بودند؟ كدام مردمان در تنظيم و تدوين گاه -۱۰۳
  النهرين و مصريان باستان بين مردمان) 4  مردمان روم و يونان باستان) 3  النهرين و مسلمانان مردمان بين) 2  ايرانيان و مصريان باستان) 1  
  افتاد؟ روز از سال حقيقي عقب مي سال يك شبانه ۴شماري، هر  كدام گاه -۱۰۴
  مصري) 4  اوستايي) 3  سلوكي) 2  بابلي) 1  
  رود؟ شمار مي هاي جهان به شماري ترين گاه كدام گزينه، از دقيق -۱۰۵
  ) يزدگردي4  ) رومي3  ) هجري قمري2  ) جاللي1  
  رد، از پيامدهاي ارتباط علم تاريخ و جغرافيا است؟كدام مو -۱۰۶
 هاي سياسيز ر ) تأكيد بر م4  رنگ شدن نقش زمان) كم3  ) اهميت يافتن نقشه2  ) افزايش سفرهاي مورخان1  
  بردند؟ شماري خورشيدي، قمري، چگونه اختالف بين سال خورشيدي و قمري را از بين مي ها درگاه بابلي -۱۰۷
  افزودند. روز به ماه آخر مي 4هر سال، ) 2  كردند. روز به آخر سال اضافه مي هر چهارسال، يك) 1  
  كردند. هر سه سال، يك ماه به سال اضافه مي) 4  كردند. ساعت محاسبه مي 5روز و  30هاي سال را  ماه) 3  
  بندي منابع پژوهش تاريخي، از نظر درجۀ اهميت و اعتبار چگونه است؟ تقسيم -۱۰۸
  ) منابع نوشتاري و منابع غيرنوشتاري2  اول و منابع دست دوم) منابع دست 1  
 ) منابع غيرچاپي و منابع چاپ شده4  ) منابع در دسترس و قابل مشاهده و منابع غيرقابل دسترس3  
  هنگام انتخاب موضوع در پژوهش، كدام يك از معيارهاي زير بايد مورد توجه قرار گيرد؟ -۱۰۹
 فكري و عقيدتي پژوهشگر هاي رايشگ) 4  ) ارتباط موضوع با ساير علوم انساني3  ) تازه بودن موضوع موردنظر2  ) گسترده بودن موضوع پژوهش1  
  نويسي سنتي است؟ نگاري نوين و تمايز آن با تاريخهاي تاريخكدام گزينه از جمله ويژگي -۱۱۰

 وايان و شرح اقداماتشانر ) پرداختن به زندگي فرمان2  ) تمركز و توجه بر مسائل سياسي در علم تاريخ 1  
 ها، علل، نتايج و آثار گوناگون حوادث) توجه به زمينه4  ) نگارش تاريخ با اتكا بر منابع دست اول3  
  در مرحلۀ شناسايي منابع، پژوهشگر بايد چه اموري را مورد ارزيابي قرار دهد؟ -۱۱۱

  ايده داشتن موضوع مورد پژوهشف) 2  ارتباط منابع با موضوع تحقيق و بيراهه نرفتن مسير پژوهش) 1  
  ميزان اعتبار، صحت و دقت منابع) 4  در اختيار داشتن منابع و اطالعات كافي) 3  
  شماري بابلي همراه با چه تغييري در قلمرو هخامنشيان رواج داشت؟ گاه -۱۱۲
  گذاري شد. امي ايزدان و فرشتگان نامها و روزهاي هر ماه با اس ماه) 2  گذاري شد. ها بر اساس فرهنگ و آيين ايراني نام ماه) 1  
  مبدأ تقويم، به تخت نشستن اولين پادشاه هخامنشي تعيين شد.) 4  اندرگاه به آخر ماه دوازدهم اضافه شد.) 3  
  مسيحي رخ داد؟ -شماري رومي حدود دو قرن پس از آنكه امپراتوري روم دين مسيحيت را رسميت بخشيد، چه تحولي درگاه -۱۱۳
  شماري روميان تعيين شد. عنوان مبدأ گاه به تولد حضرت مسيح ) 2  شماري مصري اصالح شد. ري رومي بر اساس گاهشما گاه) 1  
  شماري ميالدي را به رسميت شناخت. ژوليوس سزار گاه) 4  شماري مسيحيان پرداخت. پاپ گرگوار سيزدهم به اصالح گاه) 3  
  اند؟از موارد زير پديد آمده رويدادها و تحوالت تاريخي در نتيجۀ كدام يك -۱۱۴
 ها) تقابل مرزهاي سياسي و جغرافيايي سرزمين2  ها با يكديگر و با طبيعت) كنش متقابل انسان1  
  ها با يكديگر در محدودٔه يك سرزمين) ارتباط انسان4    ) ارتباط جوامع انساني با يكديگر3  
  دهد؟ شمسي را نشان ميكدام گزينه، دو شباهت تقويم اوستايي با تقويم هجري  -۱۱۵
  اند و هر دو كبيسه دارند. روزه تقسيم كرده 30ماه  12هر دو تقويم، سال را به ) 1  
  كنند و هر دو تقويم كبيسه دارند. روز تقسيم مي 365هر دو تقويم، سال را به ) 2  
  شود. بار به ماه آخر سال اضافه مي سال يك 4روز اضافه در سال دارند كه   4هر دو، ) 3  
  شود. بار به آخر سال اضافه مي سال يك 4روز اضافه به نام اندرگاه دارند كه هر  5هر دو، ) 4  

  
  درست است؟ »ديد تركيبي«كدام گزينه در رابطه با  -۱۱۶
  هاي آن در يك مكان ويژگيها با تمام  جانبه و جامع پديده مطالعۀ همه) 2  جزء يك پديده در يك مكان خاص بررسي جزبه) 1  
  ها ها و تشابهات آن هاي جغرافيايي، تفاوت مطالعۀ مكان) 4  هاي علوم ديگر  ها با استفاده از يافته بررسي و مطالعۀ مكان) 3  

  ۲و  ۱های  درس:  ایران جغرافیای

13 ´: پيشنهادي زمان

  ۲و  ۱های  درس:  ۱ تاریخ

12 ´: پيشنهادي زمان
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   باشد؟ هاي زير درست مي شكل مقابل، چند مورد از عبارت  با توجه به -۱۱۷
  نماد رابطۀ صحيح انسان با محيط) الف  
  سودجويانه براي رفع نيازهانگاه ) ب  
  هاي آبي شوشتر در خوزستان سازه) ج  
  نشانگر تأثير عملكرد انسان در تعادل محيط) د  
  1 (1  
  2( 2   
  3( 3   
  4( 4   
  شود؟ هاي محيطي از دانش جغرافيا استفاده مي ها و ظرفيت چرا در شناخت توان -۱۱۸
  كند. روابط متقابل انسان و محيط را بررسي مي) 2  كند. ي ميصورت مجزا و انفرادي بررس هاي محيطي را به توان) 1  
  كند. ها را بررسي مي صورت مجزا پديده و بعد به يصورت كل ابتدا به) 4  كند. هاي ساير علوم استفاده مي ها و يافته در يك جريان مستقيم از داده) 3  
  ايي است؟ ترتيب در ارتباط با كدام شاخۀ جغرافي هركدام از موارد زير به -۱۱۹
   GIS    شناسي جامعه  شناسي روان  
  ژئومورفولوژي -جغرافياي جمعيت -هاي كمّي در جغرافيا روش) 2  جغرافياي رفتاري و فرهنگي  - جغرافياي رفتاري و فرهنگي - ) علوم فضايي1  
  و فرهنگيجغرافياي رفتاري  -جغرافياي جمعيت -IT) 4  جغرافياي تاريخي -جغرافياي شهري -كارتوگرافي) 3  
  در كدام استان قرار دارد؟ »ابركوه«شكل مقابل، بادگير   با توجه به -۱۲۰
  يزد) 1  

   كرمان) 2  

  سيستان و بلوچستان) 3  

  خراسان جنوبي) 4  

  گيرد؟ وتحليل قرار مي درصد تغييرات جمعيت و درصد شاغالن در يك دهه در شهر اصفهان، با استفاده از چه روشي مورد تجزيه -۱۲۱
  كيفي) 4  مصاحبه) 3  آماري) 2  ميداني) 1  
  دهد؟ اي چه عاملي در يك شهر را مورد مطالعه قرار مي هاي هوايي و ماهواره وسيلۀ عكس پژوهشگر به -۱۲۲
  تقاضاي نيروي كار و جذب جمعيت) 2   يت جمعيتتغييرات افزايش و كمّ) 1  
  رشد فيزيكي در يك دهه) 4   ويژگي خدمات آموزشي و درماني) 3  
  هاي جغرافيايي است؟ در پژوهش »گام سوم«كدام گزينه مربوط به خصوصيات  -۱۲۳
  اي بسيار حساس است و نقش راهنما در مراحل پژوهش دارد. مرحله) 1  
  پردازد. پژوهشگر به مطالعۀ سابقه، پيشينۀ مسئله و نتايج پژوهش ديگران مي) 2  
  پردازد. ردّ فرضيۀ خود مي ضمن ارائۀ داليل علمي و منطقي، به تأييد يا) 3  
  آورد. دست مي گويي به سؤاالت خود، اطالعات الزم را از منابع به دان براي مطالعه و پاسخ جغرافي) 4  
  كند؟ پژوهش خود ارائه مي ۀها و خبرهاي اوليه را در چارچوب مسئل در كدام مرحلۀ پژوهش جغرافيا، پژوهشگر با توجه به مسئلۀ خود، پيشنهاد -۱۲۴
  ارائۀ پيشنهاد) 4  تدوين فرضيه) 3  پردازش اطالعات) 2  آوري اطالعات  جمع) 1  
  كند؟ اي كه در ذهنش پديد آمده است، ابتدا چگونه عمل مي در مراحل يك پژوهش جغرافيايي، پژوهشگر براي دستيابي به شناخت و آگاهي از مسئله - ۱۲۵
  كند. ميادي و حدس انديشمندانه ارائه پاسخ پيشنه) 2   پردازد. ها مي به روند زماني پديده) 1  
  كند. ميصورت واضح و روشن بيان  مسئلۀ خود را به) 4  آورد. دست مي هاي مختلف به از منابع و روشرا اطالعات الزم ) 3  
  شود؟ چه زماني آغاز مي »پردازش اطالعات«ترتيب آغاز كنيم،  هاي جغرافيايي را به اگر مراحل پژوهش -۱۲۶
  اي صورت ميداني و كتابخانه آوري اطالعات به قبل از جمع) 2    ازي اطالعات س پس از فرضيه) 1  
  بندي اطالعات آوري، استخراج و طبقه پس از جمع) 4  بعد از طرح سؤال و تدوين فرضيه) 3  
  در كدام گزينه مسئلۀ تحقيق بهتر بيان شده است؟ -۱۲۷
  شود. اي سبب افزايش گرماي زمين مي پديدٔه گلخانه) 2  اي چيست؟ عامل پيدايش پديدٔه گلخانه) 1  
  كربن و گازهاي سردكننده هستند. اكسيد اي دي بيشترين گازهاي گلخانه) 4  كربن دارد. اكسيد اي رابطۀ مستقيم با افزايش دي پديدٔه گلخانه) 3  
  آوري اطالعات استفاده شده است؟ در متن زير چندبار از روش ميداني جمع -۱۲۸
طبيعـي  روكي و نقشه، محل موردنظر خود را پيدا كرده و از كهنساالن روستا راجع به تغيير سيماي روسـتا و مخـاطراتپژوهشگر ابتدا توسط ك«  

  »هاي سطحي را بررسي كرد. اي، جنس خاك و منابع آب با توجه به تصاوير ماهوارهآنجا را نقاشي كرد. همچنين انداز  سؤال كرد و سپس چشم
  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
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  هاي جغرافيايي است؟ ترتيب مربوط به كدام مرحله از پژوهش هركدام از موارد زير به -۱۲۹
  عوامل مؤثر در افزايش جمعيت تهران در دهۀ اخير چيست؟الف)   
  آن رابطۀ مستقيم وجود دارد. بين تقاضاي نيروي كار در شهر تهران و جذب جمعيت درب)   
  چهارم -سوم) 4  سوم -دوم) 3  پنجم -اول) 2  دوم -اول) 1  
  ترتيب در رابطه با كدام سؤاالت كليدي در جغرافيا است؟ متن زير به -۱۳۰
  »هاي اخير را رقم زده است. غربي آسيا جمعيت زياد است. سرمايه، فناوري و پشتكار، پيشرفت اين ناحيه از جهان در دهه در جنوب«  
  ها  روند زماني پديده - ها سير تكوين و تحول پديده - ركن اساسي جغرافيا) 2  ها  يدهسير تكوين و تحول پد  - ركن اساسي جغرافيا - ها ) ماهيت پديده1  
  ركن اساسي جغرافيا - ها روند زماني پديده - ها سير تكوين و تحول پديده) 4  ها علت وقوع پديده - ها ماهيت پديده - روابط متقابل انسان با محيط) 3  

  
  هر عبارت نشانگر كدام ويژگي كنش انساني است؟ترتيب  به -۱۳۱
   منظور زيارت سفر به مشهد به  
   بوق زدن در ترافيك براي اعالم خشم  
    استفادٔه سفير ايران در فرانسه از دستگاه مترجم زبان، براي مصاحبه با خبرنگاري فرانسوي  
  ارادي -دار هدف -معنادار) 4  آگاهانه -معنادار -دار هدف) 3  دار هدف -آگاهانه -معنادار) 2  دار هدف -دار هدف -آگاهانه )1 
رود. در همان لحظه  كرد كه بعد از دعواي مفصلي با همسرش، بسيار عصباني و ناراحت بوده و از خانه بيرون مي يكي از دوستانم تعريف مي« -۱۳۲

خود به دادگاه، وقتي به تأثير طالق بر خودش، همسر و فرزندانش گيرد كه به دادگاه خانواده برود و تقاضاي طالق كند. اما در مسير  تصميم مي
  ، اين عبارت با كدام گزينه مرتبط است؟»شود. انديشد، منصرف مي مي

  دار بودن كنش انساني  هدف) 2  ها با توجه به پيامدهاي ارادي و غيرارادي  انجام كنش) 1  
  و معنادار بودن كنش انسانيآگاهانه بودن ) 4  قطعي بودن پيامدهاي غيرارادي كنش) 3  
مـاه متوجـه  ۴اش گنجاند. بعد از  روي را در برنامه ساعت پياده دليل اضافه وزن، برنامۀ جديدي براي خود تنظيم كرد و روزانه نيم برادرم به« -۱۳۳

خـاطر  همسـر او هـم بـه هاي دو سال قبل، دوباره برايش مناسب هستند و در عين حال همواره احساس شادي و نشاط داشت. شد كه لباس
  ترتيب پيامد غيرارادي كنش و پيامد ارادي آن كدام هستند؟ ، در عبارات فوق به»اش تحسينش كرد. اراده

  احساس شادي و نشاط -ها مناسب بودن لباس) 2    كاهش وزن -روي روزانه پياده) 1  
  تحسين همسر -احساس شادي و نشاط) 4  احساس نشاط -توجه به تناسب اندام) 3  
  هاي مشخص شده به كدام مفهوم اشاره دارند؟ ترتيب در متن زير عبارت به -۱۳۴
، با وجود آنكه به صعود تيم به مرحلۀ بعدي منجر نشـد، امـا سـبب ۲۰۱۸فوتبال ايران در مرحلۀ گروهي جام جهاني  هاي خوب تيم ملي بازي  

  بازيكنان ايران شدند. كارگيري هان بهخوا هاي باشگاهي متعدد اروپايي، شد. تيم خوشحالي مردم ايران
  پيامد ارادي وابسته به خود - پيامد غيرارادي و قطعي - پيامد ارادي و احتمالي) 2  كنش انساني  -پيامد ارادي وابسته به خود -پيامد غيرارادي و قطعي) 1  
  پيامد ارادي وابسته به ديگران -پيامد غيرارادي و قطعي -نيكنش انسا) 4  پيامد غيرارادي و احتمالي  -پيامد غيرارادي و احتمالي -كنش انساني) 3  
  است؟ نادرستكدام گزينه دربارٔه كنش اجتماعي  -۱۳۵
  ها است. ها و اعمال آن در اين نوع كنش، آگاهي و ارادٔه كنشگر ناظر به ديگران، ويژگي) 1  
  گيرد. كنش اجتماعي تنها در حضور فيزيكي ديگران صورت نمي) 2  
  شود. ظر گرفتن ديگران، كنش فردي به كنش اجتماعي تبديل ميبا در ن) 3  
  تصور آبشار نياگارا در ذهن فرد، راه رفتن و نشستن، همگي كنش اجتماعي هستند.) 4  
  ؟نيستكدام نمونه كنش اجتماعي  -۱۳۶
  دوربين مخفي و رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي در نيمه شب) 1  
  شدن به اتوبوس و تعارف به هم رعايت حق تقدم هنگام سوار ) 2  
  توقف راننده پشت چراغ قرمز و پاسخ دادن به تلفن همراه) 3  
  هاي مختلف و تخيل فردي در كالس درس دربارٔه رودخانۀ خروشان تفاوت لباس پوشيدن در موقعيت) 4  
  را مشخص كنيد: ها بودن عبارت نادرستترتيب درست يا  به -۱۳۷
    گويند. آن، پديدٔه اجتماعي ميبه كنش اجتماعي و پيامدهاي  
   .ارزش اجتماعي، شيؤه انجام كنش اجتماعي است كه موردقبول افراد جامعه قرار گرفته است  
   شود. گيرد و كنش اجتماعي محقق نمي اگر ارزش اجتماعي نباشد هيچ هنجاري شكل نمي  
   .كنش اجتماعي خردترين پديدٔه اجتماعي است  
  درست -نادرست -درست -نادرست) 2  نادرست -نادرست -درست -درست) 1  
  نادرست -درست -نادرست -نادرست) 4  درست -نادرست -نادرست -درست) 3  
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  هاي اجتماعي معنادار هستند؟ چرا پديده -۱۳۸
  ها گرايش و تمايل دارند. زيرا افراد يك جامعه نسبت به آن) 1  
  كنند.  آورند و افراد انساني با آگاهي، اراده و هدف عمل مي وجود مي ا يكديگر بهها در ارتباط ب هاي اجتماعي را انسان زيرا پديده) 2  
  گيرند. هاي مطلوب و خواستني هستند كه مورد توجه و پذيرش قرار مي هاي اجتماعي از پديده زيرا پديده) 3  
  گيرند. ها شكل نمي زيرا بدون وجود كنش اجتماعي و هنجارها، ساير پديده) 4  
  ؟نيستها و هنجارهاي اجتماعي  عبارت پيامد ارزشكدام  -۱۳۹
    هاي اجتماعي  تحقق كنش) 1  
  پذيري و كنترل اجتماعي ضروري شدن جامعه) 2  
  ها و هنجارها به افراد ديگر از طريق تعليم و تربيت و تشويق و تنبيه  انتقال ارزش) 3  
  ها  ها و هنجارها با عمل بر اساس آن تداوم ارزش) 4  
  شناسي ارتباط برقرار كنيم، هركدام از عبارات مشخص شده، مفهوم چست؟ خواهيم بين عبارات زير با مفاهيم جامعهاگر ب -۱۴۰
هـا  بخواند. آن آن را براي همسر و فرزندانشاز آن خوشش بيايد، در فرصتي مناسب  مطالعۀ كتابيكي از همكارانم عادت دارد اگر در هنگام   

  .اند با مفاهيم زيادي آشنا شدهدانش از اين طريق و فرزن كنند به دقت گوش ميهم 
  پذيري  جامعه -ارزش اجتماعي -هنجار اجتماعي -كنش اجتماعي) 2  پذيري  جامعه -هنجار اجتماعي -كنش اجتماعي -كنش فردي) 1  
  كنترل اجتماعي -اعيهنجار اجتم -ارزش اجتماعي -كنش اجتماعي) 4  كنترل اجتماعي  -ارزش اجتماعي -كنش اجتماعي -كنش فردي) 3  
  درستي آمده است؟ سازي به هاي دروني در كدام گزينه نمونه -۱۴۱
  خلق يك اثر هنري -سازي ساختمان) 2     پذيري جامعه -كنترل اجتماعي) 1  
  در ميان گذاردن يك ايده با ديگري -تحصيل در مدرسه) 4  گفتگو كردن -ساختنِ در توسط نجّار) 3  
  است؟ نادرستهاي طبيعي  هاي اجتماعي و پديده ديدهكدام گزينه دربارٔه پ -۱۴۲
  كنند. هايي ايجاد مي ها و محدوديت شوند و فرصت ها مستقل مي مرور از انسان هاي اجتماعي به پديده) 1  
  كوه يك پديدٔه طبيعيِ محسوس و ساختمان اداري يك پديدٔه اجتماعيِ نامحسوس است.) 2  
  كنند و نتيجۀ كنش افراد هستند. ق ميها خل هاي اجتماعي را انسان پديده) 3  
  هاي طبيعي هستند. هاي اجتماعي همانند پديده كنند پديده مرور افراد احساس مي به) 4  
  ترتيب هر پديده مربوط به كدام بخش از نمودار است؟ به -۱۴۳
   رود كارون  
   عالقه به مزار شهدا   
   رعد و برق  
   ساختمان اداري وزارت اقتصاد  
  ج -د -ب -لفا) 1  
  الف -ج -الف -ب) 2  
  الف -ب -د -ب) 3  
  ب -الف -د -ج) 4  
  تحقق عدالت، امنيت و آزادي در گرو چيست؟ -۱۴۴
  پذيري و كنترل اجتماعي تحقق جامعه) 2  هاي اجتماعي و در نتيجه هنجارهاي اجتماعي وجود كنش) 1  
  ها  هاي اجتماعي و استفاده از آگاهي در انجام آن دهمعنادار بودن پدي) 4  وجود تعليم و تربيت و تشويق و تنبيه) 3  
  ، به كدام مفاهيم اشاره دارد؟»لزوم مطالعۀ آرام در كتابخانه«و » پرسي از ديگران هاي معين هر جامعه براي احوال شيوه«ترتيب  به -۱۴۵
  هنجار اجتماعي  - هنجار اجتماعي) 4     ترل اجتماعيكن - پذيري جامعه) 3  كنش اجتماعي - پديدٔه اجتماعي) 2  ارزش اجتماعي - هنجار اجتماعي) 1  

  
  كه .............. وجود دارد؟ هنگامي» اشتراك لفظ«در كدام حالت، احتمال بروز مغالطۀ  -۱۴۶
  ) معناي كامل يك لفظ را در نظر نگيريم.2  معنا باشند. ) برخي كلمات استدالل، هم1  
  كار رود. ) لفظ در معنايي غير از معناي اصلي به4  اي چند معناي مختلف باشد.) يك لفظ، دار 3  
  الفاظ، انتقال از ............... به ............... است. در مبحث» داللت«از  مراد -۱۴۷
  زبان -) ذهن4  معلوم معناي -) معناي مجهول3   آن معناي -) لفظ2  معلوم مصداق -) مصداق مجهول1  
  شوند.» نگارشي«و » اشتراك لفظ«توانند موجب مغالطۀ  ترتيب مي ............... و ............... بهواژٔه  -۱۴۸
  رأس -) تورم4  محرم -) شهادت3  حيات -) كرم2  رود -) پرتغال1  
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  آيد؟ دست مياز اينكه علم منطق وابسته به زبان خاصي نيست، كدام نتيجه به -۱۴۹
  پردازد. ) منطق به قواعد صرفي و نحوي نمي2  اظ اهميتي ندارد.) در علم منطق معني الف1  
  كار دارد. و) منطق فقط با الفاظ و مفاهيم زبان سر 4  ) منطق با زبان نوشتار سروكار دارد؛ نه گفتار.3  
  وجود دارد؟» ابهام در مرجع ضمير«در كدام گزينه  -۱۵۰
  ماهي اين بركۀ كاشي. ) تو ماهي و من2    ) من آنم كه رستم بَُود پهلوان.1  
  باشد. داشته دوستش كه كند ازدواج كسي با ) بايد4  ماني. كه به جهان در كه حقيقت به ندانمت )3  
  ، چرا آموختن علم منطق براي همگان مفيد است؟ زيرا ...............»انديشد صورت طبيعي بر اساس قوانين منطقي مي ذهن انسان به«كه  با وجود اين - ۱۵۱
 گذارد. ) علم منطق آجرها و مواد الزم براي ساختن بناي فكر را در اختيار مي2  آيد. كار مي هاي فلسفي به موختن علم منطق براي ارزيابي انديشه) آ 1  
 شود.  ر اشتباه مي) ذهن همواره در معرض خطا و لغزش قرار دارد و گاهي دچا4  كار برد. توان آن را در زندگي روزمره به ) تنها با دانستن علم منطق مي3  
  مثال زده شده است؟» تضمني«و » التزامي«هاي  در كدام گزينه، به ترتيب داللت -۱۵۲
  »متن درونش«بر » صفحۀ كتاب«داللت  - »صفحات كتاب«بر » كتاب«داللت ) 2  »كالس درس«بر » مدرسه«داللت  -»سرما«بر » يخ«) داللت 1  
  »جسم سخت«بر » سنگ«داللت  -»ديشب«بر » دوش«) داللت 4  »لبنيات« بر» شير«داللت  -»المپ«بر » برق«) داللت 3  
  عبارت است از ...............» تعريف كردني«هر  -۱۵۳
  ) تصديقي كه كاري به نسبت داشتن مفاهيم با هم ندارد.2  هاي معلوم. ) كشف تصديقي مجهول از طريق تصديق1  
  پردازيم. ) كشف مجهولي كه به واقعي بودن يا ارتباطش با امور نمي4  كند. مي ) يكي از دو بخش دانش بشر كه منطق آن را بررسي3  
  ؟نيستيك از كلماتي كه زيرشان خط كشيده شده، مطابقي  در شعر زير، داللت كدام -۱۵۴

ــد  ــا چن ــيرت ــد اس ــواهي ش ــو خ ــگ و ب رن
  

ــد   ــواهي ش ــو خ ــر زشــت و نك ــي ه ــد از پ چن
  

ـــر  ـــمۀگ ـــات چش ـــر آب حي ـــيّ و گ زمزم
  

ـــه    ـــرو خـــواهي شـــد خـــاك دلآخـــر ب ف
  

  ) خاك4  ) دل3  ) چشمه2  ) اسير1  
با كمي جستجو نيمۀ ديگر كاغذ را نيز پيدا ». طور اتفاقي به«كند كه روي آن نوشته شده  فرض كنيد فردي يك برگ كاغذ پاره شده پيدا مي -۱۵۵

نوشته شده اسـت. بـر ايـن اسـاس » ا مالقات كردي؟چطور او ر« سؤالشود كه اين عبارت در پاسخ به  چسباند. معلوم مي كند و به آن مي مي
  عبارتي كه اول پيدا شده بود، در ذهن فرد يابنده ..............

  ) قبل و بعد از پيدا شدن نيمۀ ديگر، تصور است.2  ) قبل و بعد از پيدا شدن نيمۀ ديگر، تصديق است.1  
  پيدا شدن نيمۀ ديگر، تصديق است. ) تنها پس از4  ) تنها پس از پيدا شدن نيمۀ ديگر، تصور است.3  
  ترتيب ممكن است كدام خطاهاي ذهني را موجب شوند؟ به» نگران«و » گل«، »غايت«هاي  واژه -۱۵۶
  نگارشي -اشتراك لفظ -) نگارشي4  نگارشي -نگارشي -) اشتراك لفظ3  اشتراك لفظ - اشتراك لفظ - نگارشي) 2 اشتراك لفظ - نگارشي - اشتراك لفظ) 1  
جايي كـه در روز شـنبه مـاهي  ها دستور داد كه در روز شنبه ماهي صيد نكنند. اما از آن خداوند به آن«اريخ قوم يهود آمده است كه در ت -۱۵۷

قوم ». ها را صيد كنند بستند تا يكشنبه ماهي ها دريچۀ آن را مي ها به آن وارد شوند و شنبه هايي ساختند كه ماهي ها حوضچه فراوان بود، آن
  اي استفاده كردند؟ كار از چه مغالطه اين راه يهود در

  ) استناد به داللت التزامي به جاي مطابقي4  ) اشتراك لفظي3  ) ابهام در مرجع ضمير2  ) توسل به معناي ظاهري 1  
  كدام گزينه دربارٔه بيت زير درست است؟ -۱۵۸

امشـــب صـــداي تيشـــه از بيســـتون نيامـــد
 

تــه باشــدشــايد بــه خــواب شــيرين فرهــاد رف 
 

  در اين بيت به دليل مشترك لفظي بودن، باعث مغالطه شده است.» شيرين«) واژٔه 1  
  اشاره كند.» امري خارجي«و نيز » امري ذهني«تواند به  مي» خواب«) واژٔه 2  
  است. » توسل به معناي ظاهري«بگيريم، مغالطۀ » ياؤ ر «را به معناي » خواب«) اگر 3  
  كلمات شده است.» نگارشيِ«نگارشي، باعث مغالطۀ ) عدم استفاده از عالئم 4  
  پاسخ دهيد. ۱۶۰و  ۱۵۹ سؤالدو عبارت زير را بخوانيد و به دو  ■■

كنم و نـه  ؛ الزم است مشخص شود كه من به كل آن شيء اشاره مـي»اين يك صندلي است«الف) اگر من به يك صندلي اشاره كنم و بگويم:   
  الً به چوبي كه صندلي از آن ساخته شده است.هايش يا مث مثالً به يكي از پايه

شوند كه مجموعۀ اول، نهـادِ جملـه اسـت و  از كلمات ارائه مي  صورت دو مجموعه ب) زبان فارسي داراي ساختاري است كه در آن، جمالت به  
  وجه، مختص زبان فارسي نيست. دهد. اين ساختار به هيچ مجموعۀ دوم، گزاره را شكل مي

  تواند در علم منطق مورد توجه باشد؛ زيرا ............... ............. ميعبارت .. -۱۵۹
  آيد. كند و در جهت جلوگيري از برخي خطاهاي زباني به كار مي به قواعد صرفي يا نحوي زبان اشاره مي -) الف1  
  شود. ديشه ميكند كه باعث كاهش خطاي ان وابسته به يك زبان خاص نيست و يك اصل كلي را بيان مي -) ب2  
  كند از بعضي خطاهاي ذهني و فكري مصون بماند. وابسته به يك زبان خاص نيست و به انسان كمك مي -) الف3  
  ها مفيد است. كند و در جهت پرهيز از خطا در تعاريف و استدالل به قواعد صرفي يا نحوي زبان اشاره مي -) ب4  
  كند؟ ن دو عبارت با علم منطق ارائه ميكدام گزينه ارزيابي بهتري دربارٔه نسبت اي -۱۶۰
  كند. ي منطقي را بيان ميها ) عبارت ب نسبت موجود در تصديق2  بررسي كرد. ها توان در علم منطق، در مبحث انواع داللت ) عبارت الف را مي1  
  شوند. الت چگونه در علم منطق تحليل ميدهد كه جم ) عبارت ب نشان مي4  توان از نظر منطقي، يك نوع استدالل دانست. ) عبارت الف را مي3  
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  ۱فارسي  ۳۵ و ۳۱ ،۱۴ هاي صفحه * دانش :حيطه * ساده ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱

ــه: /كند. مي كرايه يا دهد مي كرايه شتر و اسب كه كسي مكاري:   ــين ورط  پســت، زم
  نگاهداشت حمايت، غم، تيمار:  /نيزار كوچك، جنگل بيشه: /مهلكه هالكت،

  ۱ فارسي ۱۵۴ و ۳۵ ،۳۲ ،۳۱ هاي صفحه * كاربرد :حيطه * ساده ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲
  (ب) فرج گشايش:  /(الف) مروّت جوانمردي: /(ج) تازي عرب:   /(د) اهليّت برازندگي:  
  ۱ فارسي ۳۲ و ۲۷ ،۲۱ ،۱۷ هاي صفحه * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۳

  خروشنده بحر گلو، بغض حوض، لبِ واژگان: درست امالي  
  ۱ فارسي ۳۵ و ۳۲ ،۲۳ ،۲۱ هاي صفحه * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۴

  واژگان: درست امالي  
  اصرار :۳ گزينۀ /بهايم :۲ گزينۀ /قرض :۱ گزينۀ  
  ۱فارسي  ۱۹ صفحۀ * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۵

  دارد. حضور جمله در است »من آواز« كه جمله نهاد ۲  گزينۀ در  
  ها: گزينه ساير در  
 /نداشـتم. بـاور [مـن] گفـت [او] :۳ گزينۀ /ببرد. صبرم و عقل مرغ] [آواز :۱ گزينۀ  

  گفتم. [من] :۴ گزينۀ
  ۱فارسي  ۱۰ صفحۀ * كاربرد :حيطه * ساده ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۶

  ها: گزينه ساير در شخص دوم افعال  
 »اندازي« افعال :۴ گزينۀ  /»برداري« و »آيي« افعال :۲ گزينۀ  /»كن« امر فعل :۱ گزينۀ  
  »سازي« و

  ۱فارسي  ۳۴ و ۳۳ هاي صفحه * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۷
 »ع ن م« آن ريشـۀ و است كردن جلوگيري و ممانعت معناي به »مكن منعم« ۳ بيت در  

  است. متفاوت ست،ا »م ع ن« آن اصلي حروف كه انعام با و است
  ۱ فارسي ۳۵ تا ۱۰ هاي صفحه * استدالل :حيطه * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۸

  نيست. تشبيه ادات و است وقت و هنگام معناي به »چو« ۱ بيت در  
  ابيات: ساير در  
 :۴ بيـــــــت /جناس هوش: و دوش :۳ بيت  /آميزي حس بشنود: بهار بوي :۲ بيت  

  ايهكن ديدن: داغ كنايه/ شدن: كباب
  ۱فارسي  ۱۵ صفحۀ * استدالل :حيطه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۹

 است، »سرزمين« ،۴ گزينۀ در و »وجود« ،۳ گزينۀ در ،»گور« مجازاً ،۱ گزينۀ در خاك  
  دارد. حقيقي معناي ۲ گزينۀ در اما

  ۱فارسي  ۳۵ تا ۱۰ هاي صفحه * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۰
 دانـه/ ميوه/ شاخ/  /تضاد شيرين: و تلخ /امكان از مجاز دست:  /بيهتش وصل: شاخِ  

  تناسب كِشتن:
  ۱ فارسي ۱۹ و ۱۶ ،۱۳ هاي صفحه * استدالل :حيطه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۱

 خـود عيب به بايد اول دارد. بيشتري همخواني ۲ گزينۀ بيت با سؤال صورت عبارت  
  شوي. عيب بي تا بپردازي

  ها: گزينه يرسا مفهوم  
  خويش اصالح براي ديگران انتقاد ستايش :۱ گزينۀ  
  كنند مي پنهان را خويش عيب كه آنان از شاعر شكايت :۳ گزينۀ  
  است. خويشتن نقص كردن بيان حقيقت، در ديگران، نقص از گفتن :۴ گزينۀ  
  ۱فارسي  ۳۴ صفحۀ * استدالل :حيطه * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۲

  است. زاري و گريه در مدام شاعر ،۱ گزينۀ در  
  است. »شرايط نبودن يكسان« ها، گزينه ساير مفهوم  
  ۱فارسي  ۳۱ صفحۀ * استدالل :حيطه * متوسط ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۳

 ۳ گزينـۀ در كند. كمكي او به كه توانسته نمي و است بوده دست تهي نويسنده دوست  
  است. شده بيان ديگري شكل به مفهوم همين هم

  ۱فارسي  ۳۵ صفحۀ * استدالل :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۴
  است. موجودات زبان از پروردگار توحيد و تسبيح دربارٔه ،۴ گزينۀ جز به ها گزينه همۀ  
  ندارد. جانوران و حيوانات تسبيح با ارتباطي و است نماد مرغ ۴ گزينۀ در  
  ۱فارسي  ۱۴ و ۱۳ ايه صفحه * استدالل :حيطه * دشوار ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۵

 و ۳ ،۲ ابيـات در مفهوم اين و است »تكبّر و غرور از دوري« چشمه شعر اصلي پيام  
  است. »خواهي افزون« ۱ بيت مفهوم اما خورد، مي چشم به ۴

  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۲۱ ۀصفح * دانش حيطه: * ساده ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۶

 )/۱ گزینۀ (رد کن تثبیت کن، استوار ثبِّت: )/۱ گزینۀ (رد کن عطا صربی اً:صرب  ... أفِرغ  
 پیـروز را مـا کـن، یـاری را مـا اُنُصــرنا: )/۴ گزینۀ (رد هایامن قدم هایامن، گام أقداَمنا:

  )۲ گزینۀ (رد کافران قوم الکافرین: القوم / ها) گزینه سایر (رد گردان
  ۱ قرآن زبان عربی، ۲۰ و ۱۴ ،۱۳ های هصفح * کاربرد حيطه: * ساده ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۷

 راز یکــدیگر بـا :یََتنـاَجْینَ  ... کانَـْت  هـا)/ گزینـه سـایر (رد نُـه و شصـت :ِسـتُّونَ  و تِْسـعٌ   
 نبـودم توانـا نداشتم، را ... توان نتوانستم، َقَدْرُت: ما )/۴ و ۲ های گزینه (رد گفتند می
  )۴ و ۲ های گزینه (رد هفت سبعة: /)۱ گزینۀ (رد

  ۱ قرآن زبان عربی، ۸ ۀصفح * کاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۸
 بـه أبحُث: کنُت  )/۲ و ۱ های گزینه (رد نُه به ربع یک ساعت ُربعاً: إّال  الّتاسعة الّساعة  

 :مــريض عالئــم )/۴ و ۲ هــای گزینــه (رد کــردم مــی وجــو جســت گشــتم، مــی ... دنبــالِ 
  )۱ گزینۀ (رد ام بیامری های نشانه

  ۱ قرآن زبان عربی، ۲۱ و ۱۹ ،۱۲ های هصفح * کاربرد حيطه: * دشوار ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۹
  !»دور آ  را قرآن [او] پس فرستاد، قومش سوی هب هدایت با را او سپس« :۴ گزینۀ عبارت ترجمۀ  
 صـورت بـه رود، کـار بـه »ِبــ« حـرف بـا که هنگامی »آمد« معنای به »جاءَ « فعل نکته:  

  شود. می ترجمه »آورد«
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱۷ و ۱۱ های هصفح * دانش حيطه: * ساده ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۰

   ها: گزینه سایر درست پاسخ  
  الّثاين )۳  سبعین )۲  الَخریف )۱  

  ۱ قرآن زبان عربی، ۱۲ ۀصفح * استدالل حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۱
  »است! حالل (روزِی) طلِب  در (آن) جزء نُه دارد، ءجز  ده عبادت« :۱ گزینۀ ترجمۀ  
   دارد. اشاره »صحیح روزی کسب اهمیت« مفهوم به فوق عبارت  

  ۱ قرآن زبان عربی، ۱۶ ۀصفح * کاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۲
   :۴ گزینۀ با سؤال عبارت ترجمۀ  
  هواپیام! با بار نخستین برای راستش - کردی؟ سفر کویت به چرا ببخشید! -  
  :ها گزینه سایر ترجمۀ  
 /هـواپیام! بـا پیش سال دو -چگونه )۲ /بار! نخستین برای پیش سال دو -وقت چه )۱  

  بار! شش هواپیام با -بار چند )۳
 منت ترجمۀ:  

 ای سـتاره پیرامـون کـه اسـت اقامری و ها سّیاره از ای مجموعه شمسی منظومۀ«    
 را آن خداونـد کـه [خورشـیدی] چرخنـد، مـی است شیدخور  هامن که مرکزش در بزرگ

 آن جـرم اسـت! داده قـرار روشـنایی [مایـۀ] را آن و آورده وجود به گرما برای منبعی
 حجـم برابـر هـزار سیصـد و میلیون یک آن حجم و مجموعه این جرم درصد ۹۹ با برابر
 خورشـید بـه آن تـرین نزدیـک و منظومـه ایـن های ارهسی نخستینِ  عطارد است! زمین
 ایـن هـای سـیاره دومـینِ  امـا اسـت! ریـزان آتش پارۀ مانند آن در فضا رو این از است،

 آسامن خورشید، نور از بسیاری مقدار بازتابش نتیجۀ در که است زهره هامن مجموعه
 و هـا ارهسـی ایـن هشتمین نپتون و سوم سیارۀ هامن زمین اما آراید. می خود نور با را

  »است! گردش در قاهر نیرویی و کامل حکمتی با که است نظومهم این در ها آن آخرین
   استدالل حيطه: * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينه پاسخ: -۲۳

  ها: گزينه ۀترجم  
  !چرخد می زمین ۀسیار  پیرامون که است چهارم ۀار سی هامن نپتون )۱  
 !نیست خودش از آن روشنایی ولی بینیم می آسامن در را زهره ۀسیار  )۲  
  !هاست آن اقامر و سیاره هشت و خورشید از ای مجموعه شمسی ۀمنظوم )۳  
 جـرم از درصـد یـک برابـر خورشـید، جز هب اقامرشان و منظومه این های سیاره جرم )۴  

  !است شمسی) (منظومۀ آن ۀهم
 بـه کـه اسـت شمسـی منظومۀ سیارۀ آخرین و هشتمین نپتون سیارۀ منت، به توجه با  

 د.چرخ می خورشید دور
   کاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۴

  »!است معروف آسامن زیور به مردم میان زهره، ۀار سی« :۲ ۀگزین با سؤال عبارت ۀترجم  
   استدالل حيطه: * دشوار ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۵

  ها: گزینه ۀترجم  
  !آراستیم ستارگان زیور با را (دنیا) تر پایین آسامن ما هامنا )۱  
  !داد قرار نوری [بازتاب] را ماه و روشنایی [مصدر] را خورشید که کسی اوست )۲  
  دهد؟ روزی زمین و آسامن از را شام که هست خداوند جز ای آفریننده آیا )۳  
  !نیافریدی بیهوده را این بارپروردگارا! گویند] [می اندیشند، می زمین و ها آسامن آفرینش در و )۴  
   کاربرد يطه:ح * ساده ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۶
  ۱عربی، زبان قرآن  ۵ ۀصفح * کاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۷

  ... یَعیُش  الّذی هو  شوند می استفاده »مذکّر مفرد« صیغۀ برای »یالّذ« و »هو«  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۷ ۀصفح * کاربرد حيطه: * دشوار ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۸

   است؟ ۱۰۰ از کمرت دیعد با برابر عددی محاسبۀ کدام  
20 شش در رضب بیست )۱   6 120( )    
76 هفت و شصت عالوۀ به هفتادوشش )۲   67 143( )    
88 چهار بر تقسیم هشتادوهشت )۳   4 22( )    
135 ده منهای وپنج صدوسی )۴   10 125( )    
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱۴ ۀصفح * کاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۹

   هستند. اصلی عدد »دو« معنی به »اثنتان« و »یک« معنی به »واحد« کلمۀ  
   ها: گزینه سایر در ترتیبی اعداد  
  العاِرش  )۴  الّثاين )۳   الخاِمسة )۲  

  
 عمومـی های درس یـترشیح اسخـپ

  ٢ مرحلۀ تحصیلی پیرشفت ارزشیابی
  )نظـری های رشته متام(
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  ۱ قرآن انزب عربی، ۱۴ و ۸ های هصفح * دانش حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۳۰
   :ها گزینه درست پاسخ  
 هفته) معنای (به »ُبوعأُسْ « مفردها أَسابیع: )۲  
: أََحدَ  )۳   : الحادي األصّيل/ العدد َعَرشَ  الّرتتیبيّ  العدد َعَرشَ
  »ف ي، ض،« األصلّیة حروُفها ِمْضیاف: »/ن ،ك س،« األصلّیة حروُفها ِمْسکین: )۴  

  

  
 ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس * کاربرد حيطه: * دشوار ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۶

 /)۳ و ۲ هـای هگزینـ (رد است واجب ،است الزم ،باید آموزان دانش المیذ:التّ  علی یجُب   
رايس: الّدوام يف /)ها گزینه سایر رد( کنند مترین یُامرسوا: أن  تحصـیلی کار ساعت در الدِّ

ةالحِ  يف /)۲ و ۱ های هگزین (رد  )۱ ۀگزین (رد سوم زنگ در الثِة:الثّ  صَّ
 ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس * کاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۷

  )۴ و ۲ های گزینه (رد یابد می برتری یفوُق: )/۳ و ۲ های گزینه (رد آورد وجود به :دَ جَ أَوْ   
 ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس * کاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۸

ــا: أحــد )/۳ و ۱ هــای گزینــه (رد پیشــنهاد إقــرتاح:   ــان از یکــی ُمواطنین  (رد مــا هموطن
  )۳ و ۱ های گزینه (رد عمومی تأسیسات العاّمة: املرافق )/۲ و ۱ های گزینه

 ۱ قرآن زبان عربی، ۲ و ۱ های درس * کاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۹
  است. ۴ گزینۀ عبارت درست ترجمۀ »شود! خالی الهاکا از انبارها اینکه از قبل«  

 ۱ قرآن زبان عربی، ۲ و ۱ های درس * دانش حيطه: * ساده ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۰
 عبارت این در »نبود! آن در کسی و بود باز درش که حالی در یافت خالی را اتاق مادر«  

   ندارد. وجود مرتادف کلامت
  الحراسة) (الحفاظ: بغتة)/ (فجأة: زبالة)/ :(نفایة ها: گزینه سایر در مرتادف  

  استدالل حيطه: * دشوار ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۱
 در تنهـا »دیگـران بخشـیدن برابـر در الهـی رحمـت و بخشش به یافنت دست« مفهوم  

  است. آمده ۳ گزینۀ
  استدالل حيطه: * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۲

   است! دیگران هب مناسب و مفید های راه بیان پیشنهاد، )۱  
  یابیم! می دریا در را آن که است سفید قیمتی سنگ هامن مروارید، )۲  
    است!ریال  نودوهفت از بیشرتریال  هفتادونه )۳  
  شود! می رسد اتاق کند می کار کولر که هنگامی )۴  

 ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس * کاربرد حيطه: * دشوار ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۳
  »کویتّیة! أنا ال،« درست: پاسخ است؛ مؤنث مخاطب :۱ گزینۀ  
  »بخیر صبح الخیر: صباح« »/بخیر عرص الخیر: مساء« :۳ گزینۀ  
  آید. می »أنَت  أینَ  ِمن« سؤال پاسخ در، شده مطرح پاسخ ؛»کیستی؟ تو أنَت: َمن« :۴ گزینۀ  
 منت ترجمۀ: 

 بودنـد! شـده گمـراه مستقیم راه از و بودند مرشک فرمانروایشان و شهر هالیا«    
 را هـا آن خداونـد و نپذیرفتند را غیرخالقشان برای کردن سجده جوانانشان از تن هفت

 و آوردنـد ایـامن خـدا بـه کـه نـدا کهف باصحا هامن ها آن !کرد هدایت راست راه به
 بـا پـس !دهنـد نجـات ایمن مکانی به مهاجرت با را خویشنت و دینشان گرفتند تصمیم
 از دور غـاری بـه و شـدند خـارج خـود حـاکم از تـرس خـاطر بـه )رشـه آن از( سگشان
 خـواب از کـه هنگـامی خوابیدنـد، سال سیصدونه !شوند مخفی آن در تا رفتند شهرشان

 بـه هـا آن از یکـی اسـت! گذشته ها آن بر خفتنشان زمان از چقدر ندانستند برخاستند،
 و ها مکان که فهمید رسید، شهر به که هنگامی بخرد پولشان با پاک غذایی تا رفت شهر

 و روز یـک در امـور ایـن همـه چگونه اندیشید و کرد تعّجب است! کرده تغییر کاالها
 بعـد را هـا آن خداوند هامنا افتاد! اتفاق آنچه افتاد اتفاق پس افتد! می اتفاق شب یک

 رد کـه آنان برانگیخنت در را قدرتش مردم تا کرد) (زنده برانگیخت مرگ از سال ۳۰۹ از
 »ببینند! هستند، قربها

  استدالل حيطه: * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۴
  است. نشده مرگ از پس مردگان دمجدّ  شدن زنده به ای اشاره ۳ گزینۀ در  

  استدالل حيطه: * ساده ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۵
  .است اشتباه که »بودند مستقیم راه بر اهلش و فرمانروا که کردند می زندگی شهری در«  

  کاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۶
 »أحد« ۀکلم که کنید توجه ،است رفته کار هب بار دو »تسع و ثالمثئةٍ « و بار یک »سبعة«  

  .نیست ترتیبی و اصلی اعداد ءجز 
 ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس * کاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۷

  !»دارد کالس بیست و نهکتابخا یک ،است دوم ۀخان هامن مدرسه«  
 ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس * کاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۸

 ۹۹ تا یازده معدود و باشد برعکس باید که حالی در آمده دهگان از بعد یکان :۱ گزینۀ  
  طالباً) سّتون و (أربعةُ  است. جمع »طّالب« که حالی در باشد مفرد باید

  است. مفرد »سّیارة« که حالی در بیاید جمع صورت به باید »ةتسع« معدود :۲ گزینۀ  
  بیاید. معدود از بعد باید است »واحد« عدد چون :۳ گزینۀ  

 ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس * کاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۹
  باشد. می ۲۳ عدد ،۱ گزینۀ پاسخ که حالی در است ۲۵ عدد ،۴ و ۳ ،۲ های گزینه پاسخ  

 ۱ قرآن زبان عربی، ۲ درس * کاربرد حيطه: * دشوار ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۳۰
  دقیقه ۳۰ پیاده: پای با مسیر طی مدت  ۷:۱۵ خانه: از خروج ساعت  
  ساعت ۸ مدرسه: در ماندن زمان مدت  دقیقه ۷:۴۵ مدرسه: به رسیدن ساعت  
  دقیقه ۳۰ پیاده: پای با مسیر طی مدت  دقیقه ۳:۴۵ مدرسه: تعطیلی زمان  
  دقیقه ۴:۱۵ منزل: به رسیدن زمان  

  

  
  ۱ زندگي و دين ۱۷ صفحۀ * كاربرد حيطه: * ساده ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۳۱

 قـرار اصـل را ناپـذير پايـان و اخـروي هاي هدف كه هستند كساني، آيه از مقصود  
 مقـداري به تنها يشانا هستند. پذير پايان و دنيايي اهداف دنبال به بلكه دهند، نمي
  رسند. مي خود دنيايي اهداف از

  ۱ زندگي و دين ۳۴ صفحۀ * دانش حيطه: * ساده ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۳۲
 و كند ايجاد كينه و عداوت شما ميان در قمار، و شراب وسيلۀ به خواهد مي شيطان(  

  )۹۱ (مائده، )بازدارد. نماز و خدا ياد از را شما
  ۱ زندگي و دين ۲۱ صفحۀ * كاربرد حيطه: * دهسا ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۳۳

 زنـدگي مادي هاي بهره از هم خود، اصلي هدف عنوان به خدا انتخاب با زيرك افراد  
 رضـاي جهـت در را خـود دنيوي كارهاي تمام كه آنجايي از هم و كنند مي استفاده

 آخرت سراي و كنند مي تر نزديك خداوند به را خود دل و جان دهند، مي انجام خدا
  كنند. مي آباد نيز را خويش

  ۱ زندگي و دين ۲۲ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۳۴
 نمـازم، حتّـي ، ... صالتي انّ قل( آيۀ اساس بر تا باشد صورتي به بايد زندگي برنامۀ  

  شود. تنظيم خدا براي ،)باشد. جهانيان پروردگار براي تنها مرگم و زندگيم عبادتم،
  ۱ زندگي و دين ۲۰ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۳۵

 گيـرد بر در را ما متنوع استعدادهاي همۀ كه است هدفي آن ما اصلي هدف برترين  
 كـه كنـد تبديل زيبا و پربار درختي به را ما وجود نهال و نشود متوقف جايي در و

  راگيرد.ف نشاط و شور بالندگي، شادابي، را ما وجود سراسر
  ۱ زندگي و دين ۲۸ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۳۶

 است. انسان شناخت مسير اين در انسان حركت براي گام اولين  
 است. الهي تقرب سوي به برداشتن گام معلول انسان رستگاري و كمال ،رشد  

  ۱ زندگي و دين ۲۳ و ۲۰ هاي صفحه * استدالل حيطه: * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۳۷
 تيـر، يـك با كه تحقيق) و (انديشه هستند مؤمنان جهان، اين افراد ترين زيرك 

 و دنيـا از مند بهره اصلي، هدف عنوان به خدا انتخاب با يعني زنند؛ مي نشان چند
  گردند. مي آخرت

 تنـوع به كه است ايشان بودن زيرك دهندٔه نشان حضرت، در ها ويژگي اين تبلور 
  اند. كرده توجه خود طلبي نهايت بي و ادهااستعد

  ۱ زندگي و دين ۳۱ و ۲۹ هاي صفحه * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۳۸
 بـد از را خـوب و غلـط هـاي راه از را زندگي درست مسير تفكر و تعقل با آدمي 

  دهد. مي تشخيص
 امر اين كه دهند مي نشان ما به را سعادت راه دلسوز و پاك پيشوايان و پيامبران 

  باشد. مي الهي هدايت نعمت مبين
  ۱ زندگي و دين ۱۵ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۳۹

 بـا )نيافريـديمه بازيچـ را هاست آن بين آنچه و زمين و ها آسمان ما و( شريفۀ آيۀ  
 و بـوده طارتبا در »است. نشده آفريده بيهوده كس هيچ ... مردم اي « علوي عبارت
  است. الهي حكمت مبين

  ۱ زندگي و دين ۳۰ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۴۰
   شـود... مـي او يـاد فراموشـي و (خداوند) او از ما دوري سبب ها غفلت گاهي    

  است... من به من از تر  نزديك دوست    
   كرد. انتخاب را گراخدا و آشنا خدا سرشت توان مي انسان ويژگي اين براي  
  ۱ زندگي و دين ۳۰ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۴۱

 آن از بيزاري و زشتي و بدي شناخت و آن به گرايش و نيكي و خير شناخت متعال، خداي  
 كه بپرهيزيم زشتي و گناه از و آوريم روي نيكي و خير به تا است، داده قرار ما وجود در را

  است. مفهوم اين مبين )تقواها و فجورها فالهمها سوّاها ما و نفس و( شريفۀ آيۀ
  ۱ زندگي و دين ۳۳ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۴۲

 دنيـايي، زودگذر هاي لذت به رسيدن براي را ها انسان دروني، عاملي اماره: نفس 
 كـه سركشي ميل دارد. يم باز وجدان و عقل از پيروي از و كند مي دعوت گناه به
  خواند. مي فرا گناه به و كند مي طغيان انسان درون در
 علي حضرت : »درون در كـه اسـت نفسـي همـان تـو، دشمن ترين دشمن 

  اماره نفس  »توست
  ۱ زندگي و دين ۳۳ صفحۀ * استدالل حيطه: * دشوار ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۴۳

 كنم كمكي شما به توانم مي من نه «... گويد: مي جهنم اهل به قيامت روز در شيطان  
 از اختيـار سـلب دهنـدٔه نشـان موضـوع اين »دهيد. نجات مرا توانيد مي شما نه و

  باشد. مي دوزخ در ابليس و جهنميان
  ۱ زندگي و دين ۲۹ صفحۀ * كاربرد حيطه: * دشوار ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۴۴

 گيرند، مي بازي و مسخره به را آن خوانيد، مي فرا نماز به را مردم كه هنگامي ها آن(  
  )كنند. نمي تعقل كه هستند گروهي ها آن كه است آن خاطر به اين

  ۱ زندگي و دين ۲۹ صفحۀ * كاربرد حيطه: * دشوار ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۴۵
          )۱(    
 توانـايي و آفريـده انسـان بـراي ،اسـت زمـين و هـا آسـمان در آنچه خداوند  

  )۲(  
ــره ــدي به ــا آن از من ــود در را ه ــرار او وج ــين اســت. داده ق ــد همچن    خداون

                                 )۳(  
 گذاشـته اختيـارش در معنوي و مادي هاي سرمايه انسان كمال و رشد براي متعال  

  دارند.) مادي محدود استعدادهاي موجودات ساير كه صورتي (در است
 همۀ براي خلقت هدف به دستيابي ايبر تكاملي حركت كه آنجا از »:ب« مورد ردّ علت 

  باشد. نمي انسان ويژٔه جايگاه نشانۀ بنابراين انسان، فقط نه شده ترسيم موجودات
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  ۱ زندگي و دين ۷ صفحۀ * كاربرد حيطه: * ساده ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۳۱

 قـرار اصـل را رناپـذي پايـان و اخـروي هاي هدف كه هستند كساني، آيه از مقصود  
 مقـداري به تنها ايشان هستند. پذير پايان و دنيايي اهداف دنبال به بلكه دهند، نمي
  رسند. مي خود دنيايي اهداف از

  ۱ زندگي و دين ۲۴ صفحۀ * دانش حيطه: * ساده ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۳۲
 و كند ايجاد كينه و عداوت شما ميان در قمار، و شراب وسيلۀ به خواهد مي شيطان(  

  )۹۱ (مائده، )بازدارد. نماز و خدا ياد از را شما
  ۱ زندگي و دين ۱۱ صفحۀ * كاربرد حيطه: * ساده ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۳۳

 زنـدگي مادي هاي بهره از هم خود، اصلي هدف عنوان به خدا انتخاب با زيرك افراد  
 ضـاير جهـت در را خـود دنيوي كارهاي تمام كه آنجايي از هم و كنند مي استفاده

 آخرت سراي و كنند مي تر نزديك خداوند به را خود دل و جان دهند، مي انجام خدا
  كنند. مي آباد نيز را خويش

  ۱ زندگي و دين ۱۲ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۳۴
 نمـازم، حتّـي ، ... صالتي انّ قل( آيۀ اساس بر تا باشد صورتي به بايد زندگي برنامۀ  

  شود. تنظيم خدا براي ،)باشد. جهانيان پروردگار براي تنها مرگم و زندگيم عبادتم،
  ۱ زندگي و دين ۱۰ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۳۵

 گيـرد بر در را ما متنوع استعدادهاي همۀ كه است هدفي آن ما اصلي هدف برترين  
 كـه كنـد تبديل زيبا و پربار درختي به را ما وجود نهال و نشود متوقف جايي در و

  فراگيرد. نشاط و شور بالندگي، شادابي، را ما وجود سراسر
  ۱ زندگي و دين ۱۸ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۳۶

   است. انسان شناخت مسير اين در انسان حركت براي گام اولين  
   ،است. الهي تقرب سوي به برداشتن گام معلول انسان رستگاري و كمال رشد  
  ۱ زندگي و دين ۱۳ و ۱۰ هاي صفحه * استدالل حيطه: * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۳۷

 تيـر، يـك با كه تحقيق) و (انديشه هستند مؤمنان جهان، اين افراد ترين زيرك 
 و دنيـا از مند بهره اصلي، هدف عنوان به خدا انتخاب با يعني زنند؛ مي نشان چند

  گردند. مي آخرت
 تنـوع به كه است ايشان بودن زيرك دهندٔه نشان حضرت، در ها ويژگي اين بلورت 

  اند. كرده توجه خود طلبي نهايت بي و استعدادها
  ۱ زندگي و دين ۲۱ و ۱۹ هاي صفحه * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۳۸

 بـد از را خـوب و غلـط هـاي راه از را زندگي درست مسير تفكر و تعقل با آدمي 
  دهد. مي تشخيص

 امر اين كه دهند مي نشان ما به را سعادت راه دلسوز و پاك پيشوايان و پيامبران 
  باشد. مي الهي هدايت نعمت مبين

  ۱ زندگي و دين ۵ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۳۹
 بـا )ديمنيافريـه بازيچـ را هاست آن بين آنچه و زمين و ها آسمان ما و( شريفۀ آيۀ  

 و بـوده ارتباط در »است. نشده آفريده بيهوده كس هيچ ... مردم اي « علوي عبارت
  است. الهي حكمت مبين

  ۱ زندگي و دين ۲۰ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۴۰
 شـود مـي او يـاد فراموشي و (خداوند) او از ما دوري سبب ها غفلت گاهي ...  

  ... است من به من از تر  نزديك دوست
 كرد. انتخاب را خداگرا و آشنا خدا سرشت توان مي انسان ويژگي اين براي  

  ۱ زندگي و دين ۲۰ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۴۱
 آن از بيزاري و زشتي و بدي شناخت و آن به گرايش و نيكي و خير شناخت متعال، خداي  

 كه بپرهيزيم زشتي و گناه از و آوريم روي نيكي و خير به تا ت،اس داده قرار ما وجود در را
  است. مفهوم اين مبين )تقواها و فجورها فالهمها سوّاها ما و نفس و( شريفۀ آيۀ

  ۱ زندگي و دين ۲۳ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۴۲
 دنيـايي، زودگذر يها لذت به رسيدن براي را ها انسان دروني، عاملي اماره: نفس 

 كـه سركشي ميل دارد. مي باز وجدان و عقل از پيروي از و كند مي دعوت گناه به
  خواند. مي فرا گناه به و كند مي طغيان انسان درون در
 علي حضرت : »درون در كـه اسـت نفسـي همـان تـو، دشمن ترين دشمن 

  اماره نفس  »توست
  ۱ زندگي و دين ۲۳ صفحۀ * لاستدال حيطه: * دشوار ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۴۳

 كنم كمكي شما به توانم مي من نه «... گويد: مي جهنم اهل به قيامت روز در شيطان  
 از اختيـار سـلب دهنـدٔه نشـان موضـوع اين »دهيد. نجات مرا توانيد مي شما نه و

  باشد. مي دوزخ در ابليس و جهنميان
  ۱ زندگي و دين ۱۹ صفحۀ * كاربرد حيطه: * دشوار ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۴۴

 گيرند، مي بازي و مسخره به را آن خوانيد، مي فرا نماز به را مردم كه هنگامي ها آن(  
  )كنند. نمي تعقل كه هستند گروهي ها آن كه است آن خاطر به اين

  ۱ زندگي و دين ۱۹ صفحۀ * كاربرد حيطه: * دشوار ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۴۵
          )۱(    
 توانـايي و آفريـده انسـان بـراي ،اسـت زمـين و هـا آسـمان در آنچه خداوند  

  )۲(  
ــره ــدي به ــا آن از من ــود در را ه ــرار او وج ــين اســت. داده ق ــد همچن    خداون

                                 )۳(  
 گذاشـته اختيـارش در معنوي و مادي هاي سرمايه انسان كمال و رشد براي متعال  

  دارند.) مادي محدود هاياستعداد موجودات ساير كه صورتي (در است
   همۀ براي خلقت هدف به دستيابي براي تكاملي حركت كه آنجا از »:ب« مورد ردّ علت 

  باشد. نمي انسان ويژٔه جايگاه نشانۀ بنابراين انسان، فقط نه شده ترسيم موجودات

 
  ۱بان انگليسي ز ۲۵ صفحۀ * دانش حيطه: * متوسط ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۴۶

 ،»from now on« خـاطر به و منفي ساختار »any more« وجود خاطر به توضيح:  
  است. موردنياز will ساختار

  ۱بان انگليسي ز ۲۵ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۴۷
 اسـتفاده will سـاختار از شـود، مـي گرفتـه لحظه در كه هايي تصميم در توضيح:  

  دارد. آني تصميم به اشاره نيز مكالمه اول بخش م،كني مي
  ۱بان انگليسي ز ۲۹ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۴۸

 و اول جملـۀ به توجه (با داريم كافي دليل ها آن براي كه هايي بيني پيش در توضيح:  
  م.كني مي استفاده to be going to ساختار از )I'm sure عبارت همچنين

  ۱بان انگليسي ز ۲۵ صفحۀ * دانش حيطه: * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۴۹
  است. نادرست گزينه است، گذشته زمان چهار گزينۀ اينكه به توجه با توضيح:  
  ۱بان انگليسي ز ۲۵ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۰

  كنند. سفر شادتر توانند مي بيشتري دافرا بنابراين ،يافت نخواهد افزايش عوارض ترجمه:  
  يافت نخواهد افزايش )۲  است) افزايش حال (در يابد مي افزايش )۱  
  كرد نخواهد پر را (فرم) )۴    كرد خواهد اهدا )۳  
  ۱بان انگليسي ز ۲۱ صفحۀ * دانش حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۱

  بود. اش توله به كردن نگاه حال در او كرد، جلب را من توجه ببر كه وقتي :ترجمه  
  مكان )۴ / مراقبت )۳ / اميد )۲ / توجه )۱  
  ۱بان انگليسي ز ۲۰ صفحۀ * دانش حيطه: * دشوار ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۲

  (كشتند) .بردند بين از انساني يروش به را اسب ها آن ها، ديدگي آسيب از پس ترجمه:  
  بردند بين از )۴  /كردند وزن )۳ /پيما)هوا (كشتي/ به شدند سوار )۲ /سوزاندند )۱  
 حيوان كه شود مي برده كار به حيوانات كشتن براي هنگامي destroy واژٔه توضيح:  

  باشد. خطرناك يا و مريض
  ۱بان انگليسي ز ۳۰ صفحۀ * كاربرد حيطه: * ساده ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۳

  يد؟برو سفر به هفته اين پايان داريد قصد آيا A:   ترجمه:  
    :B ...............   
  نيستم. مطمئن )۴  /(رفت). نخواهم خير، )۳ /چطور؟ واقعاً؟! )۲ /دهم. مي انجام بله، )۱  
    در صورت سؤال ازgoing to ين استفاده شده است، پس در پاسخ نيز بايـد از همـ

  )۳ۀ ساختار استفاده شود. (رد گزين
  ۱بان انگليسي ز ۲۶ صفحۀ * دانش حيطه: * متوسط ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۴

  است. »especially« كلمه درست امالي  
  ترجمۀترجمۀ  TTeesstt  CClloozzee  

 تميـز را هـوا و سـاخته اكسـيژن كـه را انكشـورم شـمال هاي جنگل افراد
 از كافي مراقبت افراد چطور كه است واضح مثال يك اين كنند. مي نابود نمايند، مي

  ندارند. طبيعت به توجهي و نكرده محيط
  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۵۵

  ها جنگل )۴  ها خانه )۳  زمين كرٔه )۲  دشت )۱  
  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۵۶

  حيرت فتي/شگ )۴  آينده )۳  المث )۲  نقش )۱  
  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۵۷

  حساب )۴  طبيعت )۳  رژه )۲  ها شكارچي )۱  
  مطلبمطلب  دركدرك  ترجمۀترجمۀ  

 نـابودي خطـر در كـه است ماهي يا گياه حيوان، گونه هر انقراض، روبه موجود
 اهميـت خشـكي روي حيوانـات ديگـر بـه كـه اي  اندازه به ما .دارد قرار (انقراض)

 مفيد هاي ماهي از زيادي انواع نداريم. دقت راضانق روبه هاي ماهي دربارٔه دهيم، مي
 (خطـر مشـكل اين با حد از بيش گيري ماهي جمله از بسياري داليل به اكنون) (هم

 دليـل كـه رسـد نمي نظر  به حد از  بيش گيري ماهي اگرچه هستند. رو روبه انقراض)
 بـر ارنـد.بگذ سـال در تخـم ميليون ده تا راحتي به توانند مي ها ماهي باشد. اصلي
 سـخت شـرايط دو تحت اينكه دليل به ها ماهي از بسياري تحقيقات، آخرين اساس

 مكان تخريب همچنين و گيرها ماهي يكي شوند، مي ناپديد هستند زمان هم (فشار)
  است. دليل ترين مهم كه ها آن زندگي

  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۵۸
  . ............... اينكه جهت به دشون مي منقرض عمده) طور (به اساساً ها ماهي بعضي ترجمه:  
  گيرند مي ماهي حد از بيش معموالً مردم )۱  
  كنند مي توليد زيادي هاي تخم ها ماهي )۲  
  كنند مي تخريب را ها ماهي زندگي مكان ها انسان )۳  
  دهيم مي اهميت خشكي روي حيوانات به ما )۴  
  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۵۹

  . ............... دارد سعي نويسنده ترجمه:  
  كند ارائه حد از بيش گيري ماهي كردن متوقف جهت كارهايي راه )۱  
  كند مقايسه را دريايي و خشكي انقراض به رو حيوانات )۲  
  كند مطالعه را كنند مي زندگي انقراض روبه هاي ماهي كه هايي مكان )۳  
  كند صحبت ها ماهي انقراض دليل دو دربارٔه )۴  
  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۶۰

  . ............... كه شويم مي متوجه متن از ه:ترجم  
  كنيم مي توجه انقراض حال در هاي ماهي به كافي اندازٔه به ما )۱  
  دارد وجود انقراض روبه هاي ماهي از مختلفي (و) زياد انواع )۲  
  است ها ماهي انقراض نكتۀ ترين مهم حد از بيش گيري ماهي )۳  
  هستند خشكي روي واناتحي اغلب ،انقراض روبه هاي گونه )۴  
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  ۱ آمار و رياضي ۲۲ و ۲۱ هاي صفحه * كاربرد :حيطه * ساده ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۶۱

  داريم: پس هستند، برابر كسرها مخرج  
2 2 2 2

2 2

3 3 3 3
1 1 1

3 3 3 3 3 1 31 1 1

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

x x x

    
 

  
    

   
  

   

  ۱ آمار و رياضي ۱۸ صفحۀ * دانش :حيطه * ساده ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۶۲
  نامند. مي گويا هاي عبارت باشند، اي چندجمله ها آن مخرج و صورت كه كسرهايي نكته:  
  است. گويا عبارت يك ۴ گزينۀ تنها كه شود مي مالحظه فوق نكتۀ طبق  
  ۱ آمار و رياضي ۲۴ و ۱۸ هاي صفحه * كاربرد :حيطه * ساده ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۶۳

  است. نشده تعريف گويا عبارت مقدار گاه آن شود، رصف گويا عبارت يك مخرج كه زماني نكته:  
 هـا آن ازاي بـه گويـا عبـارت كـه مقـاديري آوردن دست به براي نكته، به توجه با  

  دهيم: قرار صفر برابر را عبارت مخرج است كافي است، نشده تعريف
2x   1 ياx  1 يا 2 0 0x(x )(x ) x       

مقادير مجموعه ازاي به عبارت اين بنابراين   0 1 2, ,، است. نشده تعريف  
 نشـده تعريـف ها آن ازاي به گويا عبارت كه مقاديري آوردن دست به كه كنيد دقت  

  باشد. آن كردن ساده از قبل بايد است
  ۱ آمار و رياضي ۱۹ و ۱۸ ايه صفحه * كاربرد :حيطه * ساده ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۶۴

  كنيم: مي ساده را شده داده عبارت  
2 3 26 4

3 2
( x)x

x



 3 2x

2   

 محمد و آرمان كه كنيد دقت است. داده انجام درست را سازي ساده عمل حسين بنابراين  
  است. نادرست ها آن سازي ساده مراحل ولي اند، آورده دست به درست را نهايي پاسخ

  ۱ آمار و رياضي ۲۳ تا ۲۱ هاي صفحه * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۶۵
  داريم: سؤال صورت به توجه با  
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2 2 2 2
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  است. پاسخ ۴ گزينۀ بنابراين  
  ۱ آمار و رياضي ۱۰ صفحۀ * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۶۶

x)2                  مشترك): ملۀج (اتحاد نكته   a)(x b) x (a b)x ab        
2            كنيم: مي تجزيه را شده داده عبارت ابتدا   8 12 6 2x x (x )(x )       
x)2 مستطيل اين طول بنابراين   ) 6 آن عرض و(x ) باشد. تواند مي  
  داريم: ها هگزين ساير در  

23 4 7 12(x )(x ) x x      : ۱ گزينۀ  
21 12 13 12(x )(x ) x x      : ۲ گزينۀ  
22 4 6 8(x )(x ) x x      : ۴ گزينۀ  

  ۱ آمار و رياضي ۱۲ صفحۀ * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۶۷
n(a جمالت ضرايب براي نكته:   b) 1سـطر از(n )اسـتفاده خيـام مثلـث اُم 

  است: زير صورت به خيام مثلث اول سطر ۶ شود. مي
1

1 1
1 2 1

1 3 3 1
1 4 6 4 1

1 5 10 10 5 1

   

a)5جمالت ضرايب نكته، به توجه با   b) 1« ترتيب به 5 10 10 5 1, , , ,   هستند. »,
a)5 عبارت شدٔه ساده   b) نويسيم: مي را  

5 4 3 2 2 3 4 51 5 10 10 5 1a a b a b a b ab b       
4a جملۀ دو ضرايب پس   b 2و 3a b است. ۱۵ مجموعشان كه است. ۱۰ و ۵ ترتيب به  
  ۱ آمار و رياضي ۱۶ و ۱۳ هاي صفحه * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۶۸

3      جمله): دو تفاضل مكعب (اتحاد نكته   3 2 2 33 3(a b) a a b ab b       
3a گذاري جاي با باال، نكتۀ به توجه با    وb x، :داريم  


3 3 2 2 3

3
3 2 3

3 3 3 3 3 3

3 3 3 9 3 3

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

( x) x x x

    

     

   

  ۱ آمار و رياضي ۱۵ صفحۀ * كاربرد :حيطه * دشوار ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۶۹
  اي): دوجمله مربع اد(اتح نكته  

2 2 22(a b) a ab b   : مربع اتحاد  
  اي): دوجمله مكعب مجموع و تفاضل (اتحاد نكته  

2 2 3 3(a b)(a ab b ) a b   : الغر و چاق اتحاد  
2هاي عبارت اي دوجمله مكعب تفاضل و مجموع اتحاد در نكته:   2(a ab b )  و 

2 2(a ab b )  شوند. نمي تجزيه  
  كنيم: مي تجزيه تفاضل مربع اتحاد با را دوم پرانتز داخل عبارت  


2

2 3

3
3 6 9 8 3 8

(x )

(x )(x x ) (x )



         

 را عبارت اي دوجمله مكعب تفاضل اتحاد كمك با و دهيم مي قرار 32 ،۸ جاي حاال  
  كنيم: مي تجزيه

3 3 2 2
2

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

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

     
   

5x عامل عبارت، اين تجزيۀ در پس    دارد. وجود  
  ۱ آمار و رياضي ۱۹ و ۱۸ هاي صفحه * استدالل :حيطه * دشوار ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۷۰

 كنـد، مي صـفر را گويـا عبـارت آن مخرج كه اعدادي ازاي به گويا عبارت هر نكته:  
  است. نشده تعريف

 گوياي عبارت  
22 8 6

2
x x

k x
 


1x ازاي به   آن مخـرج پـس شـود،  نمي تعريـف 

1x ازاي به  12  شود: مي صفر 0 2 0 2xk x k k         
2k گذاري جاي با    كنيم: مي ساده را آن گويا، عبارت اين مخرج و صورت تجزيۀ و  

  

  

   با صورت تجزيۀ
  

  مشترك جملۀ اتحاد

2 2 22 8 6 2 4 3 4 3
2 2 2 1 1

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

     
 

    

  

  

3 1(x ) (x ) 

1(x ) 

3 31
x x

   


  
    اقتصاد ۲۱ صفحۀ * دانش حيطه: * ساده ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۷۱

 كه ... و ها خيريه غيرانتفاعي، يا اعيانتف مؤسسات انواع ها، شركت يا خانوارها ،افراد  
 كننـد، مي ايفـا نقـش يكـديگر بـا مبادلـه و ها آن مصرف يا و محصوالت توليد در
  هستند. اقتصاد »خُرد بازيگران«
 برخـي تـأمين يا اقتصاد عملكرد بر نظارت و انضباط و نظم ايجاد براي كه دولت به  

  گويند. مي »كالن بازيگران« كند، مي فعاليت عمومي نيازهاي
 بـين اقتصـادي روابط به هم اقتصادي اي منطقه يا جهاني و المللي بين هاي سازمان  

 در درگيـر هـاي طرف همـۀ حقـوق حفـظ و رعايت همچنين و آن رونق و كشورها
  كنند. مي كمك جهاني تجارت

  اقتصاد ۱۲ صفحۀ * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۷۲
  است: صورت اين به داده ترتيب خود هاي انتخاب رايب حضرتي آقاي كه فهرستي  
  )فرصت هزينه( بورس در گذاري سرمايه )۲ )وي انتخاب( خودرو خريد )۱   
  همراه تلفن فروش و خريد )۳  
 وي هاي انتخاب فهرست گزينۀ دومين با است برابر او انتخاب فرصت ينههز بنابراين  

 در او اسـت ممكـن -تومان ميليون ۱۲ يعني است، شده مرتب يتواول ترتيب به كه
 انتخـاب روش در هرگـز امـا باشـد، كرده اشتباه ها هزينه و منافع دقيق تشخيص

  كند. نمي اشتباه )فايده -هزينه(
  اقتصاد ۱۰ صفحۀ * كاربرد :حيطه * دشوار ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۷۳

 موجـب جنگ، رنظي مواردي در ها آن كارگيري به و امكانات و منابع از نادرست استفادٔه  
 اسـتفاده بنابراين كند. مي پايمال را آينده هاي نسل حقوق و شود مي منابع محدوديت

  باشد. همراه نسلي بين عدالت رعايت و ها آن از صيانت و حفظ با بايد منابع از
  

  
  

  اختصاصی های درس ترشیحی اسخـپ
  ٢ مرحلۀ تحصیلی پیرشفت ارزشیابی

ـوم و ادبیات رشتۀ( ی عل   )انساـن

www.konkur.in
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 ۱۴

  اقتصاد ۱۸ صفحۀ * دانش :حيطه * ساده ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۷۴
 فـروش و خريـد بـازار در كـه است نياز تأمين براي و اقتصادي ارزش با شيء كاال  

 و غيرملموس و شوند مي نياز رفع موجب و خريداري پول مقابل در خدمات شود. مي
  باشند. مي اقتصادي مفهومي داراي نيز خدمات هستند. غيرفيزيكي

  اقتصاد ۱۴ صفحۀ * استدالل :حيطه * دشوار ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۷۵
 هـاي آزمـايش و هـا روش از استفاده با نداندانشم اقتصاد، مديريت علمي روش در  

  پردازند. مي اقتصادي توان تقويت به ها موقعيت ارزيابي و مناسب و مرتبط
  اقتصاد ۲۶ و ۲۵ هاي صفحه * دانش حيطه: * ساده ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۷۶

 مختلفـي هـاي ورودي بـه خـويش توليـدي هاي فعاليت انجام براي توليدكنندگان  
 اسـت بديهي گويند. مي »توليد عوامل« يا »توليد هاي نهاده« ها آن  به كه نيازمندند

 بـه توليد عوامل دارند. نياز مختلف هاي نهاده به مختلف كاالهاي توليدكنندگان كه
  شوند. مي تقسيم سرمايه و انساني عوامل طبيعي، منابع اصلي دستۀ سه

  داقتصا ۲۶ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۷۷
  است. اجتماعي هاي سرمايه جزء ... و قانون به احترام صداقت، عهد، به وفاي اخالق،  
  اقتصاد ۲۷ صفحۀ * كاربرد حيطه: * دشوار ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۷۸

 از برخـي به مشترك صورت به يا يكي به متعلق توليدي كار و كسب مالكيت است ممكن  
 بر توليد هاي هزينه و توليد) (ريسك طرخ منافع، تمام صورت اين در باشد، توليد عوامل
  گيرند. مي اجاره يا دستمزد توليد، عوامل ساير و است توليد صاحب عهدٔه

  اقتصاد ۲۴ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۷۹
 و خود كار و طبيعي محصوالت و منابع داشتن اختيار در با انسان توليد، اول نوع در  

 پرورش و باغباني و زراعت مثل رساند، مي توليد به را طبيعي منابع ابزار، از استفاده
  گويند. مي »احيا« توليد از نوع اين به ماهي،

 معناي به بلكه شود نمي محسوب توليد هاي روش جزو حيازت دانيم، مي كه همانطور  
  تبديلي. و تغيير هيچ بدون است، طبيعت از مستقيم برداشت

  اقتصاد ۲۸ صفحۀ * دانش حيطه: * سطمتو ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۸۰
 كه چرا كرد؛ اجاره (تراكتور) فيزيكي سرمايۀ مانند توان نمي را (پولي) مالي سرمايۀ  

  است. حرام اسالم در ربا
  اقتصاد ۲۹ صفحۀ * كاربرد :حيطه * ساده ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۸۱

  حسابداري سود  درآمد - مستقيم هزينۀ  
3000 پولي واحد 1000 2000   حسابداري سود  

  اقتصادي سود  درآمد  مستقيم غير و مستقيم هاي هزينه مجموع
3000 پولي واحد 1000 600 1400( )   اقتصادي سود  

 درآمـد از نيز غيرمستقيم هزينۀ زيرا است، كمتر حسابداري سود از اقتصادي سود  
  شود. مي كسر

  اقتصاد ۲۴ صفحۀ * لاستدال :حيطه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۸۲
 دست به اند، شده توليد احياء روش به كه گل، انواع تركيب و تبديل از ها، گل عصارٔه تهيۀ  

  است. صنعت تعريف بيانگر فرايند اين كند، مي پيدا مصرفي يا مبادالتي ارزش و آيد مي
  قتصادا ۳۳ صفحۀ * استدالل :حيطه * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۸۳

 كـاال قيمت سطح چون: عواملي از كاال توليد ميزان مورد در گانكنند توليد تصميم  
 هرچـه پـذيرد. مـي تـأثير بازار بيني پيش و )توليد عوامل قيمت( توليد هاي هزينه
 توليـد عايـد كمتـري سود شود، بيشتر توليد هاي هزينه يعني توليد عوامل قيمت
  گيرد. مي دتولي ميزان كاهش به تصميم معموالً بنابراين شود، مي كننده

  اقتصاد ۳۴ صفحۀ * استدالل :حيطه * دشوار ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۸۴
 بـا نتوانـد تجهيـزات، بـودن فرسوده يا ضعيف مديريت دليل به كه اي توليدكننده  

 بيشـتري شيب داراي اش عرضه منحني دهد، افزايش را خود توليد قيمت، افزايش
 هاي گزينه ها، گزينه بين در ؛است پايين او كاالي براي عرضه، قيمتي كشش و است

  است. زياد شيب داراي ۳ گزينۀ فقط اما هستند. عرضه منحني به مربوط ۳ و ۲
  اقتصاد ۳۱ صفحۀ * كاربرد حيطه: * متوسط ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۸۵

 تبليغـات كننده، مصرف سليقۀ درآمد، كاال، قيمت از: است عبارت تقاضا بر مؤثر عوامل  
  است. شده  مصرف تغيير موجب سليقه عامل اينجا در كه كاالها ساير قيمت و

  
  ۱ ادبي فنون و علوم ۱۸ تا ۱۴ هاي  صفحه * دانش :حيطه * ساده ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۸۶
  ۱ ادبي فنون و علوم ۱۳ صفحۀ * دانش :حيطه * ساده ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۸۷

 اسـت. متـون با رويارويي و كالبدشكافي در مؤثر گام نخستين متن، دقيق خوانش  
  است. ضروري كلّي نگاهي در اثر بررسي خوانش از پيش البته

  ۱ ادبي فنون و علوم ۱۸ صفحۀ * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۸۸
 كننـدٔه بيان »پيوسـت بايـد بـدو آينه هر و بود نتواند چاره آن از كه مرجعي« عبارت  

    است. مرگ) بودن (فراگير »مرگ بودن حتمي« به نويسنده داعتقا و »جبرگرا تفكّر«
  ۱ ادبي فنون و علوم ۱۹ صفحۀ * استدالل :حيطه * دشوار ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۸۹

 و برجسـته هاي  انسان به نسبت روزگار كه دارند تأكيد مفهوم اين بر ۴ و ۲ ،۱ هاي  گزينه  
 از شـدن رهـا راه صرفاً ،۳ گزينۀ در شاعر كه حالي در دارد. مي روا ظلم و ستم برگزيده،

   است. نرفته شاخص هاي  انسان بر ستم از سخني و داند مي تحمل و صبر را روزگار ظلم
  ۱ ادبي فنون و علوم ۱ درس * كاربرد :حيطه * دشوار ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۹۰

  دهد. مي رخ گاهي نيز امروز زبان در كه اند شده جا جابه جمله اجزاي تنها دوم، بيت در  
  »خواهي مي چه خواهي: چه« :۱ گزينۀ  
  »دارم سير ديدٔه مرا: است سير ديدٔه« :۳ گزينۀ  
  .»است رفته كار به »همي« ،»مي« جاي به :برم همي خجلت« عبارت :۴ گزينۀ  

  ۱ ادبي فنون و علوم ۱ درس * استدالل :حيطه * دشوار ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۹۱
 اوزان از حماسـي مفـاهيم رسـاندن رايبـ است، شده گفته كتاب در كه طور همان  

 محتـواي نيست. گونه اين ۱ گزينۀ بيت كه حالي در كنند مي استفاده كوتاه و كوبنده
  است. شده استفاده حماسه به مربوط كلمات از اگرچه است، عاشقانه نيز بيت

  ۱ ادبي فنون و علوم ۲۲ و ۲۱ هاي  صفحه * دانش :حيطه * ساده ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۹۲
  ۱ ادبي فنون و علوم ۲ درس * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۹۳

 و شـادي حالت آساني، به كه است درآميخته آهنگي و وزن با را خويش سخن شاعر  
  شود. مي منتقل خواننده به او دروني نشاط

  ۱ ادبي فنون و علوم ۲۱ صفحۀ * استدالل :حيطه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۹۴
 كوتـاه، كوبنـده، آهنـگ و وزن كـه است فردوسي حماسي هاي  سروده از بيت اين  

 وزن و است ساخته تر غني را شعر فضاي و بخشيده آن به حماسي بار تند، و ضربي
  دارد. كامل هماهنگي محتوا با آهنگ و

  ۱ ادبي فنون و علوم ۲ درس * كاربرد :حيطه * دشوار ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۹۵
 رسـيدن شـادي توصيف در شاعر زيرا است شاد آن لحن و نظمم و دوري شعر اين وزن  

  است. خوشحالي و شادي فضاي با متناسب كه برگزيده را تكرارشونده و منظم وزني يار،
  ۱ ادبي فنون و علوم ۲۳ صفحۀ * استدالل :حيطه * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۹۶

 خوبي بـه درونـي، قافيۀ و موسيقي ممنظ تكرار و آوايي ويژگي از ۱ بيت جز به ابيات اين در حافظ  
    است. افزوده آن اثرگذاري قدرت بر عاطفه و وزن سويي هم و تناسب و است برده بهره

  ۱ ادبي فنون و علوم ۳ درس * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۹۷
 كـه نمـود دقـت بايد شود. نمي مشاهده تكرار همان يا آرايي واژه آرايۀ بيت اين در  

 از حاصل آرايۀ بنابراين جاري. -۲ روح -۱ دارد: معني دو بيت، اين در »روان« ۀكلم
  شود. نمي محسوب تكرار و است جناس آن

  قمر )۴   /زندگاني -مرگ )۳ /هنر )۲ ديگر: هاي  گزينه در تكرار  
  ۱ ادبي فنون و علوم ۳ درس * كاربرد :حيطه * ساده ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۹۸

  .است هشد تكرار »دل« واژٔه ۴ گزينۀ در و »شكايت« واژٔه ۳ گزينۀ در ،»بهار« كلمۀ ۱ گزينۀ در  
  ۱ ادبي فنون و علوم ۳ درس * كاربرد :حيطه * ساده ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۹۹

  شود. مي ديده »ش« حرف آرايي واج چهارم بيت در و »س« حرف آرايي واج دو، و يك بيت در  
  ۱ ادبي فنون و علوم ۳ درس * بردكار :حيطه * دشوار ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۰۰

  شود: مي ديده مصوت آرايي واج بيت چهار هر در  
  راز بگريم ناچن نآ رادي و راي داي به /ا/: مصوت الف)  
  ازين يُمست منُ نمازُ جبُعُ زاهدُ  /:ُـمصوت/ ب)  
  يثان آصفِ تِيترب اثرِ /منظوم گوهرِ  /:ِـمصوت/ ج)  
  شهرآشوب ارِك شيرين شوخِ لوليانِ /:ِـمصوت/ د)  

  
  ۱ تاريخ ۱۷ صفحۀ * دانش :حيطه * ساده ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۰۱

 و پـردازد مي گذشـته در مختلـف هاي سرزمين و مناطق مطالعۀ به تاريخي جغرافياي  
  كند. مي مطالعه ... و تاريخي رويدادهاي بر را جغرافيايي عوامل و طبيعي محيط تأثير

  ۱ تاريخ ۱۵ صفحۀ * دانش :حيطه * ساده ▲  ۲ گزينۀ :اسخپ -۱۰۲
 هجـري شـماري گاه و اسـت جهان هاي شماري گاه ترين دقيق از يكي جاللي شماري گاه  

  است. شده تنظيم آن اساس بر يافت، رسميت ايران در ش، ۱۳۰۴ سال از كه خورشيدي
  ۱ تاريخ ۱۳ صفحۀ * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۰۳

  بودند. پيشگام شماري گاه تدوين و تنظيم در باستان، مصريان و النهرين بين مردمان  
  ۱ تاريخ ۱۵ صفحۀ * دانش :حيطه * ساده ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۰۴

 يـك سـال ۴ هر در گرفتند، مي روز شبانه ۳۶۵ را سال چون اوستايي شماري درگاه  
  افتاد. مي عقب قيحقي سال از روز شبانه ۳۰ سال ۱۲۰ هر در و روز شبانه

  ۱ تاريخ ۱۵ صفحۀ * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۰۵
  است. جهان هايشماريگاه تريندقيق از يكي جاللي شماريگاه  
  ۱ تاريخ ۱۸ صفحۀ * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۰۶

  است. تاريخ طالعۀم در نقشه يافتن اهميت تاريخ، و جغرافيا ارتباط پيامدهاي از يكي  
  ۱ تاريخ ۱۳ صفحۀ * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۰۷

 چهـارم يك و ۳۶۵ خورشـيدي سال و روز ۳۵۴ قمري سال كه جايي آن از ها، بابلي  
  افزودند. مي سال به ماه يك سال سه هر اختالف، اين رفع براي بود، روز شبانه

  ۱ تاريخ ۸ صفحۀ * بردكار :حيطه * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۰۸
 يـا اول دست منابع دستۀ دو به اعتبار و اهميت درجۀ نظر از تاريخي پژوهش منابع  

  د.نشومي تقسيم فرعي يا دوم دست منابع و اصلي
  ۱ تاريخ ۶ صفحۀ * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۰۹

 موضـوع مـثالً يرد؛گ قرار توجه مورد بايد معيارهايي پژوهش، موضوع انتخاب براي  
  نباشد. تكراري و باشد تازه تحقيق

  ۱ تاريخ ۵ صفحۀ * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۱۰
 بسـنده گذشـته رويـدادهاي نقل و ثبت به صرفاً تاريخ علم نوين، نگاريتاريخ در  

 رسيبر نيز را تاريخي حوادث گوناگون آثار و نتايج ها،علت ها،زمينه بلكه كند،نمي
  نمايد.مي تحليل و تجزيه و

  ۱ تاريخ ۶ صفحۀ * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۱۱
 ميزان تحقيق، اسناد و منابع شناسايي از پس پژوهشگر منابع، شناسايي مرحلۀ در  

  دهد. مي قرار ارزيابي مورد را ها آن صحت و دقت اعتبار،

www.konkur.in

forum.konkur.in
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  ۱ تاريخ ۱۴ صفحۀ * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۱۲
 ايرانـي آيـين و فرهنگ اساس بر ها ماه هخامنشيان، زمان در رايج بابلي تقويم در  

  بود. شده گذاري نام
  ۱ تاريخ ۱۳ صفحۀ * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۱۳

 در بخشـيد، رسـميت را مسيحيت دين روم امپراتوري كه آن از پس قرن دو حدود  
 (مسيحيان) روميان شماري گاه مبدأ عنوان به  مسيح ضرتح تولد م. ۵۲۵ سال

  شد. تعيين
  ۱ تاريخ ۲ صفحۀ * كاربرد :حيطه * دشوار ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۱۴

 بـا هـاانسان متقابل اقدام) و (عملكرد كنش نتيجۀ در تاريخي تحوالت و رويدادها  
  اند.آمده پديد طبيعت با و يكديگر

  ۱ تاريخ ۱۵ صفحۀ * استدالل :حيطه * دشوار ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۱۵
 روز ۵ و شود مي تقسيم روزه ۳۰ ماه ۱۲ و روز شبانه ۳۶۵ به سال اوستايي تقويم در  

 ۱۲۰ هـر تقـويم، ايـن در شود. مي اضافه دوازدهم ماه آخر به اندرگاه اسم به اضافه
  شود. مي گرفته كبيسه واقع در و شود مي اضافه سال به ماه يك بار، يك سال

 شود مي تقسيم روزه ۳۱ يا ۳۰ ماه ۱۲ به و است روز ۳۶۵ سال شمسي هجري تقويم  
  شود. مي روز ۳۶۶ سال و شود مي گرفته كبيسه بار يك سال ۴ هر و

  

  
  ايران جغرافياي ۷ صفحۀ * دانش :حيطه * ساده ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۱۶
  )۶ شكل( ايران يغرافياج ۵ صفحۀ * دانش :حيطه * ساده ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۱۷

  باشد. مي نادرست »ب« قسمت  
  ايران جغرافياي ۵ صفحۀ * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۱۸

 كنـد، مي بررسـي و مطالعـه محـيط، بـا را انسان متقابل روابط جغرافيا كه آنجا از  
  نيست. ممكن جغرافيا دانش بدون محيطي هاي ظرفيت و ها توان شناخت بنابراين

  )۲ شكل( ايران جغرافياي ۳ صفحۀ * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۱۹
  )۵ شكل( ايران جغرافياي ۴ صفحۀ * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۲۰
  ايران جغرافياي ۱۲ صفحۀ * دانش :حيطه * ساده ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۲۱
  ايران جغرافياي ۱۱ فحۀص * دانش :حيطه * ساده ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۲۲
  ايران جغرافياي ۱۱ صفحۀ * دانش :حيطه * ساده ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۲۳

   /اول گام  سؤال طرح )۲ /دوم گام  فرضيه تدوين )۱    ها: گزينه ساير بررسي
  دوم گام  فرضيه تدوين )۳
  ايران جغرافياي ۱۰ صفحۀ * دانش :حيطه * ساده ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۲۴
  ايران جغرافياي ۱۰ صفحۀ * دانش :حيطه * ساده ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۲۵

 آمـده پديد ذهنش در كه اي مسئله از آگاهي و شناخت به دستيابي براي پژوهشگر  
  كند. بيان روشن و واضح صورت به را خود مسئلۀ بايد ابتدا است،

  ايران جغرافياي ۱۲ صفحۀ * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۲۶
  ايران جغرافياي ۱۰ صفحۀ * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۲۷

 كلي جمالت يا خبري عبارات از و نوشته سؤالي شكل  به را مسئله صورت است بهتر
  شود. جلوگيري نامعلوم و
  ايران جغرافياي ۱۲ و ۱۱ هاي صفحه * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۲۸

  ميداني: روش  
 مصاحبه( كرد سؤال طبيعي مخاطرات و روستا سيماي تغيير به راجع روستا االنكهنس از(.  
 مشاهده( كرد نقاشي را آنجا انداز چشم(.  

  اي: خانهايران جغرافياي روش
 كرد. پيدا را خود موردنظر محل نقشه، و كروكي توسط ابتدا پژوهشگر  
 كرد. بررسي را سطحي يها آب منابع و خاك جنس اي، ماهواره تصاوير به توجه با  

  ايران جغرافياي ۱۲ و ۱۰ هاي صفحه * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۲۹
  اول گام  مسئله بيان و سؤال طرح )الف  
  پنجم گام  پيشنهادها ارائۀ و گيري نتيجه )ب  
  ايران جغرافياي ۸ صفحۀ * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۳۰

 است زياد جمعيت آسيا شرقي جنوب در  »كجا«  جغرافيا اساسي ركن   
 ،اسـت زده رقـم را جهـان از ناحيه اين پيشرفت پشتكار، و فناوري سرمايه  

  ها پديده تحول و تكوين سير بررسي  »چطور«
 اخير هاي دهه در  »موقع چه«  موضوعات و ها پديده زماني روند  

  
  ۱ شناسي جامعه ۵ و ۴ هاي صفحه * كاربرد :يطهح * متوسط ▲  ۳ ينۀگز اسخ:پ -۱۳۱

 بـه بايـد سؤاالت گونه اين در هستند؛ دارا را كنش هاي ويژگي ها، كنش همۀ نكته:  
  داشت. توجه تأكيد مورد ويژگي

   دار هدف( است. زيارت هدف به واقع در يا زيارت منظور به مشهد به سفر(  
   معنادار( است. خشم اعالم معناي به واقع در يا خشم عالما براي زدن بوق(  
 آگاهانه( است. بوده فرانسه زبان از آگاهي عدم دليل به مترجم دستگاه از ايران سفير استفادٔه(  
  ۱ شناسي جامعه ۶ و ۵ هاي صفحه * كاربرد :يطهح * ساده ▲  ۱ ينۀگز پاسخ: -۱۳۲

 و ارادي پيامـدهاي بـه توجـه بـا را خـود هـاي كنش آدميان موارد، از بسياري در  
 نامطلوبشان پيامدهاي دليل به ها كنش برخي انجام از و دهند مي انجام آن غيرارادي
    كنند. مي خودداري

  ۱ شناسي جامعه ۶ ۀصفح * كاربرد :يطهح * متوسط ▲  ۴ ينۀگز پاسخ: -۱۳۳
   انساني كنش  روي پياده ساعت نيم و برنامه تنظيم  
  كنش غيرارادي پيامد  ها لباس بودن مناسب  
  كنش غيرارادي پيامد  نشاط و شادي احساس  
  ديگران به وابسته ارادي پيامد  همسر تحسين  
  ۱ شناسي جامعه ۶ و ۵ هاي صفحه * كاربرد :يطهح * متوسط ▲  ۴ ينۀگز پاسخ: -۱۳۴

   انساني كنش  خوب هاي بازي اول: قسمت  
  )قطعي( غيرارادي پيامد  ايران مردم خوشحالي دوم: قسمت  
  (احتمالي) ديگران به وابسته ارادي پيامد  بازيكنان خواهان باشگاهي هاي تيم سوم: قسمت  

  احتمالي  اراديانساني كنش پيامدهاي
قطعي  غيرارادي

  ۱ شناسي جامعه ۹ ۀصفح * دانش :يطهح * ساده ▲  ۴ ينۀگز پاسخ: -۱۳۵
  هستند. بيروني كنش نشستن، و رفتن راه و دروني كنش يلتخ و تفكر  
 برخي و شوند مي محسوب اجتماعي كنش بيروني و دروني هاي كنش از برخي نكته:  

  هستند. فردي ديگر
  اجتماعي. نه است فردي نياگارا آبشار تصور  
  ۱ شناسي جامعه ۱۰ و ۹ هاي صفحه * دانش :يطهح * ساده ▲  ۴ ينۀگز پاسخ: -۱۳۶

 اجتمـاعي كـنش افتنـد مي اتفاق ها آن به توجه بدون ولي ديگران حضور در كه هايي كنش  
 ولـي دارد حضور درس كالس در فردي مثال براي )نيستند. ديگران حضور به ناظر( نيستند.

  كند. مي تخيل را خروشان رودخانۀ خود ذهن در اطرافيان، به توجه بي
  ۱ شناسي جامعه ۱۲ و ۱۱ هاي صفحه * دانش :يطهح * متوسط ▲  ۳ ينۀگز پاسخ: -۱۳۷

 است. درست عبارت اول: قسمت  
 باشد. مي درست ترتيب اين به و است نادرست عبارت دوم: قسمت  اجتمـاعي هنجار، 

  است. گرفته قرار جامعه افراد موردقبول كه است اجتماعي كنش انجام شيؤه
 شد.با مي درست ترتيب اين به و است نادرست عبارت سوم: قسمت  كنش اگر 

 اجتمـاعي هاي ارزش از يك هيچ و گيرد نمي شكل هنجاري هيچ نباشد اجتماعي
  شود. نمي محقق آزادي و امنيت عدالت، مانند

 است. درست عبارت چهارم: قسمت  
  ۱ شناسي جامعه ۱۲ ۀصفح * دانش :يطهح * متوسط ▲  ۲ ينۀگز پاسخ: -۱۳۸

 افراد كه آنجا از و آورند مي وجود به يكديگر با ارتباط در ها انسان را اجتماعي هاي پديده  
  هستند. معنادار اجتماعي هاي پديده كنند، مي عمل هدف و اراده آگاهي، با انساني

  ۱ شناسي جامعه ۱۲ ۀصفح * دانش :يطهح * متوسط ▲  ۱ ينۀگز پاسخ: -۱۳۹
 و يابنـد مـي تحقـق اجتمـاعي هـاي كنش طريق از اجتماعي هنجارهاي و ها ارزش  

 طريـق از تـا سـازند مي ضروري را »اجتماعي كنترل« و »پذيري جامعه« هاي يدهپد
 با افراد كنند. منتقل افراد به را هنجارها و ها ارزش تنبيه، و تشويق تربيت، و تعليم
  بخشند. مي تداوم ها آن به هنجارها و ها ارزش اساس بر كردن عمل

  نيست. ها آن پيامد و است هنجارها و ها ارزش عامل خود اجتماعي كنش نكته:  
  ۱ شناسي جامعه ۱۲ ۀصفح * كاربرد :يطهح * متوسط ▲  ۱ ينۀگز پاسخ: -۱۴۰

 است. فردي كنش يك خود، براي كتاب مطالعۀ اول: قسمت  
 كـنش يـك خوانـد، مـي فرزنـدانش و همسـر براي را كتاب وقتي دوم: قسمت 

  افتد. مي اتفاق اجتماعي
 هنجـار بـا ي هماننـد نـوعي فرزندان و مسره دادن گوش دقت با سوم: قسمت 

  است. جامعه در اجتماعي
 بـا آشنايي پس دهد مي رخ تربيت و تعليم طريق از پذيري جامعه چهارم: قسمت 

  است. پذيري جامعه با همانندي نوعي مفاهيم،
 بـه مربوط تربيت و تعليم و شود مي انجام تشويق و تنبيه با اجتماعي كنترل نكته:  

  است. ريپذي جامعه
  ۱ شناسي جامعه ۱۳ ۀصفح * كاربرد :يطهح * دشوار ▲  ۱ ينۀگز پاسخ: -۱۴۱

 و سازي بروني را اجتماعي كنش طريق از اجتماعي هاي پديده آمدن وجود به اجتماعي، متفكران  
  نامند. مي سازي دروني را ها آن اجتماعي هاي كنش و افراد بر اجتماعي هاي پديده تأثير

  مدرسه در تحصيل -اجتماعي كنترل -پذيري عهجام سازي: دروني  
 توسـط در ساختنِ -ديگري با ايده گذاردن ميان در -سازي ساختمان سازي: بروني  

  كردن گفتگو -هنري اثر خلق -نجّار
  ۱ شناسي جامعه ۱۳ ۀصفح * دانش :يطهح * متوسط ▲  ۲ ينۀگز پاسخ: -۱۴۲

 مسـتقل آوردنـد، وجـود به را ها آن كه هايي انسان از مرور، به اجتماعي هاي پديده  
 ايجـاد هـا آن زنـدگي و هـا كـنش بـراي را هايي محدوديت و ها فرصت و شوند مي
  هستند. نامحسوس يا محسوس اجتماعي و طبيعي هاي پديده كنند. مي

  است. محسوس اجتماعي پديدٔه يك اداري ساختمان و محسوس طبيعي پديدٔه يك كوه  
  ۱ شناسي جامعه ۱۱ و ۱۰ هاي صفحه * كاربرد :طهيح * متوسط ▲  ۳ ينۀگز پاسخ: -۱۴۳

   كارون رود  ب( محسوس و طبيعي پديدٔه(  
   شهدا مزار به عالقه  د( نامحسوس و اجتماعي پديدٔه(  
   برق و رعد  ب( محسوس و طبيعي پديدٔه(  
   اقتصاد وزارت اداري ساختمان  الف( محسوس و اجتماعي پديدٔه(  
  ۱ شناسي جامعه ۱۲ ۀصفح * دانش :يطهح * توسطم ▲  ۱ ينۀگز پاسخ: -۱۴۴

 هـاي ارزش از يـك هـيچ و گيرد نمي شكل هنجاري هيچ نباشد، اجتماعي كنش اگر  
  شوند. نمي محقق آزادي و امنيت عدالت، مانند اجتماعي

www.konkur.in

forum.konkur.in



  
سال 

 
صیلی

تح
 

۹۸
 -  

۹۷
  |  

ش
دان

 
آموزان
 

پایۀ
 

ده
 م

دورۀ
 

دوم
 

متوسطه
 ۱۶

  ۱ شناسي جامعه ۱۲ ۀصفح * دانش :يطهح * ساده ▲  ۴ ينۀگز پاسخ: -۱۴۵
 موردقبـول كـه اسـت اجتماعي كنش انجام شيؤه ،اجتماعي هنجار : اول قسمت 

 ديگـران از پرسـي احوال اي جامعـه هـر در مـثالً است. گرفته قرار جامعه افراد
  دارد. معيني هاي شيوه

 حضـور در بايـد )ارزش يك تحقق( ديگري حقوق رعايت براي فرد دوم: قسمت 
  )هنجار يك پيدايش( كند. مطالعه آرام ديگران

  
  منطق ۱۴ و ۱۳ هاي صفحه * دانش :حيطه * ساده ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۴۶

 »لفظـي مشـترك كلمات« ما كه است جايي در »لفظ اشتراك« مغالطۀ بروز احتمال  
 اسـت مشترك ظاهرشان كه هستند كلماتي »لفظي مشترك كلمات« باشيم. داشته
  هستند. متفاوت معنا در ولي دارند) مشترك (لفظ

  منطق ۱۴ صفحۀ * دانش :حيطه * ساده ▲  ۲ گزينۀ :اسخپ -۱۴۷
 معناي بـه لفظ يك شنيدن با انسان ذهن كه است آن معنا بر لفظ يك داللت از مراد  

  .شود مي منتقل آن
  منطق ۱۶ و ۱۴ ،۱۳ هاي صفحه * كاربرد :حيطه * ساده ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۴۸

 لفظـي مشـترك كلمـۀ دو »دادن شـهادت« و »شدن شهيد« معناي دو به »شهادت«  
 هـاي مـاه از »مُحرّم« شوند. لفظ اشتراك مغالطۀ باعث جايي در است ممكن و هستند
 كسـي »مُحـرِم« و باشـد داشته نزديك خويشاوندي كه است كسي »مَحرَم« و قمري
 بنـابراين شود. مي حرام او بر حالل افعال برخي انجام عمره يا حج مناسك در كه است
  دارد. وجود نگارشي مغالطۀ امكان جمالت، برخي در »حرمم« كلمۀ كاربرد در

 ،»پرتقال ميؤه« معناي به »پرتقال« و »پرتغال كشور« معناي به »پرتغال« ها: گزينه ساير  
 معنـاي به »كَرَم« ،»مفرد غايب مضارع علف« معناي به »رَود« و »آبراهه« معناي به »رود«
 بـر كـه خميـري مـادٔه« معناي به »كِرِم« و »خزنده انحيو« معناي به »كِرم« و »لطف«

 غيرمسـقف محوطۀ« معناي به »حياط« و »زندگي« معناي به »حيات« ،»مالند مي پوست
 معنـاي بـه »تـورم« ).۲ و ۱ هـاي گزينه (رد دارند نگارشي مغالطۀ امكان همگي ،»خانه

 نايمع بـه »رأس« و »ها قيمت غيرمعقول افزايش« معناي به و  »كردن ورم و آماسيدن«
 برخـي شـمارش واحـد« معنـاي بـه و »سـر« معنـاي به و »زاويه اضالع تقاطع محل«

  )۴ گزينۀ (رد .هستند لفظي مشترك »حيوانات
  منطق ۱۳ صفحۀ * دانش :حيطه * ساده ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۴۹

 شـود؛ نمي نحوي و صرفي قواعد وارد لذا و نيست خاصي زبان به وابسته منطق علم  
 اصـول بـا منطق ولي است زبان آن مخصوص و متفاوت زباني هر در قواعد اين زيرا
  دارد. سروكار خاص زبان به وابسته غير كلي

 در هـم جمـالت برخي بلكه ندارد؛ كار و سر مفاهيم و الفاظ با تنها منطق :۴ گزينۀ  
  شوند. مي بررسي و مطرح منطق علم در قضايا و ها تصديق قالب

  منطق ۴ صفحۀ * كاربرد :طهحي * ساده ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۵۰
 دربـارٔه توصـيه كـه است كسي ،»دوستش« در »ش« ضمير مرجع نيست مشخص  

 يـا باشـد) داشـته دوست را حسن كه كند ازدواج كسي با بايد حسن (مثالً اوست
 كسـي بـا بايد حسن (مثالً است گرفته صورت او با ازدواج به توصيه كه است كسي
  باشد). اشتهد دوست را او حسن كه كند ازدواج

  منطق ۵ و ۴ هاي صفحه * دانش :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۵۱
 ايـن هاي نام دانستن بدون و كند مي رفتار منطقي طبيعي طور به انسان ذهن گرچه  

 و دارد قرار لغزش معرض در همواره ذهن اما برد؛ مي كار به زندگي در را ها آن قواعد،
 علـم كارگيري بـه با بنابراين شود. مي اشتباه دچار هپيچيد هاي استدالل در معموالً
 عوامـل تـوان مي تر سريع پردازد، مي ذهن قواعد توضيح و بندي دسته به كه منطق
   داد. تشخيص را ذهن خطاي و لغزش

 هم منطق و ندارند سروكار فلسفي هاي انديشه با همگان ولي است درست :۱ گزينۀ  
  نيست. فلسفه در استفاده مختص

 كنـد مي عمل بنايي شاقول مانند فكري مستحكم بناي آمدن پديد در منطق :۲ ينۀگز  
  كرد. تهيه ديگر علوم از بايد را فكري بناي اين ساختن براي الزم مواد و آجرها و
 منطـق علـم دانستن پس كند مي رفتار منطقي طبيعي طور به ذهن وقتي :۳ گزينۀ  

  .نيست ضروري منطقي قواعد بردن كار به براي
  منطق ۱۵ و ۱۴ هاي صفحه * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۵۲

    /التزامي -التزامي :۳ گزينۀ  /تضمني -تضمني :۲ گزينۀ  /تضمني -التزامي :۱ گزينۀ  
  التزامي -مطابقي :۴ گزينۀ  
  منطق ۹ صفحۀ * استدالل :حيطه * متوسط ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۵۳

 داشتن واقعيت به كه هستند دانشي تصورها ست.ا مجهول تصوري كشف »تعريف«  
   نداريم. كاري امور، ساير با ها آن ارتباط يا نداشتن يا

  است. مجهول تصوري به معلوم تصورهاي از رسيدن »تعريف« :۱ گزينۀ  
ـا دهـد مي نسبت چيزي به را اوصافي تصديقي هر اوالً :۲ گزينۀ   ـلب آن از ي  پـس كنـد؛ مي س

 ولـي اسـت دانش اقسام از »تصديق« ثانياً ندارد. مفاهيم داشتن نسبت هب كاري گفت توان نمي
  نيست. تصديق كردني، تعريف هيچ پس است؛ فكر اقسام از كردن) تعريف معناي به(  »تعريف«
 دانـش بخش دو از يكي نه و است منطق اصلي بخش دو از يكي »تعريف« :۳ گزينۀ  

  ت.اس »تصديق« و »تصور« بشر دانش حيطۀ دو بشر؛
 تعريـف، معنا اين به كه كردن) تعريف (= مصدري معناي يكي دارد: معنا دو »تعريف« مهم: تذكر  

 حاصـل (= مصدري حاصل معناي دوم است. منطق اصلي بخش دو از يكي و تفكر اقسام از يكي
 بـه نيسـت؛ تصـور با مترادف ولي است تصور نوعي تعريف، معنا اين به كه كردن) تعريف عمل
 هـر ولي ».ضلعي سه شكل« مثل است؛ تصور مصدري) حاصل معناي (به تعريفي هر رديگ تعبير

 و اسـت آن مصدري معناي تعريف، از منظور سؤال اين در ».شكل« مثل نيست؛ تعريف تصوري،
  است. آمده »كردن تعريف« سؤال صورت در معنا اين بر تأكيد براي

  منطق ۱۴ صفحۀ * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۵۴
  است. كلمه آن معناي با مطابق دقيقاً لفظ داللت مطابقي، داللت در  
  است. كرده داللت »گرفتار« يعني خودش معناي به »اسير« :۱ گزينۀ  
 بـه زيـرا اسـت؛ كـرده داللت »چشمه« مطابقي معناي به دقيقاً »چشمه« :۲ گزينۀ  

  دارد. اشاره زمزم چشمۀ
 مطـابقي معنـاي الزمۀ كه كند مي داللت »درون« ايمعن به اينجا در »دل« :۳ گزينۀ  

 دل« داللـت پـس دارد. قـرار افراد باطن و درون در همواره »دل« زيرا است؛ »دل«
  است. التزامي بلكه نيست؛ مطابقي ،»خاك درون و عمق« به »خاك

  است. كرده داللت خودش معناي به »خاك« :۴ گزينۀ  
 ولـي است شده تشبيه »چشمه« يك به »مخاطب انسان« شعر، اين در گرچه تذكر:  

 يعني بود ديگري چيز »چشمه« از مقصود اگر دارد. را خود مطابقي معناي »چشمه«
 داللتش، شد مي قصد آن از چشمه مالزم معناي يك ولي آمد مي »چشمه« لفظ مثالً

  است. »چشمه« همان »چشمه« از مقصود اينجا اما بود؛ التزامي
  منطق ۷ صفحۀ * استدالل :حيطه * وسطمت ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۵۵

 ذكـر سـوال به پاسخ در تنها و است »تصور« مجزا عبارت يك عنوان به »اتفاقي طور به« عبارت  
 كند. مي منتقل ذهن به است، »تصديق« يك كه را »كرد مالقات اتفاقي طور به« مفهوم شده،

  منطق ۱۶ و ۱۳ هاي صفحه * كاربرد :حيطه * متوسط ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۵۶
 بنـابراين اسـت. »مقصود و هدف« و »پايان و نهايت« معناي دو داراي »غايت« واژٔه  

 بـه رسيدن كاري هر از غرض« مثل: شود؛ »لفظ اشتراك« مغالطۀ باعث است ممكن
   ».است مرگ زندگي از غرض پس است. مرگ زندگي غايت است. آن غايت

 در گـذاري حركـت عدم بنابراين .دارد متفاوت معناي دو كسره و ضمه با »گل« لفظ  
 ايجاد »نگارشي« مغالطۀ ،»گِل« با هم و دهند مي معنا »گُل« با هم كه جمالت برخي
    ».است شده گل از پر باغچه و آمده باران« مثل: كند؛ مي

 است ممكن بنابراين است؛ »كننده نگاه« و »دلواپس« معناي دو داراي »نگران« واژٔه  
 چشـم خانـه در بـه« ماننـد: شود؛ »لفظ اشتراك« لطۀمغا موجب جمالت برخي در

  ».بود خواهم نگران برگشتنت تا و ام دوخته
  منطق ۱۵ صفحۀ * كاربرد :حيطه * دشوار ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۵۷

 جـاي به مطابقي داللت يعني ،»كردن صيد« (ظاهري) اللفظي تحت معناي يهود قوم  
 خداونـد دستور از اطاعت كه صورت اين به ).۴ گزينۀ (رد گرفتند نظر در را التزامي

 انـداختن دام بـه اما نگيرند. آب زا را ها ماهي شنبه روز در كه ديدند اين در تنها را
 شـمردند؛ مجـاز را اسـت »كـردن صيد« التزاميِ معناي كه ها حوضچه در ها ماهي

  بردند. كار به را »ظاهري معناي به توسل« مغالطۀ بنابراين
  منطق ۱۶ تا ۱۳ هاي صفحه * استدالل :حيطه * دشوار ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۵۸

 اسـت خـارجي امري كه »آرميدن« بر كننده داللت توان مي هم بيت، اين در را »خواب« واژٔه  
   آورد. حساب به است، ذهني امري كه »ديدن خواب« معناي به توان مي هم و گرفت نظر در

 معشوق كه شيرين نام به زني« ايمعن دو داراي بيت اين در »شيرين« واژٔه :۱ گزينۀ  
 اما است. لفظ اشتراك داراي واژه اين بنابراين است. »شيرين مزٔه« نيز و »بود فرهاد
 بـوده شـاعر مـوردنظر و صحيح آن معناي دو هر و رفته كار به ايهام آرايۀ در چون
  است. نگرفته صورت اي مغالطه است،

 رفته خواب به« (شناسه) ضمير مرجع باشد، »رويا« معناي به »خواب« اگر :۳ گزينۀ  
  است. رفته شيرين معشوقش روياي به كه باشد فرهاد تواند مي فقط »باشد

 بلكـه اسـت؛ نكـرده وارد معنا به خللي سجاوندي عالئم از استفاده عدم :۴ گزينۀ  
 بـه شـعر عـروض و وزن و شـود نمـي استفاده سجاوندي عالئم از اشعار در اصوالً

  كند. مي كمك شدن، خوانده اشتباه از جلوگيري
  منطق ۱۵ تا ۱۳ هاي صفحه * استدالل :حيطه * دشوار ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۵۹

 اشـاره مـورد خـارجي شيء بر »اين« جزئيِ مفهوم داللت نحؤه دربارٔه الف عبارت  
 نيسـت خاصي زبان به وابسته نحو، و صرف قواعد برخالف مطلب اين بررسي است.
 اي كلـي اصـول زمـرٔه در بلكه )؛۱ گزينۀ (رد دارند) اشاره براي لفظي ها زبان (همۀ
 خطـاي از جلـوگيري جهت در ما به (الفاظ)، زبان حيطۀ در ها آن از اطالع كه است

  است. توجه مورد منطق علم در عبارت اين بنابراين .رسانند مي ياري انديشه
 چنين چند هر دارد. اشاره فارسي زبان نحوي قواعد به ب عبارت :۴ و ۲ هاي گزينه  

 سـاختاري چنـين هـم ديگر يها زبان برخي و نيست فارسي زبان مختص اي قاعده
 (زيرا ها زبان همۀ نه است؛ خاصي هاي زبان مختص ساختار اين حال هر به ولي دارند
 ذهـب« جملـۀ مثـل دوم؛ نهاد و بيايد اول گزاره ها زبان بعضي در است ممكن مثالً

 كلـي اصـول دربـارٔه جملـه ايـن شود مي سبب امر ناي عربي). زبان در »المعلمون
 در و نباشد ،است مشترك ها زبان همۀ بين كه استدالل) و (تعريف انديشه با مرتبط
  نشود. بررسي منطق علم

  منطق ۱۵ و ۱۴ و ۹ تا ۷ هاي صفحه * استدالل :حيطه * استدالل ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۶۰
 داللـت يعني بيشتر، يا كمتر چيزي نه است »صندلي« خود ،»اين« كلمۀ از منظور اينكه  

 هـا داللت گونه اين است. شده وضع اشاره مورد خارجي شيء آن براي »صندلي« مطابقي
  شوند. مي بررسي »جمالت در معنا بر لفظ داللت نحؤه« مبحث در منطق علم در

 شـرح منطقـي نظـر از را گزاره و نهاد بين نسبت ب، عبارت اوالً :۴ و ۲ هاي گزينه  
 كـرده بيـان را هـا آن گرفتن قرار ترتيب و جمله اجزاي نام صرفاً بلكه است؛ نداده
 تنهـا نيسـت؛ تصـديق اي هجملـ هر ولي دارد گزاره و نهاد اي جمله هر ثانياً است.

 چيـزي بـه را اوصـافي ها آن در و دارند قضاوت و حكم كه هستند تصديق جمالتي
 »است؟ چند ساعت« مثل جمالتي براينبنا كنيم. مي سلب آن از يا دهيم مي نسبت
 و نيستند تصديق ولي هستند ب عبارت توضيح مشمول و دارند گزاره و نهاد گرچه

  شوند. نمي بررسي منطق علم در
 كشـف معلـوم هاي تصديق كمك به مجهولي تصديق هيچ الف عبارت در :۳ گزينۀ  

  نيست. استدالل بنابراين است؛ نشده
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