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                                     ) 1(فارسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 2صفحه 

   درست است؟  »مخمصه –طمأنينه  –اهليت  –بيغوله  –فرج «هاي  معني واژه، دركدام ابيات  -1
 عشــقت از معمــاري دل دور دارد خــويش را - الــف

  

 ويرانـه گويـا اليـق تعميـر نيسـت      اين كهـن 
  

ــد    -ب ــي ياب ــيخ آگه ــود ش ــت خ ــر از لياق  گ
  

ــي    ــاي دار م ــا پ ــومعه ت ــدر ص ــد ز ص  آي
  

 خرابــي بــود مگــر گشــايش حــافظ در ايــن -ج
  

 كــه بخشــش اَزلــش در مــي مغــان انــداخت
  

 سازيم بر خوان غمـت بـا تلـخ و شـور      اين كه مي - د
  

 جز گناه طـالع ناسـاز و بخـت شـور نيسـت     
  

ـــ ــت      - ه ــت زبان ــكوت اس ــرين س ــة دي  همخان
  

 شـدني نيسـت   ست كه طوفان آرامش سرخي
  

  الف  –ب  – هـ  )4  ج  –د  –الف   )3  هـ  –ج  –ب   )2  د  –هـ  –ج ) 1
  است؟ نادرستمعني چند واژه درون كمانك،   -2

) مذلّت : خذالن) (صندوق : حقّه(  )خواني آواز : غنا (  )رسيدگي  :مرمت) (هر فرورفتگي اندام چون گودي چشم  :غارب(  
   ) آور شگفت : نادره (  )فجر  :فلق (  )خارج شدن  :بر خوردن) (دلير: تناور (
  سه ) 4  پنج  )3  چهار ) 2   دو) 1

    توضيح مقابل كدام واژه، كامالً درست است؟  -3
  .كنند و شامل دو جيب است اي كه معموالً از پشم شتر درست مي كيسه  خورجين كوچك،  :خورجينك) 1
  آفرين، شگفتا  خوشا،   شود؛ هنگام اظهار تحسر يا شگفتي از چيزي يا تشويق و تحسين كسي گفته مي  :زهي )2
. كننـد  اي انگليسي به معناي مجمعي از دانشمندان يا سياستمداران كه دربارة مسائل علمي يا سياسي بحث مـي  واژه  :رهكنگ  )3

  ). را براي آن به تصويب رسانده است» همايش«معادل   فرهنگستان زبان و ادب فارسي،(
است و به همين دليل نمـاد  » فرخنده«ن پهلوي به معني در زبا  .اي نسبتاً درشت داراي جثّه  اي از راستة شكاريان، پرنده  :هما )4

  .آيد شمار مي سعادت به
    :جز يكسان است؛ به  هاي زير، گزينه هاي اماليي همة  غلطتعداد   -4

  دستي و مبادرت نتواند نمود، و آن كس كه به تواضع و تضرّع مقدمات آذار فرو نتواند گذاشت و در عفو و تجاوز پيش) 1
  .نيكونامي عاطل گردد  از پيراية

مئونت من از آن خالص نتواند يافت و  تر از صلح گربه نيست كه در عين بال مانده است و بي موافق  مرا هيچ تدبير،) 2
  .شايد بود كه سخن من به گوش خرد اسطماع نمايد

  .وفا و مهك مردان است  بوتة بدان كه قوت عظيمت و ثبات راي هركس در هنگام نكبت توان آزمود؛ زيرا كه حوادث زمانه) 3
  .زود با خلل كند قوائد عمر و اساس زندگاني،   و ببايد شناخت كه عقوبت قادران زود نازل گردد و سوگند دروغ، )4

   كدام بيت، فاقد غلط اماليي است؟  - 5
 شكيبايي ما  تشنه چو مرديم،  لبت، بي) 1

  

 در تمنّاي ضُالل تو عبث بود عبث  
  

 انديشان گهي آگاه خواهي شد ز كذب تحمت) 2
  

 گناهان را بي كه بيرون آري از زندان حرمان،   
  

 كه به آن ماية جهل اين قدرت كرده دلير) 3
  

 دل بر حذر آسوده تو را  كه ز انديشة  
  

 با چنين جرمي نراندم از دل ويران تو را) 4
  

 تو را  اين غَدرها جاي در دل بوده است اي جان،  
  

   شود؟ اماليي ديده مي غلط، چند در متن زير  -6
استعانت به درگاه   طريق آن است كه شبانگاه كه خلق آرام گيرند،  اي موجب تشويش خاطر بود، وقتي كه حادثه«  

گاه به خدمت ضحاد و اباد قيام نمايد و همت  پس آن. خداي تعالي برد و دعا و زاري كند و نصرت و ظفر طلبد
  پس در حقّ. شريف رود و از روان ايشان مدد جويد  پس به زيارت بقاء. شان مسروف داردخواهد و خاطر به همت اي

   ».گاه نذر و خيرات كند پس آن. رهايي دهد  ضعيفان و مسكينان و محتاجان، شفقت فرمايد و تني چند از زندانيان،
  پنج) 4  چهار ) 3  سه ) 2  دو ) 1
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                                     ) 1(فارسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 3صفحه 

    است؟ درست  كدام گزينه تماماً ،از ديدگاه ادبي  -7
  .هستند» نامه زندگي«بخشي از   در حقيقت،  ها، نگاشت ها يا خاطره سفرنامه -الف  
  .نوشته است  را با توصيف و چاشني طنز،» اتاق آبي«  نامة سپهري، زندگي -ب  
  .شوند خوانده مي» حسب حال« گذارند،  ي كه اشخاص با ثبت خاطرات و گزارش احوال خويش بر جاي ميرآثا -ج  
  .نيما نگاشته است  و حال عاطفي خود را با زباني صميمانه دربارة  حس » زده  ارزيابي شتاب«احمد در  آل جالل -د  

بخشي از رخدادهاي سفر خويش را   اش، در سفرنامه  قرن ششم،  ي سرايندةنخسرو قباديا معين ناصر حكيم ابو - هـ
  .ص بيان كرده استبا ذكر زمان و مكان و شرح جزئيات و توصيف حاالت اشخا

  الف  –د  –ب  ) 4  ب  –د  –هـ   )3  هـ  –ج  –ب   )2  ج  –الف  –د ) 1
   يكسان است؟» درمك«با معناي پسوند» ك   ـ َ«در كدام گزينه، معناي پسوند   - 8

  روبهك  –اتاقك  –شهرك   )2    پفك  –خرك  –عروسك ) 1
  بلبلك  –بابك  –مامك   )4    عينك  –سنگك  –دلقك   )3

   پيوند است؟  نشانة  »واو«در كدام گزينه،   -9
 رنگيم وطن نيست يكرنگم  و در كوي دو )1

  

 من نيست   سيلم كه مدارا به كسي شيوة  
  

 كشد چراغم مي  آه سرد از حسرت روغن،) 2
  

 ها روشن است ساز و برگ روزم از سامان شب  
  

 برد خورشيد مي  شبنم به بال جذبة) 3
  

 ن بال و پر من استكسي را چه حد بست  
  

 كند رسد رنگ دگر بر مي جا مي ناله هر  )4
  

 خانه و باد چراغ كوكب است آتش غم  
  

    خورد؟ چشم مي  معنايي تناسب به  دو تلفظي و رابطة  يك واژة  در كدام گزينه،  - 10
   هم شادي  هم محنت بود،  وصلت؛ هم فرقت بود و هم  :كه در ميان دو ضد جمع بودهاست؛ زيرا ترين قصه اين قصه عجب  )1
  .قرار بود وفادار بود و يعقوب خود او را به صبر آموزگار بود و زليخا در عشق و درد او بي  يوسف صديق،  )2
  . از حسن سيرت او داد نه از حسن صورت او داد خبر كه داد در اين قصه،   پادشاه عالم،  )3
  . بلكه از حسن سيرت او گفت  حسن صورت او گفت، قصه حال يوسف را نيكو نه از) 4

   يكسان است؟  دو مصراع، نقش ضماير پيوسته، در كدام  -11
نه بشر توانمش گفت  نه خدا توانمش خواند،  )1

  

  متحيرم چه نامم شه ملك الفتي را؟  
  

اي  اغيار يــادم كـرده  در كنـــار نــامـة) 2
  

كاريت  رامشتا بدانم بعد از اين قدر ف  
  

مـن تـا دلـش گـرفت  هـاي گريـة  از هـاي )3
  

ديگر چو آب تيغ، سرشكم صدا نداشت   
  

كسي  بخت شورم منفعل دارد كه با آن بي) 4
  

بسته مرهم از نمك هر دم به زخم كاريت   
  

12-  شود؟ اليه يافت مي در كدام گزينه، بيشترين تعداد مضاف  
ــيدم  ) 1 ــق كشـ ــاهراه عشـ ــاي دل در شـ ز پـ

  

 صـــد خـــار غـــم بـــه قـــوت غمخـــواري رقيـــب
  

ديــد فرمــان تــو در خاموشــي لعــل تــو دل  ) 2
  

رفت و پنهان ز تو با چشـم سـخنگوي تـو سـاخت     
  

گـه   زمانه دست من اول بـه حيلـه بسـت آن   ) 3
  

ــداخت     ــاب انـ ــود را نقـ ــاهد مقصـ ــره شـ ز چهـ
  

گـردد   گلي كز جنـبش بـاد صـبا آزرده مـي    ) 4
  

ــغ   ــر تي ــرا ب ــيچ ــي  آه ب ــاهي م ــود را   گن ــد خ زن
  

   :جز به  شود؛ در هر گزينه، سه نوع سجع يافت مي  -13
گر شير شـرزه نيسـتي اي فضـل كـم شـكر      ) 1

  

ــزاي     ــم گ ــل ك ــتي اي عق ــرزه نيس ــار گ  ور م
  

   .دريغش همه جا كشيده حسابش همه را رسيده و خوان نعمت بي باران رحمت بي) 2
  . و تخم خرمايي به تربيتش نخل باسق گشته هق شدعصارة تاكي به قدرت او شهد فاي) 3
  . دل در طلب جاه فاني نبندد و روي به كسب خير باقي آرد) 4
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                                     ) 1(فارسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 4صفحه 

   در كدام گزينه، نوع تشبيه متفاوت است؟  -14
 آن نه زلف است و بناگوش كه روز است و شب است) 1

  

 وان نه باالي صنوبر كه درخت رطب است  
  

نباشد كه مرا هر كسي را به تو اين ميل ) 2
  

 نظر مرغ شب است كافتابي تو و كوتاه  
  

 دام بالست حلقة   موي دوست،  سلسلة) 3
  

 هر كه در اين حلقه نيست فارغ از اين ماجراست  
  

 هر آدمي كه چنين شخص دلستان بيند) 4
  

 ضرورت است كه گويد به سرو ماند راست  
  

    هستند؟  »جناس –شبيه ت –ايهام «داراي   ابيات كدام گزينه، تماماً  -15
 گفتم كه بوي زلفت، گمـراه عـالمم كـرد     -الف

  

ــد     ــر آي ــم اوت رهب ــداني، ه ــر ب ــا اگ   گفت
  

 گفتــا غمــت ســرآيد گفــتم غــم تــو دارم، -ب
  

 گفتــا اگــر برآيــد   گفــتم كــه مــاه مــن شــو،
  

 كسي به وصل تو چون شمع پروانـه يافـت   -ج
  

ــر دارد  ــو هــر دم ســري دگ ــر تيــغ ت  كــه زي
  

 ر ســر ســبزه تــا بــه خــواري ننهــي پــا بــ -د
  

 رويـي رسـته اسـت    كان سـبزه ز خـاك اللـه   
  

  

  ج  –الف  ) 4  د  –ب  ) 3  د  –الف ) 2  ج  –ب ) 1
   هاي مقابل كدام گزينه، تماماً درست است؟ آرايه  -16

مرهم زخم دلـم چـون اللـه غيـر از داغ نيسـت      ) 1
  

  )تضـــاد –مجـــاز (قـــدر دلجـــويي از غمخواريـــت  چشـــم دارم ايـــن
  

دل ز سوداي سر زلف تـو خواهـد واسـوخت    ) 2
  

) اسـتعاره  –ايهـام  (در خواهـد رفـت    ايـن دود بـه    )آتشـدان (از سر مجمـرم  
  

بحري است زندگي كه نهـنگش حـوادث اسـت      )3
  

  )تشـبيه  –سـجع  (تن كشتي است و مرگ بـه سـاحل رسـيدن اسـت     
  

گفـــت  تـــدبير تنگدســـتي جســـتم ز عقـــل،   )4
  

ـان (ته است عالجش بريـدن اسـت   دستي كه كو  )تعليـل  حسـن  –بخشـي   ج
  

   است؟  »گرفتن«به معني   »باز گرفتن«در كدام گزينه   -17
ــاز   ) 1 ــد بــ ــريم از او پنــ ــه گيــ ــايد كــ نشــ

  

ــي     ــود بـ ــت خـ ــا نيسـ ــد مـ ــه از پنـ ــاز كـ  نيـ
  

ــنش  ) 2 ــازگير از راه بيـــــ ــي بـــــ قياســـــ
  

حــــــد و مقــــــدار خــــــود از آفــــــرينش  
  

 كـره توسـن   چون دل از دست رها شـد مثـل    )3
  

نتـــوان بـــازگرفتن بـــه همـــه شـــهر عنـــانش   
  

داد خــــــم  كمنــــــد كيــــــاني همــــــي  )4
  

ــاز   ــره را بــــ ــه آن كــــ ــرد ز رم  كــــ گيــــ
  

    :جز ابيات زير با هم قرابت معنايي دارند؛ به  همة  -18
 صبحدم باش كه چـون غنچـه دلـي بگشـايي    ) 1

  

تنـــگ غـــروب اســـت گلـــو بفشـــردن       شـــيوة
  

ــن دل، ) 2 ــو  در گلش ــتي  آب و ه ــت بهش ايي اس
  

ــن آ  ــاش و در اي ــل ب ــوا، گ ــن   ب و ه ــا ك ــو و نم  نش
  

پــيش پــاي همــه افتــاده كليــد مقصــود        )3
  

ــه    ــاده بـ ــي؟ دل افتـ ــت دانـ ــت آوردن چيسـ  دسـ
  

 گـر بـه مـردي نشــد از غـم دلـي آزاد كنـي    ) 4
  

هـــم بـــه مـــردي كـــه گنـــاه اســـت دلـــي آزردن  
  

   است؟ نادرستمفهوم مقابل كدام گزينه،   -19
  )خبري معشوق از زاري عاشق بي(رساني گل من  نيست در كوي توام نامه/  نويس است و به جز قاصد راه اشك من نامه) 1
  )عشق شورافكن عاشق(ها كه بشكفد از آه سرد او  بس شعله/  چون دود شمع كشته كه با وي دمي است گرم) 2
  )نابودي آرزوها(آمال من   شيرازةخوش پراكندي ز هم / گل را بگو   اي صبا گر ديدي آن مجموعة) 3
  )آوري خيانت شرم(رنگ شود روي زرد او  سرخ  با خون،/ آن را كه دل به سيم خيانت نشد سياه ) 4

   كدام بيت، با عبارت زير ارتباط مفهومي دارد؟  -20
  ».تر بست بند خود را تنگ كمر  هر چه بر او تنگ گرفتند، «  
حـرف اسـت    تفسـير ايـن دو    آسايش  دو گيتي،) 1

  

ــدارا      ــمنان م ــا دش ــروت ب ــتان م ــا دوس ب
  

2(  ّــت رخنــه در ســد كننــد ســكندر مــي  اهــل هم 
  

 انـد  كليـد فـتح را دندانـه    دسـتان،  اين سبك
  

اي ســـــتمگر ســـــتم مكـــــن چنـــــدان     ) 3
  

ــگ     ــردد تنـ ــار گـ ــوم كـ ــه مظلـ ــه بـ كـ
  

ــدريم  ) 4 ــا ز ظلـــــم او بـــــه تنگـــــي انـــ مـــ
  

خـــوريم  بـــا لـــب بســـته ازو خـــون مـــي
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                                     ) 1(فارسي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5صفحه 

    خورد؟ بيت زير به چشم مي تضاددر كدام گزينه، مفهوم م  -21
 ارباب حاجتيم و زبان سؤال نيست «

  

 » ؟تمنّا چه حاجت است در حضرت كريم،
  

  

ــت نيســـت    ) 1 گفـــتم ايـــن شـــرط آدميـ 
  

گــوي و مــن خــاموش    مــرغ تســبيح 
  

ــد   ) 2 ــت شـ ــاو پسـ ــت كـ ــدي از آن يافـ بلنـ
  

درِ نيســـتي كوفـــت تـــا هســـت شـــد 
  

 مــــه ســــوز و ســــاز و دعــــاچــــرا آن ه) 3
  

اثـــر بـــود بـــاز  بـــي بـــه درگـــاه تـــو، 
  

ــي  )4 ــاش مــ ــين نقّــ ــو را راز  يقــ ــد تــ دانــ
  

ــاز    ــه بـ ــن جايگـ ــود ايـ ــد راز خـ نمايـ
  

    است؟  »حسبه  فهو  و من يتوكَّل علَي اهللاِ«مفهوم   كنندة كدام بيت، تداعي  -22
حــديث دوســت نگــويم مگــر بــه حضــرت دوســت ) 1

  

ــن  ــخن آشــ ــنا ســ ــه آشــ ــه داردكــ  ا نگــ
  

معرفــــت آگــــاه اســــت   عــــارف كــــه ز ســــرَّ ) 2
  

 خود ز خـود اسـت و بـا خـدا همـراه اسـت       بي
  

كائنـــــــــات   زيرنشـــــــــين علَمـــــــــت،   )3
  

ــا بــه تــو قــائم چــو تــو قــائم بــه ذات        م
  

انـدازان چـو پيچـك     پنجـه   )ريسـمانش (به حبلش  ) 4
  

خـــــود را بريـــــدن   ز هرچـــــه غيـــــر او،
  

    :جز به  كنند؛ تأكيد مي  »حفظ اسرار«ابيات زير بر   همة  -23
يكي چون من كه موسي صاحب راز ) 1

  

  نيارست او نمود اينجا مرا باز   
  

عقل را با كثرت گفتار نيست ) 2
  

  لب فروبستن نشان عاقلي است   
  

گوش آن كس نوشد اسرار جالل  ) 3
  

  كاو چو سوسن صد زبان افتاد و الل   
  

 شود دل گورخانة راز تو چون ) 4
  

  آن مرادت زودتر حاصل شود   
  

   كدام بيت، نسبت به ساير ابيات مفهوم دورتري دارد؟  -24
كـــرد فضـــل عشـــق، انســـان را فضـــول ) 1

  

ــزون  ــن فـ ــول    زيـ ــت و جهـ ــوم اسـ ــويي ظلـ جـ
  

بفكن از پشت خـويش جهـل و بـدان كـه       )2
  

ــل   ــت و ثقيـ ــخت زشـ ــت سـ ــاري اسـ ــل مـ  جهـ
  

ــود    )3 ــر بــ ــدر ور گــ ــود از قــ ــز نبــ عجــ
  

ــود   ــدتر بـــــ ــاجزي بـــــ ــاهلي از عـــــ جـــــ
  

ــوده،    )4 ــل آسـ ــج    جاهـ ــدر رنـ ــل انـ فاضـ
  

ــت    ــر اســ ــل معتبــ ــول و جهــ ــل مجهــ  فضــ
  

  با كدام بيت تناسب مفهومي دارد؟ » مرد چشم ما بود پير«عبارت   -25
 مستي به چشم شاهد دلبند ما خوش است) 1

  

اند به مستي زمام ما  زان رو سپرده  
  

گوشة چشم  رنج ما را كه توان برد به  )2
  

 شرط انصاف نباشد كه مداوا نكني  
  

به صورت از نظر ما گرچه محجوب است   )3
  

 هميشه در نظر خاطر مرفه ماست  
  

 آه از آن نرگس جادو كه چه بازي انگيخت  )4
  

 آه از آن مست كه با مردم هشيار چه كرد  
  

  

  

     )1( عربي، زبان قرآن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 

  

 :»!التنُظر إلی من قالَ  ُانُظر إلی ماقاَل و«  -26
  !نگرم  كه گفت نمي كنم و به آن به آنچه گفته نگاه مي) 1
  !به آنچه گفته است بنگر و به آن كس كه گفته است نگاه نكن) 2
  !گويد نگاه نكن مي گويد نگاه كن و به آنچه كه مي به آن) 3
  !كنم گويند نگاه نمي نگرم و به كساني كه مي هايي كه گفت مي به چيز) 4
  
  

   ّ۲۶ - ۳۵(من أو إىل العربيّة الّرتجمة  فين االصّح و االّدق عی(    دّق في الّترجمة من أو إلى العربّية صّح و األعّين األ)٢٦ - ٣٥(  
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                                     ) 1(بي، زبان قرآن عر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 6صفحه 

  :»!الّشوارع  يجاُرنا أخبَرنا بما حدَث ف«  -27
  !افتاد آگاه كرديم ها اتفاق  مان را از آنچه در خيابان همسايه) 1
  !يمكن افتد باخبر مي مان را از آنچه در خيابان اتفاق مي همسايه) 2
  !مان ما را از آنچه در خيابان اتفاق افتاد باخبر كردند همسايگان) 3
  ! ها اتفاق افتاد باخبر كرد مان ما را از آنچه در خيابان همسايه) 4

  :»!ثالث حجرات مقطوع؟  يفهل تعلم أّن تّيار الکهرباء «  -28
  !داني كه جريان برق در سه اتاق قطع شده است؟ آيا مي) 1
  !نيد اتصال برق در سه اتاق قطع شده است؟دا آيا مي) 2
  !آيا فهميديد كه جريان برق در سومين اتاق قطع شده بود؟) 3
  !داني كه جريان برق در سي اتاق قطع شده است؟ آيا مي) 4

  :﴾!﴿إّن هذه أّمتکم امًة واحدًة و أنا رّبکم فاعبدون  -29
  !پس مرا پرستش كنيد شك امت شما، امتي يگانه است و من خدايتان هستم، بي) 1
  !قطعاً اين امت شما، امتي واحد است و من خداي شما هستم، پس مرا پرستش كنيد) 2
  !همانا اين امت شماست، امتي يگانه و من پروردگارتان هستم، پس مرا بپرستيد) 3
  !گمان اين امت شماست، امتي واحد و من پروردگار هستم، پس مرا بپرستيد بي) 4

  :»!صالة المدرسة  يف ةٌ لفحاليوم الثالثاِء من هذا األسبوع    يد فستنعق«  -30
  !شود در سومين روز هفته جشني در سالن مدرسه برگزار مي) 1
  !شود هاي مدرسه برگزار مي در سومين روز از اين هفته جشني در سالن) 2
  !شنبه از اين هفته جشني در سالن مدرسه برگزار خواهد شد در روز سه) 3
  !شنبه جشني در سالن مدرسه برگزار خواهد شد هاي سه اين هفته روز از) 4

  :»!حّبة التفاح فتصير شجرًة ذات الغصون الّنضرة  يخوتإزرع «  -31
  !هاي تر و تازه شد خه خواهرم دانه سيبي كاشته سپس درختي داراي شا) 1
  !شود مي هاي تر و تازه خه برادرانم دانة سيب را كاشتند، پس درختي داراي شا) 2
  !شود هاي تر و تازه مي كاشت پس درختي داراي شاخه برادرم دانه سيب را مي) 3
  !هاي تر و تازه شود خه كارند تا درختي با شا هاي سيب را مي برادران من دانه) 4

  :﴾!لی الّنورإذين آمنوا ُيخرجهم من الّظلمات الّ  يّ ﴿اهللا ول  -32
  !شوند ها به نور خارج مي خدا دوستدار كساني است كه از تاريكي) 1
  !كند ايت مي ها به نور هد ها را از تاريكي اند و آن خدا دوستدار كساني است كه ايمان آورده) 2
  !فرستد سوي نور مي به  اند، ايشان را از تاريكي وند سرپرست كساني است كه ايمان آورده خدا) 3
  !آورد ها به نور بيرون مي ا از تاريكيها ر دند، آن خداوند سرپرست كساني است كه ايمان آور) 4

  :عّين الّصحيح  -33
  .عت از دانشگاه خارج شدند همة دانشجويان به سر : !تخرَّج کّل الّطالبات من الجامعة بسرَعة) 1
  .آموز ناميديم روز سيزدهم از ماه آبان را روز دانش !:»يوم الّتلميذ«سّمی اليوم الثالث عشر من شهر آبان ن) 2
  .تأسيسات عمومي به مردم سود رساند !:فَع الّناس بالمرافق العاّمةِانت) 3
  .كرد ها را خاموش مي فاطمه كولر و چراغ !:ُء المکّيف والمصابيح کانت فاطمة ُتطفی) 4
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                                     ) 1(بي، زبان قرآن عر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 7صفحه 

  :أالخطعّين   -34
  !هاي شديدي اتّفاق افتاد و مردم متحير شدند باران !:وحّير الّناس شديدةٌ  حدثت أمطارٌ ) 1
  !قرآن بر آزادي عقيده تأكيد كرد !:القرآن َعلی ّحرية العقيدةأکّد ) 2
  !ها زينت داد وند آسمان را با ستارگاني مانند مرواريد خدا !:نجٍم کالدَُّررأزان اهللا الّسماء ب) 3
  !كند مزدور براي مصلحت دشمن كار مي !:العميل يعمل لمصلحة العدوّ ) 4

  »!يديد كه پنج سرباز مقابل در سازمان ايستادند؟آيا د« :الّتعريب ي عّين الّصحيح ف  -35
  !؟أمام باب المنّظمة انالخامس واقف يهل رأيتما أّن الجند) 1
  !؟أمام باب المنّظمة اند واقفو هل رأيتم أّن خمسة جن) 2
  !؟هل رأيتم أّن خمسة جنوٍد واقفون أمام باب المنّظمة) 3
  !؟نّظمةواقف أمام باب الم يهل رأيتنَّ أّن خمسة جند) 4

  
  

  
ي الهواِء إلی فاألکسيجيَن اّلذي  ُندخلُ َوبالَتَنفُّس . يحتاج الجسم إلی ِغذاٍء للحياة لکّنه بحاجٍة إلی اُألکسيجيِن أيضاً 

وتية ا. الهواُء ضروريٌّ أيضًا للّتکلُّم. الّرئتين لتي تحت تأثير َفاَلهواُء اّلذَي َيخرُج من الرَّئتين َيمرُّ عبَر الَحلق حيُث األوتاُر الصَّ
إلی کالم بفعِل حرکات الوجه  األصواتهذه  تتحّولُ کأوتار آلٍة موسيقيٍة و عندَما نتکلَّم ) خورد تکان می(مرور الهواء تهتزُّ 

  !والّلسان) ها لب(والشَّفتين 
  :فی الّنّص  مالم يذکرعّين   -36

  !سبابهاأحياة اإلنسان و ) 2    !تنّفس الموجودات) 1
  !التنّفس وأثره علی الَبدن) 4    !ی الجسمثر الهواِء علأ) 3

  :عّين الّصحيح  -37
  !يةتو الص وتاراألسبب اهتزاز  انالشَّفت) 2  !عشر دقائق من دون أن نتَنّفسحيًّا نبقی ) 1
  !الجسم اليستطيع أن يعيش بدون ُاکسيجين) 4  !الماء ين الموجود فينسان باألکسيجتنفَّس اإل) 3

  :الّنّص  يفليها إعّين عبارة ُأشير   -38
  !ن إلی الّدميويأخُذ األکسيج لقيمرُّ الهواء عبر الح) 2  !نف والفمِباأل يدُخُل الهواءُ ) 1
  !للتکّلم يٌ حرکات الّلسان ضرور ) 4   !تغل الجسمشبالطاقِة إلی الجسم و ي يتأي ءُ الغذا) 3

  :عّين العنوان المناسب لمفهوم الّنّص   -39
  !إعطاِء األکسيجين االنسان والحيوان) 2  !هتمام بَتَنّفس الموجوداتاالِ  )1
  ؟کيف يعمل الجسم) 4    !التنّفس واألصوات) 3

  
  
  

   بما يناسب النّص ) ٣٦ – ٤٢(اقرأ الّنص التّالي ثّم اجب عن األسئلة  
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 ٤٠ - ٤٢! (عّين الصحيح فی نوعّية الکلمات(  
  :»تتحولُ«  - 40

  ـ له حرف زائد »تحويل«فعل مضارع ـ للمخاطب ـ مصدره ) 1
  زائدان ـ له حرفان »تحوُّل«مصدره  ي ـفعل مضارع ـ للغائبة ـ مزيد ثالث) 2
  »ت ـ ل«بزيادِة حرفين و حروفه الزائدة  يفعل ـ مزيد ثالث) 3
  »ح و ل« ةصليـ حروفه األ »تحويل«مصدره  ي ـفعل مضارع ـ للغائبة ـ مزيد ثالث) 4

  :»أصوات«  -41
  »أ ص و« ةاسم ـ جمع تکسير ـ حروفه األصلي) 1
  »صوت«مفرُده  ـ اسم ـ جمع مکّسر) 2
  »ص و ت«نث ـ حروفه األصلية اسم ـ جمع سالم ـ للمؤ ) 3
  »صوت«اسم ـ جمع سالم ـ للمذکر ـ مفرُده ) 4

  :»ُندِخل«  -42
  ـ من باب إفعال يفعل مضارع ـ للمتکلم مع الغير ـ مزيد ثالث) 1
  »دخول«ـ مصدره  يفعل مضارع ـ للمتکلم مع الغير ـ مجرد ثالث) 2
  »ن«د الزائ هو حرف يـ مزيد ثالث وحدهفعل مضارع ـ للمتکلم ) 3
  »د خ ل«صلية و حروفه األ يفعل مضارع ـ للمتکلم وحده ـ مزيد ثالث) 4

  
  
  

  :قراءة الکلمات يف الخطأعّين   -43
  !ِمَن الّسّيارةِ  عل العّماُل الَبضائَينزّ ) 2  !َجذوِة الُمستِعرةِ الُانُظْر إلی ) 1
  !ُمسلمينَ َن الُخمُس ُسّکاِن العاَلِم مِ ) 4  !مؤمنٍ  يَلتان فَخصالَتجتِمُع ) 3

  :فيها فعل متعدّ  يعّين العباَرة اّلت  -44
  !سأرجُع قبَل غروب الّشمس) 2  أنتم التعلمون﴾ ﴿اهللا يعُلم و) 1
 !الهندوراس يشديٌد ف يحُدُث إعصارٌ ) 4  !ُيسافر الّرجل إلی قرية بالطائرة) 3

  :المفهوم يف الخطأعّين   -45
  العامل: ل لمصلحة العدوّ يعم ياّلذ) 2  الُفرشاة: اننأداة ِلتنظيف األس) 1
  الغيم: الَمَطر هنوع من الّسحاب ينزل من) 4  الّدوام: اإلدارة يوقت الَعَمل للموّظف ف) 3

  !يعّين عبارة فيها الماض  -46
  !استِمعوا کالم المعّلم ِبالّدقة) 2  ! َأخُرج من المدرسة مساءً ) 1
  !البيت يساَعدن األمَّ ف )4    !سينتواَضعوا للمدرِّ ) 3

   ٥٠ - ٤٣(عّين المناسب للجواب عن األسئلة التالية(  
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  :فيه المتضادّ  ما ليسعّين   -47
  !کبره يصغره أجاَب ف يمن سأل ف) 2  !خلق الّسماوات واألرض يالحمدهللا اّلذ) 1
  !أکبر من الّنهر کثيراً  البحرُ ) 4  !ًة بيَن الُغرف الغاليةصغرفة رخي وجدتُ ) 3

  :فيه انواع الجمع عّين ما  -48
   !ثناناِ لهذه الّشجرات ُغصنان ) 1
  !الملعب الکبير ين فالّرياضيون يلعبو ) 2
  !اولئک االّمهات يذهبَن إلی مساجد صباحً أ) 3
    !االمتحان  ين الّدروس و ينجحون فو الّطالب يقرؤ ) 4

  !من الحروف الزائدة للفعل »ن«عّين حرف   -49
  !نکسر زجاج مصباح الحجرةاِ ) 2  !ِانَتَشَرت الحرارة من الشمس) 1
  !الّناس نياٌم، فإذا ماتوا انتبهوا) 4  !الصفّ  ي نت المدّرسات ينتظرن ف کا) 3

  »!مّرة............... المسابقات العالمّية ل ينا فجحن«: عّين الّصحيح للفراغ  -50
  واحدة) 4  ولیاأل) 3  واِحد) 2   ّولأ )1

  
    ) 1(دين و زندگي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ها به آن  رفتار كساني كه بعد از روشن شدن مسير هدايت براي آننتيجة ، )ص(براساس آيات سوره مباركه محمد  -51

  چيست؟ ،كنند پشت مي
  شان توسط شيطان و فريب خوردن با آرزوهاي طوالني ين اعمال زشتتزئ) 1
  پيروي از شيطان به جاي پرستش خداوند و فريبكاري با خدا و پيامبر) 2
  يبنده دنيافرهاي  مشغول شدن با آرزوهاي طوالني و زينت) 3
  زينت دادن اعمال زشت خود و فريب دادن ديگران با آن) 4

  است؟ بشريجوامع  در زيربناي تدوين قوانين ،كدام گزينه  -52
  نِ متغير در قوانين بشري و الهيتكريم م) 2  پذيرش اصل اجتماعي بودن فطري انسان ) 1
  ني انسانقبول كردن بعد مادي و جسما) 4  بت در وجود انسان ثا پذيرش منِ) 3

  ؟را داردتجزيه و تحليل  يتكدام گزينه، قابل  -53
  انسان  روحانيبعد ) 2    منِ متغير و ثابت انسان) 1
  بعد جسماني انسان ) 4    روح انسان ) 3

  شود؟ ترجمه آيه زير كامل مي ،با كدام گزينه  -54
ها گروهي  اين به خاطر آن است كه آن ...............آن را  ،خوانيد فرا مي ...............سوي  دم را بهها هنگامي كه مر آن«  

  ». ...............هستند كه 
  كنند تعقل نمي گيرند ـ به مسخره و بازي مي ـنماز ) 2  كنند تفكر نمي ـگيرند  به مسخره و بازي مي ـخدا ) 1
    ندآور ايمان نمي ـگيرند  جدي نمي ـجهاد ) 4  اند دچار غفلت شده ـ كنند مهم تلقي نمي ـنماز ) 3
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  شود؟ متن زير با كدام گزينه كامل مي  -55
دارد  ...............اما  ،كند پيدا مي ...............در طول زندگي  يابد كه گرچه هر كسي اين حقيقت را در درون خود مي«  

  ».ام گونه گونه بودم و اكنون اين آن گذشتهدر : گويد كه به پشتوانه آن مي
  يك نياز ثابت  ـنيازهاي گوناگوني ) 3  گاهي نيز شرايطي ـاحساس خوشحالي و ناراحتي ) 1
  يك منِ متغير ـحاالت مختلفي ) 4  يك محور ثابت  ـحاالت گوناگون ) 2

  كند؟ مي تعبير» خواب«در فرمايش خود حقيقت زندگي چه كساني را با عنوان  )ص(پيامبر  -56
  كافران دنياپرست) 4  شدگان در گناه  غرق) 3  مردمان در دنيا) 2  غافالن از معاد) 1

مند شدن از رؤياي صادقه را  توجيه  د بهرهنتوان نمي ،جسماني انسان ندارند عد غيركه اعتقاد به ب چرا افرادي  -57
  منطقي كنند؟

  .استگذشته و آينده در  آن ستر خوابيده و حركتزيرا رؤياي صادقه فاصله گرفتن روح از بدني كه در ب) 1
  .هاي حياتي بدن خود نيازي ندارد به اين علت كه انسان در هنگام خواب به فعاليت) 2
  .به اين دليل كه منكران رؤياي صادقه اعتنايي به داليل عقالني و منطقي ندارند) 3
   .خداوند متعال است زيرا اعتقاد به رؤياي صادقه نتيجه مستقيم اعتقاد به وجود) 4

  شوند؟ گرفتار يأس و نااميدي و از دست دادن نشاط و شادابي در زندگي مي ،كدام گروه  -58
  . گرايي شدند فرو رفته و در اين مسير دچار پوچ ها آلودگي  منكران معاد كه در گرداب) 1
  .نيا را ندارنددليل فقر و تهيدستي امكان لذت از د  ولي به ،افرادي كه منكر معاد هستند) 2
  . كه هر روز به فكر آلودگي و گناه جديد هستند و امكان ايجاد تنوع جديدي ندارند  افرادي) 3
  . توانند اما نمي ،كنند مرگ را فراموش كنند كه براي لذت بيشتر در دنيا سعي مي  افرادي) 4

  منكران معاد براساس آيات سوره جاثيه چيست؟ فكريپشتوانه   -59
  شده  هاي تحريف كتاب) 4  داليل عقلي ناقص ) 3  سخنان گذشتگان ) 2  االت ظن و خي) 1

  كدام است؟ ،شبهة اهل دوزخ كه در زندگي دنيا ذهن آنان را مشغول كرده بود و موجب انكار معاد شده بود  -60
  . ها است نبنابر اين معاد ساخته ذهن آ ؛اي به زندگي و لذايذ آن ندارند ها عالقه پيامبران و پيروان آن) 1
   ؟چرا تاكنون هيچ فردي از درگذشتگان و نياكان ما به دنيا بازنگشته است) 2
  شويم؟ استخوان شديم آيا دوباره زنده ميو يم و خاك مردوقتي ما ) 3
  . ها هيچ ترديدي نسبت به وقوع معاد نداشتند و دروغگو هستند آن) 4

چقدر در «دنيا رفت و پاسخ ايشان در برابر اين پرسش خداوند كه  جناب عزير براي چه مدتي از ،پيامبر گرامي خدا  -61
  ؟بودچه  »توقف كردي؟ ـ در حالي كه مرده بودياين بيابان ـ 

  يك روز و يا نصف روز  ـپنجاه سال ) 2  يك روز يا نصف روز ـ صد سال) 1
  چند ساعت  ـ صد سال) 4    يك و نيم روز  صد سال ـ) 3

  داند؟ مي ناشي از چهكار روز جزا را ان» مطففين«آيات سورة   -62
  پشت كردن به دعوت پيامبران ) 2  فروشي در معامله   ارتكاب گناه كم) 1
  گذشتن از حدود و گنهكاري) 4    دل بستن به متاع زودگذر دنيا) 3

  درست است؟» آفرينش نخستين انسان«كدام گزينه دربارة حقيقت   -63
  . است اين موضوع يكي از داليل امكان معاد) 1
  . اين موضوع يكي از داليل ضرورت معاد است) 2
   .اين حقيقت الزمة پذيرش عدل الهي در قبال بندگان است) 3
  . اين حقيقت نتيجه پذيرش هدفمند بودن خلقت هستي است) 4
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 يند دليلتوا با استناد به كدام گزينه مي» .روند برخي جنايتكاران بزرگ دنيا با مرگ طبيعي از دنيا مي«اينكه   -64
  مستقل بر لزوم و ضرورت معاد باشد؟

  ضرورت هدفدار بودن همة امور در جهان ) 2  تقدير نظام مرگ و زندگي براي همة موجودات عالم طبيعت ) 1
  ضرورت اعمال عدل الهي در ميان بندگان ) 4  جريان حكمت الهي در سراسر هستي ) 3

  ار وقوع قيامت چه چيزي معرفي شده است؟انگيزه برخي افراد براي انك» قيامت«در سورة   -65
  هاي مؤمنان  رهايي از توبيخ) 2  ارتكاب گناه بدون دغدغه حسابرسي) 1
  فريب خوردن و تحت تأثير منحرفان قرار گرفتن) 4  ها وجود ترديد جدي از وقوع قيامت در ذهن آن) 3

  در فرهنگ لغات قرآن كريم به چه معنايي است؟» توفّي«واژه   -66
    صورت كامل  دريافت چيزي به) 2  فتن چيزي از سوي اجبار و اكراه گر) 1
  فوت و درگذشت فرد) 4    خروج از عالم مادي) 3

  فرمود؟ )ص(را رسول خدا جملة زير ،به چه كساني در كدام نبرد و خطاب  -67
  »حقّ يافتيد؟ ،داده بودآيا شما نيز آنچه پروردگارتان وعده  .حق يافتيم ،آنچه پروردگارمان به ما وعده داده بود«  
  رزمندگان شهيد مسلمان  ـجنگ احد ) 2  مانده سپاه كفّار مكّه  باقيـ جنگ بدر ) 1
  مانده از سپاه كفّار مكّه  اجساد باقي ـجنگ احد ) 4  كشتگان جنگ بدر از سران كفّار  ـجنگ بدر ) 3

  كند؟ كامل مي كدام گزينه عبارت زير را  -68
  . است ...............اين واژه در لغت به معناي  .دهد خبر مي ...............از مرگ به نام پس ........... .... قرآن كريم از وجود  
  حالتي شبيه غبار ـبرزخ  ـجهاني ) 2  رسيدن به چيزي ـبرزخ  ـعالمي ) 1
  فاصله ميان دو چيز ـبرزخ  ـعالمي ) 4  ابديت و هميشگي ـقيامت  ـجهاني ) 3

  ايي از مردم پس از چشيدن طعم مرگ براي چيست؟ توسط عده ،زگشت به دنياخواست با در  -69
  هاي دنيا  دلبستگي به لذايذ و خوشي) 2     خالص شدن از عذاب آخرت) 1
  ايمان به خدا و آنچه پيامبرش آورده ) 4  جبران گذشته و انجام عمل صالح ) 3

  كند؟ اشاره مي ،دارد» تّأخر اآثار م«صورت كامل به گروه اعمالي كه  به  گزينه  كدام  -70
  مراقبت از فرد نابينا و تهيه مواد غذايي مورد نياز او ) 1
   )ع(شركت در راهپيمايي اربعين و زيارت حرم امام حسين) 2
  خيرات اقالم بهداشتي و ماسك در ايام كرونا در ميان محرومان) 3
  روم فعاليت گروه جهادي براي ساختن مسجد و مدرسه در روستاي مح) 4

  ؟نيستدرست  ،كدام گزينه دربارة حقايق عالم برزخ  -71
  . كار رفته و در قرآن نيست واژة برزخ فقط در احاديث اهل بيت به) 1
  . جهان برزخ حائلي ميان زندگي دنيا تا آغاز روز قيامت است) 2
  . شود هاي حياتي بدن انسان متوقف مي در عالم پس از مرگ فعاليت) 3
  .شوند مند مي ها بهره ها و رنج نيكوكاران و بدكاران به تناسب از لذت در عالم برزخ) 4

  دربارة چگونگي ارتباط روح فرد مؤمن با خانواده خود است؟) ع(دقيقاً مربوط به روايت امام كاظم ،كدام گزينه  -72
  وجود ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا) 2  عالم و قيامت  وجود شعور و آگاهي در) 1
  بسته نشدن پرونده اعمال خير و شر انسان) 4  ودن و حيات داشتن اصل برزخ زنده ب) 3

كند و موجب  عقايد انحرافي و فاسد را ترويج مي ،كدام گزينه دربارة فردي كه با ايجاد كانال در فضاي مجازي  -73
  شود، درست است؟ تربيت نادرست جوانان و نوجوانان مي

  .است» تأَخّراآثار م«اعمال او از دسته ) 2  .است» مدآثار ماتقّ«اعمال او از دسته ) 1
  .شود اعمال اين فرد موجب گرفتاري او در عذاب دنيايي و آخرتي مي) 4  . چنين فردي توفيق توبه را از دست خواهد داد) 3
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  ها نيز خواهد داشت؟ آن) بهشتي شدن(آيا اعمال خير بازماندگان براي درگذشتگانِ خود تأثيري بر سرنوشت   -74
  .رسد و ربطي به قيامت او ندارد خير، زيرا اعمال خير فقط در برزخ به متوفي مي) 1
  . شود ها مي بله، همه اعمال خير ما موجب تغيير در سرنوشت آن) 2
  .خورد خير، سرنوشت فرد فقط به وسيله اعمال خود او رقم مي) 3
  . تواند مؤثر باشد ها مي بله، در سرنوشت آن) 4

  ، چيست؟ آورند كساني كه در هنگام قبض روح براي گناهكاري خود بهانه ميآميز فرشتگان نسبت به  جملة توبيخ  - 75
  چرا بر آلودگي محيط چيره نشده و تأثير پذيرفتيد؟) 2  چرا به جاي اصالح جامعه از آنجا كوچ كرديد؟) 1
  نكرديد؟چرا امر به معروف و نهي از منكر ) 4  چرا در زمين پهناور خدا هجرت نكرديد؟) 3
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76. A: I don’t know how to use my new mobile.  
 B: It’s quite easy. I ............... you how to use it. 

1) will teach  2) am teaching 3) am going to teaching 4) go to teach 
77. Many more people die in car accidents ............... in plane crashes. Statistics show that 

driving your own car ............... flying in an airplane. 
1) than / more dangerously than 2) than / more dangerous than 
3) from / more dangerous than 4) from / as dangerous as 

78. A: What did you buy yesterday when you went to the market? 
 B: I bought a ............... coat. 

1) new nice blue 2) new blue nice 3) nice blue new 4) nice new blue 
79. Which sentence is grammatically correct? 

1) Ahmad looks much more happily than Hamed today. 
2) Ahmad looks as happily as Hamed today. 
3) Ahmad looks the happiest student today. 
4) Ahmad looks happily today. 

80. It’s important to ............... good care of our teeth so we can eat well when we get older. 
1) take 2) make 3) give 4) save 

81. There are a lot of cars and motorcycles in the streets in Tehran, so it’s not a / an 
............... place to ride bicycles. 
1) endangered 2) popular 3) hopeful 4) safe 

82. A: There is a ................ film in the cinema. Do you have any free time to see it today? 
 B: Yes, of course. 

1) hopeful  2) wonderful 3) natural 4) regular 
83.  People living in this ............... are dying because of the lack of water. The government 

should try to find a way to solve this problem 
1) ring 2) orbit 3) area 4) sign 

84. Some people believe that the more the item experiences, the better the ..............., but this 
is not always true. 
1) opinion  2) quality  3) economy  4) development 

Part A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 76-87 are incomplete sentences. Beneath each sentence, you will see 
four words or phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that 
best completes the sentence. Then mark your answer sheet. 
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85. Many people around the world like to play football as much as possible. ............... it’s a 
very popular sport in the world. 
1) Actually  2) Honestly  3) Widely  4) Hopefully 

86. The fire destroyed the building and there was a lot of traffic on the streets, so the 
firemen couldn’t arrive there on time to ............... the fire. 
1) turn off 2) die out 3) put out 4) cut down 

87. A / An ............... is a building through which scientists can watch the plants, the stars 
and other things in space. 
1) museum  2) college 3) laboratory 4) observatory 
 

 
 
 
 
 
All around us are bacteria, viruses and Parasites that have the potential to make us very ill. Yet 
amazingly, most of us don’t (88) …………… sick that often. This is because your body is able to 
(89) …………… these invaders or attackers with several layers of defence known as your immune 
system. When come into (90) …………… with a microbe, your first layer of defence aims to (91) 
…………… the invader (attacker) from entering your body in the first place. Your outer layer of 
defence (92) …………… a physical barrier (your skin) and body liquids designed to or wash away 
infections. It acts the same way every time, regardless of the invader that it encounters and it’s a very 
effective way of protecting us from infections. 
 
88. 1) get 2) take  3) carry  4) describe 
89. 1) perform 2) defend 3) develop 4) allow  
90. 1) introduction  2) pause 3) contact 4) collection 
91. 1) permit 2) cause 3) attract 4) stop 
92. 1) carry 2) relax 3) include 4) donate 
 

 

 
 
 

PASSAGE 1: 
We have nine planets in our Solar System. These planets circle around the sun; this is called orbits. A 
lot of astronomy people like to think of the Solar System which has mercury, Venus, Earth and not 
forgetting Mars. These are closest to the sun and are called the terrestrial planets simply because they 
have very solid rocky surfaces. The Outer Solar System has Jupiter, Saturn, uranus, and Neptune. 
These are sometimes called the gas giants. Outermost planet - Pluto, which many don’t classify this as 
a planet any more. Our Solar System also contains comets, asteroids, moons, dust, gas and some other 
minor planets. The sun has such powerful gravity it tries to pull the planets to wards it. There are 140 
moons that orbit the eight planet in the Solar System. The moon don’t orbit the sun; they orbit the 
planet they are nearest to. 
 
93. The best title for the above passage is ............... .  

1) the gas giants  2) the Solar System  
3) the terrestrial planets 4) the outer Solar System 

Part B: Cloze Test 
Directions: questions 88-92 are related to the following passage. Read the passage and 
decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark your answer sheet.  

Part C: Reading Comprehension 
Directions: In this part of the test, you will read two passages. Each passage is followed by 
four questions. Answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then 
mark your answer sheet. 
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94. According to the passage, which of the following is Not true? 
1) The orbits of the planets should be actually different from each other. 
2) The outer Solar System is farther than the Inner Solar System to the sun. 
3) The moons orbit the nearest planets in the universe.  
4) Only Jupiter and Earth have asteroids and moons  

95. The underlined word “terrestrial” in the passage is closest in meaning to ............... .  
1) earthly 2) orbital  3) Solar 4) planetary 

96. We can find all the following things in our Solar System EXCEPT ............... . 
1) comet 2) icy surface 3) air  4) minor planet 

PASSAGE 2: 
People like to think that life was better in the past. The air was cleaner, the water was purer, and 
people were friendlier. Life was safe, certain and cheaper. But were the good old days really so good? 

Probably not. Many of today’s problems existed in the past and there were other problems as 
well that we rarely face today. For example, people were often killed or serious injured by run away 
horses instead of cars. Getting purer water used to be a big problem, throwing out the remains of the 
animals was another problem.  

    Communicable diseases were a great concern, which are now under control. It is safe to say 
that life has always had its problems. They existed in the past, they exist at present and certainly, they 
will exist in the future, but instead of looking back and talking about the good old days, we should try 
to learn from our past. 
 
97. It is understood from the passage that life problems are ............... . 

1) now worse than they were in the past 
2) not limited to one particular period 
3) less dangerous than they were in the past 
4) today easily solvable because of advancements in science 

98. According to the passage, water ............... in the past because of the remains of the 
animals. 
1) was more polluted  2) was less polluted 
3) was difficult to get  4) used to be as pure 

99. The author implies that as time goes by, people ............... . 
1) always remember the past as it really was 
2) look back at the past and try to learn from it 
3) tend to remember good things and forget bad things 
4) like to think that life was worse in the past 

100. The main idea of this passage is ............... . 
1) cities are terrible places to live 
2) forget the past and look at the future 
3) things used to be better in the good old days 
4) let’s look back at the past and try to learn from it 
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2هاي دو عدد طبيعي فرد متوالي برابر  اختالف معكوس  -101
 معكوس مجموع اين دو عدد كدام است؟ . است 35

1 (1
6    2 (1

9  

3 (1
12    4 (1

15  

اگر هر كدام به تنهايي كار را انجام دهند، . نند رسا روز به پايان مي 8گر كاري را با هم شروع و در مدت دو كار  -102
  كند؟  به تنهايي كار را چند روزه تمام مي Bكارگر . رساند كار را به پايان مي Bروز زودتر از كارگر  A ،12كارگر 

1 (28    2 (24  
3 (2    4 (16  

اگر عدد مربوط به مساحت شكل برابر عدد مربوط به محيط آن . است xها برابر  خط در شكل زير، طول تمام پاره  -103
  است؟  كدام ABخط  باشد، طول پاره

1 (2 4 2
41
  

2 (2 4 2
37
  

3 (612 2
41  

4 (612 2
37  

اي به شعاع  در شكل زير از دايره  -104
π

4
الساقين جدا شده  الساقين و يك ذوزنقه متساوي ، يك مثلث متساوي2

ماندة دايره چند برابر عدد  هاي باقي حت قسمت چك ذوزنقه برابر ساق آن باشد، مسا عدة كو اگر قا. ستا
π
  است؟  1

1 (( )π − +2 1 3 3  

2 (( )π − +4 1 3 3  

3 (( )π − +4 4 4 3 3  

4 (( )π − −2 4 4 3 3  

DEFدو برابر مساحت مثلث  ABCDدر شكل زير مساحت مربع   -105
Δ

هاي روي شكل طول  جه به اندازه با تو. است 
  كدام است؟  DFوتر 

1 (3 17  
2 (6 13  
3 (3 15  
4 (6 11  

  

O

x2
CD

A Bx + 3

F

E

x

B

A
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ريشة معادلة   -106
x

x

− =
+ +

+

1 1 11 11 111

aدر معادلة   x ax− + =2 29 9 12 2  اختالف مقاديري كه براي . كند صدق مي

a آيد كدام است؟  دست مي به  

1 (2
3    2 (3

4  

3 (1
2    4 (1

3  

axهاي معادلة درجه دوم  اگر يكي از ريشه  -107 bx c+ + =2  و  1، عددb a c− = =2 3 باشد، مقدار ريشة ديگر  6
  كدام است؟ همعادل

1 (2    2 (1
2  

3 (3    4 (1
3  

)معادلة درجة دوم   -108 ) ( ) aa x a x+ − + + =24 4 2  ضرب ريشة مضاعف  حاصل. داراي يك ريشة مضاعف است
  كدام است؟  aمعادله در مقدار 

1 (2    2 (4  
3 (6    4 (8  

8آموز،  قد يك دانش  -109
آموز  آموز برابر باشد، نسبت وزن دانش اگر نماتوب اين دو دانش. آموز ديگر است قد دانش 9

  آموز قد كوتاه كدام است؟  قد بلند به دانش

1 (81
64    2 (64

81  

3 (9
8    4 (8

9  

  هاي تعريف شدة زير تابع است؟ يك از رابطه كدام  -110
  . دهد اي كه به هر مثلث، ارتفاع آن را نسبت مي رابطه) 1
  . دهد اي كه به هر لوزي، طول قطر آن را نسبت مي رابطه) 2
  . دهد اي كه به هر عدد مربع كامل، ريشة دوم آن را نسبت مي رابطه) 3
  . دهد اي كه به هر عدد مكعب كامل، ريشة سوم آن را نسبت مي رابطه) 4

  است؟  نادرستكدام عبارت   - 111
  . ارج شوددقيقاً يك پيكان خ Aوقتي تابع است كه از هر عضو  Bبه مجموعة  Aني يك رابطه از مجموعة  نمايش پيكا) 1
  .دار آن را حداكثر در يك نقطه قطع كند ها نموyنمايش مختصاتي يك رابطه وقتي تابع است كه هر خط موازي محور ) 2
 B، حداقل يك عضـو از مجموعـة   Aوقتي تابع است كه متناظر با هر عضو از مجموعة  Bبه مجموعة  Aيك رابطه از مجموعة ) 3

  . را بتوان نظير كرد
  .هاي اول برابر در آن وجود نداشته باشد مرتبي يك رابطه وقتي تابع است كه هيچ دو زوج مرتب متمايزي با مؤلفهنمايش زوج ) 4
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  دار مختصاتي آن كدام است؟  باشد، نمو Bبه مجموعة  Aاز مجموعة  fنمودار پيكاني زير نمايش تابع  اگر   -112

b − 2

a

b

a2

a −2 1

a b−

f
A B

  

1( 

 

          2( 

 

3( 

 

          4( 

 
)واحد كاال  xليد روزانه  يك كارگاه توليدي براي تو  -113 )C x x= +1 4     حد  اگر هر وا. كند تومان هزينه مي

4يد شده به قيمت كاالي تول  44ليد كند تا  حد كاال تو مان به فروش برسد، اين كارگاه روزانه چند وا تو    
  تومان سود كند؟ 

1 (11     2 (115   
3 (12     4 (125   

  گراد كدام است؟  اختالف دماي اين دو شهر بر حسب سانتي. درجة فارنهايت است 36اختالف دماي دو شهر   - 114

1 (C24


    2 (C22


  

3 (C2

    4 (C18


  

)تابع خطي   -115 )f x mx n= قطع  1−اي به عرض  ها را در نقطه و محور عرض 2اي به طول  ها را در نقطهxمحور  +
mمقدار . كند  مي n+ كدام است؟   

1 (1    2 (−1  

3 (1
2    4 (− 1

2  
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  است؟  نادرستهاي مشترك كارآفرينان موفق،  يك از جمالت زير در مورد ويژگي كدام  -116
  .بين هستند بينند، يعني خوش كه ديگران شايد متوجه نشوند، مي هاي كسب و كار را زماني فرصت)  الف
  . هاست دهنده بودن آن كنند كه بيانگر ويژگي سازمان منابع را به شكل كارايي مديريت و هماهنگ مي)  ب
  .اند بيني، مطمئن و دلگرم به موفقيت اقتصادي پرانگيزه هستند؛ به اين معنا كه با واقع)  ج
  . دهند وفق مي پذيري دارند؛ يعني خود را با شرايط بازار ريسك)  د
  . آموزند پس يادگيرنده هستند از كارشناسان، همكاران و مشتريان خود مي)  هـ

 ج -ب )  4  د -ب  -الف  ) 3  د -ج  -الف )  2  هـ -ب )  1
اي خود پذيرش كرده است و بابت  مراجع را دفتر خدمات مشاوره 1825، تعداد 1399شناس در پايان سال  يك روان  -117

طبق اطالعات جدول زير كه . هزار تومان از هر مراجع دريافت كرده است 28اي مبلغ  ت مشاورههر ساعت خدما
  : دهد، به سؤاالت زير پاسخ دهيد اي او را نشان مي هاي ساالنه دفتر خدمات مشاوره هزينه
  است؟  اي برابر با كدام گزينه عملكرد ساليانه اين دفتر خدمات مشاوره)  الف
  رود؟  شمار مي كدام مورد از جمله معايب اين كسب و كار شخصي به)  ب

  قيمت  ها شرح هزينه
,  )ماهانه(هزينه اجاره دفتر  ,15      تومان  

,  هزينه جاري ساليانه شامل هزينه آب و برق و گاز و تلفن ,12       تومان 
, )نفركارمند 2(رمند دفتري و خدماتي حقوق ماهانه هر نفر كا ,2 5     تومان  

  
,)  الف)  1 ,225       اندازي هاي باالي راه پيچيدگي در مديريت و هزينه)  ـ ضرر ب  
,) الف)  2 ,295       اندازي هاي باالي راه و هزينه تپيچيدگي در مديري)  ـ ضرر ب  
,)  الف)  3 ,259       ها و دعاوي مسئوليت نامحدود در برابر بدهي)  ـ سود ب  
,)  الف) 4 ,252       ها و دعاوي مسئوليت نامحدود در برابر بدهي)  ـ سود ب  

  كدام گزينه در بردارندة پاسخ صحيح هريك از موارد زير است؟   -118
  .در اقتصاد است............... هاي مختلف كسب و كار، بيانگر مفهوم  مي شكلدرك تفاوت مفهو)  الف
  هاي كدام نوع كسب و كار است؟  اينكه در پايان دوره سود احتمالي به نسبت سرماية هر عضو توزيع شود، از ويژگي)  ب
تي از كشاورزي تا امروزه بسياري از كسب و كارها در ايران به شكل شخصي هستند ودر همه نوع فعالي)  ج

  .حضوردارند............... 
  ويژه خدمات سازمان توليد ـ شركت تعاوني ـ صنعت به)  1
  ويژه صنعت  سازمان توليد ـ شركت سهامي ـ خدمات به)  2
  ويژه صنعت  بازار ـ شركت تعاوني ـ خدمات به)  3
  ويژه خدمات  بازار ـ شركت سهامي ـ صنعت به)  4
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اند و در آن گياهان آپارتماني  ك خانواده، بخشي از حياط منزل مادربزرگ خود را تبديل به گلخانه كردهاعضاي ي  -119
داري و سود حاصل از كاشت  هاي كاشت و نگه اطالعات زيرهزينه. فروشند صورت اينترنتي مي دهند و به پرورش مي

  . دهد سه گياه مختلف در اين گلخانه را نشان مي
1اي معادل  ميليون تومان و هزينه 1اموفيليا با سود ساالنه كاشتن گياه ز)  1   هزار تومان در ماه  
5كاشتن گياه پتوس با هزينه ماهانه )  2   ميليون تومان  13هزار تومان و سود ساالنه  
  ميليون تومان 24ميليون تومان و سود ساالنه  5هزينة ماهانه  كاشتن گياه سانسوريا با)  3

  :با توجه به اين اطالعات
  صاحبان اين كسب و كار بهتر است از نظر اقتصادي كاشت و پرورش كدام گياه را انتخاب كنند؟ ) الف
  هزينه فرصت اين تصميم، كدام است؟ ) ب

  زاموفيليا ـ از دست رفتن منافع كاشت پتوس)  1
  پتوس ـ از دست رفتن منافع كاشت زاموفيليا)  2
  پتوس ـ از دست رفتن منافع كاشت زاموفيليا و سانسوريا)  3
  زاموفيليا ـ از دست رفتن منافع كاشت پتوس و سانسوريا)  4

  :جز به ؛همة موارد زير در مورد الگوي مرز امكانات توليد درست هستند  -120
  .كند، مجسم كنيم رصت يك كشور را وقتي بيش از يك كاال توليد ميدهد تا هزينة ف اين الگو اجازه مي)  1
  . تواند توليد كند و آنچه آرزوي توليد آن را دارد مرزي است بين آنچه يك كسب و كار مي)  2
  . دهندة حداكثر امكان توليد يك كشور با منابع موجود و در دسترس است اين الگو نشان)  3
  .ركت روي مرز امكانات توليد و درون آن توليد كندطور كلي بهتر است يك ش به) 4

  هاي زير است؟  با توجه به منحني مرز امكانات توليد زير، كدام گزينه پاسخ درستي به پرسش  -121

  
در كدام نقطه يا نقاط اين امكان وجود دارد كه حداقل بيشتر از يك كاال توليد شود بدون آنكه از توليد  -الف

  ه شود؟ كاالهاي ديگر كاست
  چيست؟  Dبه جاي نقطة  Bهزينه فرصت توليد در نقطة  -ب
  كند؟ ارائه مي Fتري از نقطه  كدام گزينه تفسير درست -ج

1نظر كردن از  صرف - ، بGنقطه  -  الف) 1  تواند آرزوي دستيابي به آن را داشته باشد كشور مي -  واحد كاالي ب ، ج.  
1نظر كردن از  صرف - ، بBنقطه  -  الف) 2  دهد نشان ميحداكثر امكان توليدي كشور با منابع موجود را  - واحد كاالي ب ، ج .  
1پوشي از  چشم -  ب ، Fنقطه  - الف) 3  با فرض عدم ثابت ماندن منابع كشور تا حدودي غير قابل دستيابي است - واحد كاالي الف ، ج .  
1نظر كردن از  صرف -  ، بEنقطه  -  الف) 4  قابل دسـتيابي    با فرض عدم ثابت ماندن منابع كشور تا حدودي غير - واحد كاالي الف ، ج

  . است
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طبق قانون عرضه، رابطة . عرضه دارندبر توليد و ............... ها، اثر  هزينه............... ابداعات و اختراعات، معموالً با   -122
  .است............... بين قيمت و مقدار عرضه رابطة

  كاهش ـ مثبتي ـ مستقيم)  2   كاهش ـ مستقيمي ـ معكوس ) 1
  افزايش ـ مثبتي ـ مستقيم)  4    افزايش ـ مستقيمي ـ معكوس)  3

  : فرضي است، در اين صورتدر يك جامعه بازاري » تقاضا، عرضه و قيمت«جدول زير، نمودار   - 123
  است؟» مازاد عرضه«ها بيانگر  كدام رديف يا رديف)  الف
  ترتيب از راست به چپ چقدر است؟ به 5و 4درآمد توليدكننده در رديف )  ب
كه  تر هستند در حالي كنندگان به تقاضاي كاالي مورد نظر مشتاق ها، مصرف در كدام رديف يا رديف)  ج

  ؟ ندارندكافي براي توليد  كنندگان انگيزة توليد
  مقدار تقاضا  مقدار عرضه  )ريال(قيمت   رديف

1  856  1   14  
2  888  1 7  136  
3  92   12  128  
4  958  122  122  
5  1  14  11  
6  125  158  1 8  

,)  ب 6و  5هاي  رديف)  الف)  1 ,1168 76  –, ,11     3و  2، 1هاي  رديف) ج  
,)  ب 1و  2هاي  رديف)  الف)  2 ,1186 67  – , ,1 4      6و  5هاي  رديف) ج  
,)  ب 5و  5هاي  رديف)  الف)  3 ,1168 67  – , ,11     6 و 5هاي  رديف) ج  
,)  ب 2و  1هاي  رديف)  الف)   4 ,1186 76  – , ,1 4      3و  2، 1هاي  رديف) ج  

  كدام گزينه با توجه به مدل جريان چرخشي تعامالت بين بازيگران ميدان اقتصاد، كامالً درست است؟   -124
هـا و پرداخـت    ها و خـانواده  خدمات است و با دريافت ماليات از شركت دولت، خريداري مهم در بازارهاي عوامل توليد و كاال و)  1

  .كند ها نقش مهمي در اقتصاد ايفا مي يارانه به آن
ها را خريداري كـرده و در   ها كاالها و خدمات توليدي بنگاه نيمة پاييني نمودار مربوط به بازار محصوالت است، جاييكه خانواده)  2

  . كند ت ميها پول پرداخ مقابل به آن
هايي است كـه خانوارهـا از    ها برابر با هزينه ها از طرفي و درآمد بنگاه ها برابر با درآمد بنگاه پرداختي عوامل توليد از طرف بنگاه)  3

  .اند محل درآمد خود پرداخته
  . كند هم به بازار عوامل توليد ارائه مي ها و ها و هم به بنگاه عنوان يكي از بازيگران مهم، كاال و خدمات را هم به خانواده دولت به)  4

  ؟نيستها،درست  كدام گزينه در مورد انواع ماليات  - 125
  . وظيفه قانوني پرداخت ماليات بر مصرف بر عهدة فروشندگان و توليدكنندگان است)  1
  . ترين نوع آن ماليات بر ارث است باشد و مهم مبناي ماليات بر دارايي ثروت مودي مي)  2
  .كنند آوري مي در ماليات بر ارزش افزوده، كسب و كارها منبع ماليات را از فروش خودشان جمع)  3
 .هاي غير مستقيم هستند هاي گمركي، ماليات بر ارزش افزوده و ماليات بر دارايي از انواع ماليات تعرفه) 4
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2فرنگي را به قيمت  فرض كنيد كشاورزي هر كيلوگرم گوجه  -126   فروشد هاي پخش و توزيع مي تومان به واسطه .
در كارخانه، . فروشند فرنگي مي تومان به كارخانه توليد رب گوجه 35فرنگي را به قيمت  ها نيز گوجه واسطه
6ها به رب تبديل شده و هر قوطي رب به ارزش  فرنگي گوجه   شود و  داران فروخته مي مان به مغازهتو
11دار، هر قوطي رب را به قيمت  مغازه   با فرض اينكه ماليات بر ارزش . فروشد كنندة نهايي مي تومان به مصرف

  : باشد% 1افزوده برابر با 
  اليات بر ارزش افزوده چقدر است؟ ها با احتساب م قيمت فروش گوجه به كارخانه)  الف
  آوري شده بر كدام عدد است؟  مجموع كل ماليات بر ارزش افزوده جمع)  ب
  آوري شده توسط فروشنده در مرحله سوم كدام است؟ ماليات بر ارزش افزوده جمع)  ج

1)  ، ب 358)  الف)  1 11 6)  ، ج  2  (385)  الف 11)  ، ب 6)  ، ج  
2)  الف) 3 2 1)  ، ب 11 35)  ، ج  4  (22)  الف 11)  ، ب 35)  ، ج  

  كدام گزينه در مورد جملة زير درست است؟   -127
  ».كند موز را با هزينة فرصت كمتري توليد مي Bنسبت به كشور  Aكشور «
  . دارددر توليد موز مزيت نسبي  Bكشور )  2  . در توليد موز مزيت مطلق دارد Aكشور )  1
  .دارددر توليد موز مزيت مطلق  Bكشور )  4  .در توليد موز مزيت نسبي دارد Aكشور )  3

  درست است؟» نفتا«هاي زير در مورد پيمان  يك از گزينه كدام  -128
  .گرانه كشورها عليه يكديگر امضاء شد اين پيمان با هدف جلوگيري از اقدامات حمايت)  1
  .المللي پول بود نتيجة آن تشكيل بانك جهاني توسعه و صندوق بين تشكيل شد و 1994در سال )  2
  .بين آمريكا و كانادا و مكزيك امضاء شد 1992پيمان تجارت آزاد كه به پيمان نفتا مشهود است در سال )  3
  . ها بود يياين پيمان كه به قرارداد گات نيز معروف است از نظر بيل كلينتون به معناي شغل و درآمد براي آمريكا)  4

است و بيشتر طرفداران آن از ............... داري بر اين باور است كه بازيگر اصلي در ميدان اقتصاد  نظام سرمايه  -129
  . است............... ها در اين نظام فكري  ترين چهره كنند و يكي از شاخص دفاع مي............... 

 ه و تقاضاي بازار ـ كارل ماركسساز و كار تعيين قيمت ـ حاكميت عرض)  1
  دولت ـ حاكميت عرضه و تقاضاي بازار ـ كارل ماركس)  2
  دولت ـ مالكيت خصوصي ـ آدام اسميت)  3
  بازار ـ مالكيت خصوصي ـ آدام اسميت) 4

  هاي اقتصادي است؟  يك از نظام ترتيب مربوط به كدام هر يك از موارد زير، به   -130
اي هستند كه حق دارند ساز و كارهاي حاكم بر ميدان اقتصاد را به اختيار و آگاهي  كارگران تنها طبقه)  الف

  . خودشان تعيين كنند
  . شود، ندارد هايي كه در بازار و تعيين مي ها و قيمت هاي توليد، هيچ مرزي جز رقابت تصاحب بيشتر ابزارها و روش)  ب
ها  ها مالكيت خصوصي است و دولت ت كه سرآغاز همه ظلمبر مالكيت اشتراكي تأكيد دارد و بر اين باور اس)  ج

  . ند از اقشار ضعيف حمايت كنندهست  موظف
  داري سرمايه)  داري، ج سرمايه)  سوسياليسم، ب)  الف)  2  سوسيالسيم)  ماركسيسم، ج)  سوسيالسيم، ب)  الف)  1
  داري سرمايه)  ماركسيسم، ج)  كسيسم، بمار)  الف)  4  سوسياليسم)  داري، ج سرمايه)  ماركسيسم، ب)  الف)  3
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   شود؟ در متن زير چند خطا ديده مي  با توجه به تاريخ ادبيات پيش از اسالم،  -131
در ايران پيش . شد فارسي باستان ناميده مي  زبان ايرانيان پيش از اسالم كه ريشه و مادر زبان امروز ايران است،«  

را موبدان » يادگار زريران«شده است؛ مثالً كتاب  ها سينه به سينه حفظ مي قرن  ،از اسالم، آثار فرهنگي ـ ادبي
  ».تا اينكه سرانجام در دورة هخامنشي، آن را به نگارش در آوردند  خواندند از حفظ مي  براي اجراي مراسم ديني،

  سه ) 4  پنج   )3  دو   )2  چهار ) 1
   درست است؟  عبارات كدام گزينه تماماً  - 132

  . شده است آثاري به زبان پارتي تأليف مي  ساساني،  تا اوايل دورة -الف  
اي ميان فارسي باستان و فارسي  پارس تعلّق داشته است و در مرحله  به ناحية  جا كه زبان پهلوي اساساً از آن -ب  

  . اند ناميده» فارسي ميانه«آن را  نو قرار دارد،
  .شتي استتبيشتر آثار ديني زر  ه،آثاري كه به زبان پارتي تأليف شد -ج  
  . آثار ادبي پهلوي به سبب اهميتي كه سنّت شفاهي در ايران پيش از اسالم داشته، غالباً به كتابت در نيامده بودند - د  
  . آثار ادبي منظوم زبان پهلوي از ميان رفته است، ولي آثار ادبي منثور در دست است -هـ   
  ب ـ الف ـ ج   )4  ب ـ ج ـ هـ   )3  ب  الف ـ د ـ  )2  هـ ـ ج ـ د ) 1

   درست است؟  »فارسي نو»  كدام گزينه دربارة  -133
  . در برابر نفوذ عناصر زبان عربي بود  نخستين صورت زبان ادبي فارسي نو،  دري،) 1
  . مقامات دولتي بوده است  زبان محاوره و مكاتبة  زبان رسمي ساسانيان،  دري،) 2
  گيـري از الفبـاي خـطّ عربـي بـه مرحلـة       اي را پشت سرگذاشت و با بهـره  تحول تازه  زبان فارسي  م به ايران،پيش از ورود اسال) 3

  .جديدي گام نهاد
ادبيات فارسي دري هم به مفهوم واقعي خود تقريبـاً همزمـان بـا برافتـادن ايـن      . طاهريان نخستين دولت اسالمي ايران بودند  )4

  . دولت پديد آمد
   :جز به  هستند؛  »عصر انديشة استقالل ملّي ايران«بيانگر تعريفي درست از   ها، زينههمة گ  -134

  .ايراني تكيه داشتند  امراي ساماني، بر ضرورت تأليف به زبان فارسي دري و گردآوري تاريخ و روايات گذشتة) 1
  . اي از هويت فرهنگي را ترويج كنند تركيب تازه  خراسان بزرگ،النّهر و  كوشند در ماوراء امراي ساماني با تشويق شاعران و نويسندگان مي  )2
  .كنند اي ايراني در چارچوب فرهنگ اسالمي دست پيدا مي امراي ساماني در برابر خالفت بغداد به هويتي مستقل يعني بازيافتن انديشه  )3
وارد   يني و سياسي جديد از راه ترجمـة متـون عربـي،   د  ادبي،  بسياري از اصطالحات علمي،  در قرن چهارم و اوايل قرن پنجم،  )4

  . شود فارسي دري مي
   ترتيب درست است؟ شدة زير به نام آثار معرفي در كدام گزينه،   -135

    .به زبان عربي نوشته بود  )الرّسل و الملوك  تاريخ(محمدبن جرير طبري آن را تحت عنوان  -الف  
اين   صور، علماي ماوراءالنّهر را گرد كرد و از ايشان فتواي كرد كه روا باشد،امير سيد ابوالمظفّر ابوصالح من -ب  

  .كتاب را به زبان پارسي گردانيم
ديدگان از  قمري، خداوندان كتب را از دهقانان و فرزانگان و جهان 346امير ابومنصور عبدالرّزاق حدود سال  -ج  

  . ي شاهانها شهرها بياورد و بنشاند به فراز آوردن اين نامه
  ابومنصوري   ترجمة تفسير طبري ـ تاريخ بلعمي ـ شاهنامة) 1
  تفسير طبري   ابومنصوري ـ ترجمة  تاريخ بلعمي ـ شاهنامة  )2
  ابومنصوري   تاريخ بلعمي ـ ترجمة تفسير طبري ـ شاهنامة  )3
  ترجمة تفسير طبري ـ تاريخ بلعمي ـ تاريخ طبري   )4
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   :جز به  اول قرن پنجم هجري درست هستند؛  قرن چهارم و نيمة  ها دربارة همة گزينه  -136
هاي ملّي به زبان فارسـي در ايـن قـرن      حماسه  پاية. آداب و رسوم ملّي بود  حفظ و ارائة  قرن چهارم هجري، دوران غلبه، رواج،) 1

  .گذاشته شد
  . بزرگي چون محمدبن زكرياي رازي آغاز شدطاليي همراه با شكوفايي روح ايراني بود كه با دانشمند   دورة قرن چهارم هجري،   )2
  .هاي علمي بود و مردان مشهوري از آغاز تا پايان اين دوره صرفاً در علوم ديني سرگرم تأليف بودند زمينه  دورة ركود در همة   )3
  . انگر اهميت اين دوره استبي  گوي ديگر، عنصري و بسياري از شاعران فارسي  فردوسي،  راني چون رودكي،ووجود سخن) 4

   ترتيب براي تكميل متن زير مناسب هستند؟ كدام دسته از كلمات به  -137
نيز ............... شعر . حماسي، مدحي و غنايي بود  اول قرن پنجم،  ترين انواع شعر فارسي در قرن چهارم و نيمة رايج«  

. معمول گشت با شاعران بزرگ درباري جايگاه خود را پيدا كرد... ............كه از آغاز ادب فارسي به پيروي از شعر 
هم در اين دوره ............... شعر . و شهيد بلخي قوت و استحكام يافت............... با دو شاعر مشهور، ............... شعر 

  ».وجود آمد، ولي در دورة سلجوقيان به پختگي رسيد به
  مدحي ـ عربي ـ غنايي ـ رودكي ـ حكمي   )2  ـ رودكي ـ تعليمي حماسي ـ تركي ـ غنايي  )1
  مدحي ـ تركي ـ مدحي ـ ناصرخسرو ـ حماسي ) 4  حماسي ـ عربي ـ مدحي ـ ناصرخسرو ـ اندرزي )3

   :جز ترتيب درست است؛  به ها ويژگي زباني و ادبي متن زير به گزينه  در همة  -138
فتندي كه بر كتف او دو پاره گوشت بود بزرگ بررسته دراز، و سر آن به كردار و اين ضحاك را اژدها به وي از آن گ«  

خلق را به جادوي چنان نمودي كه  ماري بود و آن را به زير جامه اندر داشتي، و هرگاه كه جامه از كتف برداشتي، 
  »...اين دو اژدهاست و ازين قبل مردمان ازو بترسيدندي و عرب او را ضحاك گفتند 

  گيري از تمثيل براي بيان مفهوم فريبكاري  كاربرد واژگان كهن ـ بهره  )1
  ـ شبكه معنايي   )به(به معني  ) را(كاربرد ) 2
    كاربرد دستور تاريخي ـ كاربرد سجع ) 3
  ـ تشبيه ) در(به جاي   )اندر(كاربرد   )4

   ها از تعداد تشبيهات بيشتر است؟ در كدام گزينه تعداد استعاره  - 139
سرو باالي من آن گه كه درآيد بـه سـماع   ) 1

  

چه محل جامة جان را كه قبا نتوان كرد 
  

ــي   ) 2 ــك ب ــن فل ــار، اي ــزار انتظ ــد ه ــا بع  وف
  

شهد وصالم چشـاند، زهـر فـراق از قفـا     
  

تو خود رفتي ولي باد جنون خواهد دواند از پي   )3
  

آتش مـن مجنـون رسـوا را      بسان شعلة
  

ــور   ) 4 ــر ش ــالم پ ــت   از ع ــوهر راح ــو گ  مج
  

 جز موج خطـر هـيچ نـدارد    كاين بحر به
  

   شود؟ توأماً ديده مي  »آرايي ـ تضاد جناس ـ واج  آرايي ـ واژه»  در كدام گزينه  -140
 زبـــان شـــكوه بگشـــايم اگـــر بـــر خنجـــر جـــورت) 1

  

ــا را   ــاد كـــــن مـــ ــر جلّـــ مالمـــــت از زبـــــان خنجـــ
  

ــه،  ) 2 ــادوي آن م ــم ج ــديم چش ــواب    دي ــه خ ــبي ب ش
  

ــا ــ ــواب را     امـ ــديم خـــ ــم نديـــ ــه چشـــ ــر بـــ دگـــ
  

ــان،     )3 ــوئي فغ ــك نك ــرد مل ــرم و س ــت   در گ ــه نيس ك
  

 قــــــدري، دل پــــــر آتــــــش و چشــــــم پــــــر آب را
  

 رويـت   م بيمـة كَشـ آتش رويت سـيل سر  آتش آهم ز  )4
  

ا      اين ز درون زد شعله به گردون وان ز بـرون شـد تـا بـه ثريـ 
  

    :جز به  شود؛ ها تشبيه با همة اركان ديده مي در تمام گزينه  - 141
چون كوه پيچيده است در دامن ز شرم   پاي خود،) 1

  

ديده تا كبك دري، سـرو خرامـان تـو را    
  

ــي      )2 ــن ب ــنگ م ــران س ــا درد گ ــد ت ــبر را  دي ص
  

ــوب را     ــال اي ــواج ب ــكر ام ــان ش ــد زب ش
  

ــان،  )3 ــو     همچــو مژگ ــار ت ــود افك ــركش ب ــك ت ــر ي تي
  

ا صائب نيست ديوان تو ر  رتبه، مصرع بي
  

  چكد آتش چو شـمع از چهـرة شـرمين تـو را     مي) 4
  

شود روشن چراغ كشته بر بالين تو را  مي
  

@konkurbanks



                                     ) 1(علوم و فنون ادبي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 24صفحه 

  است؟  نادرستهاي مقابل كدام گزينه همگي  آرايه  -142
گنــاه يــك نفــس آن مــه بــه مجلــس از مــا ديــد ) 1

  

ــا را     ــرين، م ــف عنب ــرد در آن رل ــد ك ــه بن   ك
  

  )ـ مجاز  حسن تعليل(
ــو جــام شــراب را  صــبح آن كــه دا  )2 شــت پــيش ت

  

ــاب را     ــاند آفتــ ــو نشــ ــش از رخ تــ در آتــ
  

   )بخشي جان ـ   اغراق(
ســنگ رهنــد    همرهــان سســت در راه طلــب،  ) 3

  

ــو را   ــدان ت دل مخــور، افتــاد در پيــري اگــر دن
  

  )تضاد ـ استعاره(
چو گيرم پيش رويـش باشـدم هـر ديـده دريـايي        )4

  

پيـدا  پايـان درو   ز عكس چين زلفـش مـوج بـي   
  

   )ايهام ـ تشبيه(
    بيت زير فاقد كدام آراية ادبي است؟  -143

  »ورم يك معني برجسته را آ تا به كف مي  نهم در زير پاي فكر، كرسي از سپهر مي«  
  تضاد   )4  مجاز ) 3  اغراق   )2  تشبيه   )1

   شود؟ در كدام گزينه هر سه نوع سجع يافت مي  -144
  .خواهد دهد، در مي خاك مي  كاهد، گويد پر مي كم مي. كارش پرداخته شودها پرداخته كند تا  كيسه  )1
  اميد باشد تو را به وصول درجات و نجات از دركات   وقت كه اين كرده باشي، آن  )2
  حاصل  سود و تحمل بي تعلّل بي  خواهد نه زكات، بذل مي  خواهد نه برات، نقد مي) 3
  . داند فهمد و اشاره نمي كنايه نمي. ربتخاك خام تربت است و راه راه غ) 4

   :جز به  ها كامالً درست هستند؛ زير همة گزينه  با توجه به سرودة  -145
 ديدة شبنم كه در پيراهن گل محرم است 

  

 حلقه بيرون در باشد گلستان تو را   
  

  چون نباشم چشم بر راه نسيم التفات؟
  

 من كه پروردم به آب چشم، ريحان تو را   
  

  . ترتيب كنايه از متوسل و استعاره از اشك هستند به» حلقة در ـ آب«) 1
    . شود تشخيص و جناس همسان ديده مي  در بيت اول،  )2
  .شود در بيت دوم، اغراق و حسن تعليل ديده مي  )3
    . هر دو مجاز دارند» ديده و ريحان« )4

   :جز به  د؛آرايي هستن داراي سجع و فاقد واژه  ها، گزينه همة  -146
ــت     ) 1 ــر اس ــاني ديگ ــق از جه ــزل عش من

  

مــرد عاشــق را نشــاني ديگــر اســت     
  

فلك با بخـت مـن دائـم بـه كـين اسـت         )2
  

كه با من بخت و دوران هم به كين است 
  

هنگام تنگدستي در عيش كوش و مستي   )3
  

كاين كيمياي هستي قارون كند گـدا را  
  

 سـت  د سـاقي به حالوت بخورم زهر كه شاه  )4
  

ـان هـم از اوسـت     به ارادت ببرم درد كه درم
  

   ها برابر است؟ هاي كدام مصراع تعداد پاره  -147
  پادشاهي و گدايي بر ما يكسان است -الف  
  اي بركن ز گوري  بگفتم تخته -ب  
  كاشكي قيمت انفاس بدانندي خلق  -ج  
  كاين سخن با خام نيست  پخته داند، -د  
  آرم ز پيش  گنه سر بر نمي من كه از شرم - هـ  
  هـ ـ ج ـ الف  ) 4  الف ـ د ـ ب ) 3  ب ـ ج ـ د   )2  ج ـ هـ ـ د ) 1

  صامت است؟ ) ه/ـه (  مصوت،) و(در كدام گزينه   -148
  اي ز چشمة نوشت، چشم دل چراغاني  )2  ور نبيند چه بود فايده بينايي را  )1
  حلوايي را   مگس دكّةناگزير است ) 4  سرت ز آسمان بگذرد در شكوه   )3
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   است؟ نادرستعالمت هجاهاي كدام گزينه   -149
]به ديگر دوستانش ده بشارت  ) 1 ]| |− − − − − − − −   

]تا يكي دوست ببينم كه بگويد خبرت   )2 ]| | |− − − − − − − − −     
]ما مالمت را به جان جوييم در بازار عشق   )3 ]| | |− − − − − − − − − − −     

]دگر رغبت كجا مانَد كسي را سوي هشياري ) 4 ]| | |− − − − − − − − − − − −    
   تعداد هجاهاي كوتاه در مقابل كدام گزينه درست است؟  -150

   )هجاي كوتاه 7(شمع من روز نيامد كه شبم بفروزي   )2 )هجاي كوتاه 5(صبر قفا خورد و به راهي گريخت   )1
   )هجاي كوتاه 3(حاللست رفتن به صحرا، و ليك   )4  )هجاي كوتاه 7(تا رنج تحمل نكني گنج نبيني ) 3

   ترتيب براي تكميل متن زير مناسب هستند؟ هاي كدام گزينه به واژه  -151
هاي كوچك و هماهنگي تشكيل  ها از قطعه بينيد كه مصراع مي  ايد توجه كنيد، اگر به شعرهايي كه تا كنون خوانده«  

تشكيل ............ تري به نام  هاي كوچك گويند كه از بخش مي.............. هاي يك مصراع  هبه هريك از پار. اند شده
  » .كنند ها را به دو دسته تقسيم مي واج وجود دارد كه آن................ در زبان فارسي . شده است

  نه  و ركن ـ هجا ـ بيست  )2     سه و بخش ـ هجا ـ بيست  )1
  نه  و هجا ـ واج ـ بيست  )4    سه  و ستپايه ـ واج ـ بي  )3

   است؟ نادرست  كدام گزينه تماماً  - 152
  . افزايد تناسب و همسويي وزن و عاطفه، بر قدرت اثرگذاري سروده مي -الف  
  .شود توجه به فضاي عاطفي متن، سبب كشف وزن مي -ب  
  .در اشعار حماسي، وزن و آهنگ با محتوا هماهنگي كامل دارند -ج  
  .ترين عامل پيدايي هر اثر، عاطفه است ساسيا -د  
  .كند وزن و آهنگ به انتقال بهتر انديشه و عاطفه كمك مي - هـ  
  ب ـ هـ ـ د ) 4  هـ ـ الف ـ ج) 3  ب ـ ج ـ د   )2  الف ـ ب ـ ج  )1

   كدام بيت نسبت به ساير ابيات مفهوم دورتري دارد؟  -153
 خموشي نيست ممكـن جـان روشـن يـافتن     بي) 1

  

ــوز ــي   ةكـ ــته مـ ــاب را    سربسـ ــراب نـ ــد شـ بايـ
  

لب ز حـرف شـكوه بسـتن تلـخ دارد كـام مـن         )2
  

دهـد خونـاب را    وقت زخمي خوش كه بيـرون مـي  
  

ــه  )3 ــان   نكتــ ــه از زبــ ــان جســــت ناگــ اي كــ
  

ــمان    ــت از آسـ ــه جسـ ــري دان كـ ــو تيـ  همچـ
  

 تــاب را نيســت از زخــم زبــان پــروا دل بــي    ) 4
  

ــرد   ــردد خــار و خــس گ ــانع از گــردش نگ  اب رام
0   
  

   :جز به  ها با هم همخواني دارد؛ قلمرو فكري همة گزينه  -154
  

 دل برداشـت زود   توان از عـالم افسـرده،   مي) 1
  

 گــردد بــه گرمــي نــان جــدا     از تنــور ســرد مــي  
  

گوي عشق و عقل  و پيش ارباب بصيرت گفت  )2
  

ــدا   ــم ج ــران از ه ــواب گ ــداري و خ  هســت چــون بي
  

ند خدايي مشـكل اسـت قطع پيو  از جدايي، ) 3
  

 از هــم كــي شــود قــرآن جــدا  گــر شــود ســي پــاره،
  

نيست ممكن، آشنايان را جـداكردن ز هـم   ) 4
  

ــي ــدا     مـ ــم جـ ــمان از هـ ــان را آسـ ــد بيگانگـ كنـ
  

   شده درست است؟ مشخص  معني واژة  در كدام گزينه،  -155
  »ببستند آذين همه كشورش    ببردند و پيل از درش تبيره«  
  غنيمت جنگي) 4  پادشاه   )3  سالح   )2  دهل ) 1
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                                     ) 1(تاريخ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 26صفحه 

  ترين نشانة حضور انسان در ايران كشف شده است؟  از كدام مكان، كهن    - 156
  شهر سوخته سيستان) 4  غار يافته لرستان) 3   رود خراسان كشف) 2  هليالن ايالم) 1

  ساختند؟  كاري مي ك چكشآالت مسي با تكني از حدود چند هزار سال پيش، ساكنان فالت ايران ابزار   - 157
  ده هزار سال پيش ) 4  هشت هزار سال پيش) 3  شش هزار سال پيش) 2  دو هزار سال پيش) 1

  گردد؟  ها به چند هزار سال پيش باز مي گيري آن سرزمين اصلي ايالميان در كدام منطقه و تاريخ شكل   -158
    م.ق 2500 -خوزستان ) 2    م.ق 2700 -فارس ) 1
  م.ق 2600 -خوزستان ) 4    م.ق 3200 -فارس ) 3

  ها، تاريخ ايران باستان را نگاشته است؟  نامه در قرون نخستين اسالمي كدام مورخ با استفاده از خداي  - 159
  حوقل ابن) 4   خلدون ابن) 3  طبري) 2  مسعودي) 1

  وجود آمدند؟  از حدود چند هزار سال پيش، نخستين شهرها در فالت ايران به  -160
  چهار هزارسال) 4  پنج هزار سال) 3   شش هزار سال) 2  ر سالهفت هزا) 1

  ؟ استترين متن تاريخي كشف شده متعلق به كدام تمدن باستاني  قديمي  -161
  يونان) 4   هند) 3  مصر) 2  چين) 1

  شماري جهان چه نام دارد؟  ترين گاه دقيق  -162
  يزدگردي) 4  قمري) 3  دوازده حيواني) 2  جاللي) 1

ترتيب از راست به  ها آثار ايران به نمايش در آمده، به هاي لوور، بريتانيا و آرميتاژ كه در آن ت مكاني موزهموقعي  -163
  چپ در كدام كشورها قرار دارند؟

  لندن، پاريس، هلند) 2    نيويورك، لندن، پاريس) 1
  پترزبورگ پاريس، لندن، سن) 4    پترزبورگ ايتاليا، لندن، سن) 3

  النهرين آغاز شد؟  ، همزمان با كدام حكومت در بينشروع تمدن مصر  -164
  اكد) 4  آشور) 3  بابل) 2  سومر) 1

  وجود آمد؟  در كدام منطقه، اولين دورة تمدن يونان به  -165
  ميسن) 4  روم) 3  اسپارت) 2  آتن ) 1
  

                                     جغرافياي ايران 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كند؟   درستي بيان مي كدام گزينه، مفهوم ديد تركيبي در جغرافيا را به   -166
  .  صورت جداگانه مطالعه شود ساخت يك مكان به هاي طبيعي يا انسان هاي پديده ويژگي) 1
  . گيرد ه جانبه مورد مطالعه قرار ميصورت مجزا يا هم هاي مرتبط، به هاي همة رشته يافته) 2
 . صورت سودجويانه يا منطقي بررسي شود صورت همه جانبه عملكرد انسان در مكان به به) 3
 . صورت همه جانبه در يك مكان بررسي شوند ساخت به هاي طبيعي يا انسان همة پديده) 4

  پژوهش، درست است؟  توجه به مشخصات گام پنجم پژوهش يا آخرين گام كدام گزينه با  -167
  . شوند ييد ميأهايي كه پيش از پردازش اطالعات تعيين شده بود، ت فرضيه يا فرضيه) 1
  .      شوند ييد يا رد ميأهايي كه در گام سوم تعيين شده بود، ت فرضيه يا فرضيه) 2
  .       شوند هايي كه در گام دوم تعيين شده بود، ارزيابي مي فرضيه يا فرضيه) 3
  .    شوند ييد ميأهايي كه در گام دوم تعيين شده بود، ت فرضيه يا فرضيه) 4
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                                     ي ايرانجغرافيا
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 27صفحه 

  دارد؟   مغايرتهاي جغرافيايي،  يك از موارد زير، با موضوع فرضيه در گام دوم پژوهش كدام  -168
  .دهد پژوهشگر با كمك پيشينه مطالعات، پيشنهادها و خبرهاي اوليه را در چارچوب مسئله پژوهش ارائه مي) 1
  .     دهد آوري و تجزيه و تحليل اطالعات جهت مي هاي جمع فرضيه نقش راهنما دارد و به اقداماتي مانند روش) 2
  .    دهد پژوهشگر به سواالتي كه در مرحله قبل يعني بيان مسأله مطرح شده، پاسخي پيشنهادي ارائه مي) 3
  .            گيرد منطقي مورد ارزيابي نهايي قرار مي پاسخ پيشنهادي پژوهشگر در اين مرحله، با داليل علمي و) 4

  درستي مطرح شده است؟ در كدام گزينه، ارتباط موقعيت مطلق و آب و هوا در كشور ما به  -169
  شده است   ،..............، منجر به ..............درجه .............. تا ..............گستردگي كشور ما در «
  ورود توده هواي سيبري و سوداني از غرب  -عرض شمالي  - 40 - 25) 1
  اي  حاره فشار جنب فعاليت كمربند پر -عرض شمالي  - 40 - 25) 2
  تنوع زاويه تابش در بيشتر شهرها -طول شرقي  - 63  - 44) 3
  اي هفشار حار فعاليت كمربند كم -طول شرقي  - 63 - 44) 4

هـاي نظـامي    ، شرايط مناسبي براي فعاليـت .............. هاي استانه در كشور ما ارح همزمان با فعاليت پرفشار جنب   -170
  .ندارد

 دليل دما و رطوبت پايين غربي، به غربي و شمال) 2  دليل دما و رطوبت باال  غربي، به غربي و شمال) 1
 ا و رطوبت پايين دليل دم غربي، به جنوبي و جنوب) 4  دليل دما و رطوبت باال غربي، به جنوبي و جنوب) 3

  مطابقت دارد؟» منطقة كوهستاني آذربايجان «هاي  كدام گزينه با مشخصات ناهمواري  -171
  .اند وجود آمده هاي آتشفشاني به هاي سهند و سبالن، بر اثر فعاليت دو تودة كوهستاني اين منطقه به نام) 1
  .  غرب اين منطقه قرار دارند شمال و جنوب داغ در هاي مرزي ايران و تركيه و ارسباران يا قره رشته كوه) 4
  .  غرب اين منطقه قرار دارند هاي مرزي ايران و تركيه و ارسباران يا آالداغ در شمال و شمال رشته كوه) 3
 .     اند گرفته بر غرب اين منطقه را در هاي سهند و سبالن، شمال دو تودة كوهستاني اين منطقه به نام) 2

  ا توجه به وضعيت مرزهاي سياسي كشور ما با همسايگان، درست است؟ كدام موارد ب  -172
   .گرفته است بر درصد مرزهاي كشور ايران را در 50اي بيش از  مرزهاي دريايي و رودخانه -الف
  .  ترين مرز سياسي را در غرب دارد غربي و كوتاه ترين مرز سياسي را در سمت شمال ايران طوالني -ب
  . ترين مرزهاي كشور ما را به خود اختصاص داده است بت به مرزهاي آبي، طوالنيمرزهاي خشكي نس -ج
  . اي دارد كشور بزرگ و كوچك، مرز خشكي، دريايي يا رودخانه 15براساس موقعيت مطلق يا رياضي ايران با  -د

 الف و ج) 4  الف و د) 3   ب و د)  2  ب و ج) 1
نفت و گاز طبيعي جهان در   ترين منابع انرژي ر درياي خزر و داشتن بزرگدر كشور ما مجاورت با بازار مصرف خاويا  -173

  .  دهد نميايران را نشان ............... موقعيتو ...............  موقعيتترتيب  منطقه خليج فارس، به
 نسبي       -نسبي ) 4  مطلق -نسبي ) 3  نسبي –مطلق ) 2  مطلق -مطلق ) 1

  كند؟ درستي تكميل مي ر را بهكدام گزينه، عبارت زي  -174
در استان  ها فشان گل...............  هاي مينياتوري محدودة طبيعي كوه  شرقي ايران هاي شرقي و جنوب در ناهمواري «

  ». قراردارد............... 
   كرمان  -همانند ) 4   كرمان -برخالف ) 3   هرمزگان -همانند ) 2   هرمزگان -برخالف ) 1
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                                     ي ايرانجغرافيا
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 28صفحه 

و  » سوداني «، »مرطوب غربي «،  »گرم و خشك «، »سيبري «هاي هوايي  در كدام گزينه، جهت جغرافيايي ورود توده  - 175
  كند؟  درستي بيان مي به كشورمان را به» مرطوب موسمي «

  غربي      جنوب –غربي  –غربي  -غربي  شمال -شرقي  شمال) 1
  رقي  ش جنوب -غربي  -غربي  -غربي جنوب -شرقي  شمال) 2
  شرقي   جنوب -غربي  –غربي  شمال -غربي   -شرقي  شمال) 3
   غربي جنوب -غربي  جنوب -غربي  -غربي  -شرقي  شمال) 4
    
                                     ) 1(شناسي  جامعه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   است؟ نادرست مورد كدام ،زيردر ارتباط با شكل   -176

    .سازد مي را اجتماعي جهان واقعي قلمرو كنند، مي عمل آن به مردم كه هايي ارزش) 1
  .كنند فراهم را ها آرمان تحقق زمينة كنند، مي تالش فرهنگي ريزان برنامه) 2
  .است تثاب اجتماعي، جهان آرماني قلمرو و واقعي قلمرو بين مرز) 3
  .است ريمتغ ،يجهان اجتماع يو آرمان يقلمرو واقع نيمرز ب) 4

 ».تغييرپذيرند ،يو واقع ياز جهت قرار گرفتن در قلمرو آرمان ياند، ول هر چند خود ثابت قيحقا نكهيا «عبارت   -177
  اشاره درستي به كدام گزينه دارد؟

  .هستند رييهمواره در حال تغ يجتماعهاي ا جهان يو واقع يمعنا است كه قلمرو آرمان نيبه ا) 1
  .شود ينم نييجهل مردم تع اي ياساس آگاه ها بر و ارزش ديحق و باطل بودن عقا يعني) 2
  .ابدي يم رييجوامع تغ شيو گرا نشيمعنا است كه حق و باطل بر مدار ب نيبه ا) 3
  .دارد وجود باطل پذيرش و حق از انحراف امكان اجتماعي، جهان براي يعني) 4

  ترتيب پيامد، مفهوم و علت كدام مورد است؟ هر يك از عبارات زير به   - 178
  .دارند مي سوي باطل، گام بر  ـ جوامع از حق گسسته و به

  ـ تصور اعضاي جهان اجتماعي از وضعيت مطلوب فرهنگ، سياست، اقتصاد و خانواده
  ها ـ عمل كردن مردم يك جامعه مطابق ارزش

  .گيرند ها كم و بيش بيرون از قلمرو واقعي قرار مي ـ ارزش اجتماعيـ  آرمان. نياورند و حقايق را نشناسندجوامع به حق ايمان ) 1
  وجود آمدن قلمرو واقعي جهان اجتماعي ـ آرمان اجتماعي ـ به. جوامع، ايمان خود را نسبت به حقايق از دست بدهند) 2
ـ آرمان اجتماعي ـ قلمـرو واقعـي وارد قلمـرو آرمـاني      . دچار تغيير شوندتوانند بر مدار بينش و گرايش جوامع  حق و باطل مي) 3

  . شود جهان اجتماعي مي
ـ ارزش اجتمـاعي ـ فاصـلة گـرفتن     . شود ها دگرگون مي ها با نوع مواجهة جوامع مختلف با آن باطل و حق بودن عقايد و ارزش) 4

  ها قلمرو واقعي از آرمان
  گيرند؟ ترتيب در كدام قلمروهاي آرماني و واقعي قرار مي هاي زير به هر يك از پديده   -179

  زده ـ امنيت براي يك كشور آشوب
  ـ استقالل سياسي در ايران، پيش از انقالب اسالمي

  ـ مقابله با نژادپرستي در جامعة جاهلي در شبه جزيرة عربستان
  قلمرو آرماني ـ قلمرو واقعي ـ قلمرو آرماني) 1
  آرماني ـ قلمرو آرماني قلمرو واقعي ـ قلمرو  )2
  قلمرو آرماني ـ قلمرو آرماني ـ نه در قلمرو واقعي و نه در قلمرو آرماني) 3
  قلمرو آرماني ـ قلمرو واقعي ـ نه در قلمرو آرماني و نه در قلمرو واقعي) 4
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                                     ) 1(شناسي  جامعه
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 29صفحه 

     ؟نيستهاي باطل در جهان اجتماعي،  هاي ارزش كدام مورد از ويژگي  -180
   .شود ر ميسيل، با استفاده از ابزار علوم تجربي مهاي باط ارزيابي ارزش) 1
  .از نظر علمي، قابل دفاع نيستند) 2
  .ها نيستند منطبق با فطرت انسان) 3
  .اند اساس خرافات شكل گرفته بر) 4

  اشاره شده است؟درست  طور به نهيدر كدام گزترتيب  به رياز عبارات ز كيهر  ينادرست اي يدرست   -181
  . شوند يم ليتبد حقيقتها به  ها عمل كنند، ارزش ابق ارزشمردم مط يوقت ـ

 يجهان اجتماع يقلمرو واقع ها به ها و ورود آن آرمان شتريتحقق ب ةنيزم هر جامعه، يفرهنگ زانير برنامهـ تالش 
  . را فراهم كنند

مردم  يتوجه يب اي  جهل، توجه اي يها، براساس آگاه  ها، هنجارها و كنش ارزش د،يحق و باطل بودن عقا ـ
   .شود يم نييها تع مختلف نسبت به آن ياجتماع يها جهان

ها و  تيباطل بودن واقع ايحق  ةتواند دربار يآن محدود كند، م يتجرب ياگر علم را به معنا ،يعلوم اجتماع ـ
  . كند يداور ياجتماع يها جهان يها رمانآ
  ص ـ غ ـ ص ـ ص) 2    غ ـ ص ـ غ ـ ص) 1
  غ ـ ص ـ غ ـ غ) 4    ص ـ غ ـ ص ـ غ) 3

  كرده است؟ ة درستياشار ،ها ارزش يژگيبه دو و گزينهكدام    -182
  تيشدن به واقع ليقابل تبدي ـ راهنماي كنش اعضاي جهان اجتماع) 1
  يراهنماي كنش اعضاي جهان اجتماع ي ـهاي اجتماع متبلور در آرمان) 2
  ياجتماعهاي  متبلور در كنش ي ـاعضاي جهان اجتماع نيمشترك ب) 3
  يهاي اجتماع متبلور در آرمان ـ تيشدن به واقع ليقابل تبد) 4

  ترتيب، به كدام ويژگي جهان متجدد اشاره دارد؟ هاي زير به عبارت  -183
  كاروان زندگي بي منزل است/ ـ در نگاهش آدمي آب و گل است 

  .گويند ميـ به رشد علوم تجربي و فناوري حاصل از آن، براي تسلط بر طبيعت و جامعه 
  از همين آتش، چراغش روشن است  /ـ قوت افرنگ از علم و فن است 

  .داند آيند، علم مي دست مي هاي تجربي به ـ جهان متجدد فقط علومي را كه با روش
  ـ زوال معنا و عقالنيت ذاتي و مقدس يعناصر معنوگسترش عقالنيت ابزاري ـ گسترش عقالنيت ابزاري ـ طرد ) 1
  ـ گسترش عقالنيت ابزاري ـ گسترش عقالنيت ابزاري ـ زوال معنا و عقالنيت ذاتي و مقدس يمعنوعناصر طرد ) 2
  ـ گسترش عقالنيت ابزاري و مقدس يعناصر معنوگسترش عقالنيت ابزاري ـ زوال معنا و عقالنيت ذاتي ـ طرد ) 3
  زاري ـ گسترش عقالنيت ابزاريـ زوال معنا و عقالنيت ذاتي ـ گسترش عقالنيت اب و مقدس يعناصر معنوطرد ) 4

  ترتيب، اشارة درستي به پديده هاي زير از كالن به خرد دارد؟ كدام مورد به   -184
  »مدرسه ـ سيستم آموزش حضوري ـ مداد پاكن ـ وزارت آموزش و پرورش ـ كالس درس «
  پاكن ادآموز ـ مد سيستم آموزش حضوري ـ وزارت آموزش و پرورش ـ كالس درس ـ مدرسه ـ دانش) 1
  آموز پاكن ـ دانش وزارت آموزش و پرورش ـ سيستم آموزش حضوري ـ مدرسه ـ كالس درس ـ مداد) 2
  پاكن آموز ـ مداد سيستم آموزش حضوري ـ وزارت آموزش و پرورش ـ مدرسه ـ كالس درس ـ دانش) 3
  آموز دانشپاكن ـ  وزارت آموزش و پرورش ـ سيستم آموزش حضوري ـ كالس درس ـ مدرسه ـ مداد) 4
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                                     ) 1(شناسي  جامعه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 30صفحه 

  كنند؟ هاي اجتماعي متفاوت همچون جهان غرب، اسالم، چين و هند ياد مي شناسان بر چه اساسي از جهان  مردم   -185
  .پيمايند كنند و مسيرهاي مختلفي را مي هاي خود تحوالتي را دنبال مي ها و ارزش ها بر اساس آرمان ها و تمدن فرهنگ) 1
هـا شـبيه يـك نـوع      كنند و همة آن يكساني را نيز طي مي يكديگرند و بر همين اساس، مسير هاي اجتماعي شبيه  همة جهان) 2

   .اند موجود زنده
اند بايد جوامع پيشرفته را  اند و جوامعي كه به لحاظ تاريخي عقب مانده در مقايسه با جوامع پيشرفته، بعضي جوامع عقب مانده) 3

  .الگوي خود قرار دهند
توانند از تجربيات يكديگر اسـتفاده كننـد و بـا حفـظ هويـت خـود        مختلف با روابط متقابلي كه دارند، مي هاي اجتماعي جهان) 4

  .تواند مسير ديگري را ادامه دهند مي
  ؟ستين يبر جهان اجتماع يعيطب ءو آثار شناخت خداوند، فرشتگان و جهان ماورا جياز نتا موردكدام   -186

  اجتماعي جهان شدن گسترده) 1
  انسان يهاي اجتماع كنش يگوندگر) 2
  انسان يهاي زندگ ها و ارزش آرمان رييتغ) 3
  اجتماعي جهان با ارتباط در ديگر موازي هاي جهان فهم) 4

   هاي اجتماعي دارد؟ بودن پديده معناداريك از موارد زير، اشارة درستي به  كدام  - 187
  .ددارن ليو تما شيها گرا جامعه نسبت به آن كيافراد  رايز) 1
  .رنديگ يها شكل نم دهيپد ريو هنجارها، سا يبدون وجود كنش اجتماع رايز) 2
  .رنديگ يقرار م رشيهستند كه مورد توجه و پذ يهاي مطلوب و خواستن دهياز پد يهاي اجتماع دهيپد رايز) 3
   .دكنن ياراده و هدف عمل م ،يبا آگاهآورند و افراد  يبه وجود م گريكديها در ارتباط با  را انسان يهاي اجتماع دهيپد رايز) 4

  دارد؟» كنش « اشاره به مفهوم ،ريهاي ز نهياز گز كي كدام  -188
  افراد زير آوار ماندة ناشي از زلزلهبا  شدن هبه هنگام مواجه ختنياشك ر) 1
  به چشم يشدن جسم كيپلك زدن به هنگام نزد) 2
  تخم مرغ فاسدمسموم شدن پس از خوردن ) 3
  مواد شوينده استنشاقهنگام  هيش رسوز) 4

  ؟ندارداشاره  ي،به اعضاي جهان اجتماع موردكدام   -189
  پرورش و خانواده  و  نهاد آموزش) 2    معلمان و آموزان دانش) 1
  كارگران و كشاورزان) 4    و جانوران اهانيگ) 3

  وبر، درست است؟هاي جهان متجدد از نظر ماكس  هاي زير، دربارة ويژگي يك از عبارت كدام  -190
  .كنند اند و براي رسيدن به اين اهداف از علوم انساني استفاده مي اهداف دنيوي هدر جهان متجدد، آدميان متوج) الف
  .كند وف به دنيا تنگ ميطهاي حسابگرانة مع را بر ساير كنش ههاي اخالقي عرص در اين جهان رواج كنش) ب
بيني و پيشگيري از  وش تجربي و فناوري حاصل از آن، قدرت پيشدر اين جهان اجتماعي، علوم تجربي با ر) ج

  .دهد حوادث و مسائل طبيعي را به انسان مي
  .در جهان متجدد، جهان صرفاً از مواد و موجودات خامي ساخته شده است كه همه در اختيار و كنترل بشرند) د

  ج و د  )2    الف و ج) 1
  ب و د) 4    الف و ب) 3
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                                      منطق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 31صفحه 

است كه در صورت ............... نام دارد و مثال آن ............... ي را به چيزي نسبت دهيم يا سلب كنيم ،اگر اوصاف  -191
 توان آن را روشن كرد مي............... مجهول بودن، به كمك.  

  استدالل - دارابي چيست؟ - تصور) 1
  استدالل - درجه 180مجموع زواياي مثلث  - تصديق )2
  استدالل - مرغ چه تفاوتي با هم دارند؟ سيمرغ و سي - تصديق) 3
 تعريف - كنند جوئي مي هاي الكترونيكي در وقت و هزينة ما صرفه بليت - تصور) 4

  در كدام گزينه، امكان بروز مغالطة اشتراك لفظ وجود دارد؟  -192
 ران سه ساعته پياده رفتم كربالاز ته )1
  .استبه نظر پروين انصاري دختر باهوشي  )2
 .غذاهاي پخته شده توسط برادرم خورده شد )3
  .پلنگ به دنبال آهو بود كه شكارچي به طرف آن رفت) 4

  در كدام عبارت، ابهام در مرجع ضمير وجود دارد؟  - 193
  .كني؟ چون شما گفته بوديد مطالعه كنم نگفتيد درس بخوانم خواني و روزنامه مطالعه مي چرا درس نمي) 1
  .توانم از صبح تا شب درس بخوانم تيد كه زياد درس بخوانم ولي من كه نميشما به من گف) 2
 .كرد كه دوستش را ديد خواهرم با مادرم صحبت مي) 3
  .چون از او گشتي، همه چيز از تو گشت) 4

  در كدام عبارت،نوع داللت با بقيه متفاوت است؟  -194
 .بدهيد فروشگاهلطفا اين پول را به ) 1
  . رويد ماسك بزنيد بيرون مي خانهوقتي از ) 2
 .خريدم كتابِ كمك درسي خوب و مفيديك ) 3
 .بسته است دربِ فروشگاهديروز رفتم خريد اما ديدم ) 4

 منجر به مغالطة شيوة نگارشي كلمات شود؟ تواند نميكدام مورد،   - 195
  ديكتة نادرست كلمات و الفاظ) 2    عدم رعايت عالئم سجاوندي) 1
 .كار بردن كلماتي كه ظاهري مشترك دارند به) 4  در برخي كلمات گذاري عدم حركت) 3

  ؟نيستكدام عبارت دربارة مفهوم كلي و جزئي، درست   -196
  .ممكن است مفهوم جزئي فقط يك فرد خارجي داشته باشد و بقية مصاديق آن فرضي باشند) 1
  .مراه استمفهوم جزئي معموالً يا اسمي خاص است يا با صفات اشارة اين و آن ه) 2
  افراد و مصاديق مفهوم كلي ممكن است واقعي خارجي باشند يا فرضي و ذهني) 3
  .مفهوم كلي قابليت صدق بر افراد و مصاديق متعدد دارد) 4

  ترتيب، يك مفهوم كلي و يك مفهوم جزئي وجود دارد؟ يك به در كدام  -197
  صندلي –يو د –مفهوم جزئي ) ب  مفهوم كلي –يك گُل  –آموز  آن دانش) الف
 اين درخت –كعبه  –اهللا ) د  مهرماه –تهران  –كوه دماوند ) ج
  ج،ب )4  الف،د) 3  ج،الف )2  الف،ج) 1

  رابطة الف و ب كدام است؟» بعضي ب، الف نيست. بعضي ب، الف است. هر الف، ب است«اگر بگوييم   -198
  .تر است عام وجه كه الف عام و خاص من) 2  .تر است عام و خاص مطلق كه الف عام) 1
  .تر است وجه كه ب عام عام و خاص من) 4  .تر است عام و خاص مطلق كه ب عام) 3
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                                      منطق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 32صفحه 

  ترتيب كدام است؟ به» كننده درخت با رشد«و » ميوه با درخت«رابطة   -199
  تساوي - وجه عموم و خصوص من) 2  عموم و خصوص مطلق - عموم و خصوص مطلق) 1
  عموم و خصوص مطلق - باينت) 4  وجه عموم و خصوص من - تباين) 3

  هايي از آن مفهوم را به مخاطب معرفي كرد، مناسب است؟ كدام تعريف براي مواردي كه بتوان به نحوي نمونه  - 200
  از طريق ذكر مصاديق) 4  لغوي )3  لفظي) 2  مفهومي )1

» وجود خدا معتقد استانساني كه به «و مسيحي به » خواند فردي كه در دبستان درس مي«آموز به  تعريف دانش  -201
  ترتيب داراي چه ايرادي است؟ به

  جامع نيست - واضح نيست) 2    مانع نيست - جامع نيست) 1
  مانع نيست - دوري است) 4    دوري است -جامع نيست) 3

  كدام استدالل به جهت قوت و ضعف نتيجه با بقيه، متفاوت است؟  -202
  .توانم با اتوبوس هم خوب رانندگي كنم ميپس  ،كنم چون با خودروي شخصي خوب رانندگي مي) 1
  .كند انضباطي كنم از مدرسه اخراجم نمي چهرة مدير ما خيلي شبيه مادرم است، پس او هم هر چقدر بي) 2
  .پس از گذشت يك ماه، هنوز عوارض جانبي براي اين واكسن كرونا ديده نشده، اين واكسن عوارضي ندارد) 3
  .اند اند، دختر بوده د شدهگذشته، بيشتر نوزاداني كه متولِّ در اين شهر، در ماه احوال اساس آمارهاي ثبت بر) 4

  ؟نيستكدام گزينه، جزو شرايط استقراي تعميمي قوي   -203
  هاي مختلف جامعة آماري گرفتن همة طيف در بر) 2    ها تصادفي بودن نمونه) 1
  ها نسبت به كل موارد نهمتناسب بودن تعداد نمو) 4    ها توجه به وجوه اختالف نمونه) 3

  ، درست است؟هكدام عبارت دربارة قضية شخصي  -204
  .موضوع آن مفهومي جزئي است) 2  .شود از نظر كميت به دو قسم تقسيم مي) 1
  . يك قسم از قضية شرطي است )4  .بعضي از مصاديق موضوع مورد نظر گوينده است) 3

  در كدام گزينه، هر دو قضية شرطي هستند؟  -205
  اي اي، جهاني است بنشسته در گوشه كس ز دانش برَد توشه هر آن -گر تو سري قدم شوم، گر بروي عدم شوم  )1
  .شود هاي دولتي شهريه دريافت نمي در دانشگاه - براي دانشگاه رفتن بايد در كنكور پذيرفته شوي )2
  . پس زبانش پنهان استهر انساني در  - توانا بود هر كه دانا بود، ز دانش دل پير برنا بود) 3
  .ها در اثر سرما از بين رفتند بعضي ميوه - هيچ انساني از فرداي خود با خبر نيست) 4
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 آزمايشي آزمون پاسخ تشريحي
  پنجممرحلة ـ  دهــمسنجش 
)24/10/1400(  

  )دهـم( ادبيات و علوم انساني  

  

  :باشد ابل مشاهده مياز طريق سايت اينترنتي زير ق آنروز برگزاري  آزمون، عصر ةكارنام

www.sanjeshserv.ir  

  .شوداگر دانشگاه اصالح شود مملكت اصالح مي
 )ره(امام خميني 

ها و مراكز آموزشي مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان    
ها و مراكز آموزشي همكار  به منظور فراهم نمودن زمينة ارتباط مستقيم مديران، مشاوران و دبيران محترم دبيرستان

هـا ، آدرس   مندي از نظرات ارزشمند شما عزيزان در خصوص اين آزمـون  هاي آزمايشي سنجش و بهره در امر آزمون
هـاي   شـود، ديـدگاه   از شـما عزيـزان دعـوت مـي    . گـردد  معرفي مي test@sanjeshserv.comپست الكترونيكي 

  . ارزشمند خود را از طريق آدرس فوق با مدير توليدات علمي و آموزشي اين مجموعه در ميان بگذاريد

    sanjesheducationgroup@  هاي آزمايشي سنجش كانال تلگرام آزمون
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ن رفتن غم و ر

لياقت –يستگي 
 .رست است

   :درستنا  اژة
تناور(  )ن دو كتف

 .رست است
   :د نادرست

م اظهار خشنودي
ي فرانسوي به

كوچك خورجين 
 .رست است

ها دو غلط ز گزينه
به(معونت  بي ←

به معني(غادران 
 در گزينه پاسخ

 .رست است
اليي و اصالح آن

اند تحمت* زالل 
 .رست است

ماليي و اصالح
 ←اباد  * زهاد 

 .رست است
: ها و اصالح آن

نگ خاطره  ←  امه
 .رست است

   :ها ر گزينه
تصغ ) 2  )شباهت

به معني  »درمك«
 .رست است

يا ربط بين دو ج
»هستم يكرنگ«

:هاي ديگر گزينه
بال و  *ميانوند  

 .رست است
   :د منظور

فرق  )آواي غصه م
www.sanjeshse

  
  
در 2گزينه  

معني كلية
از ميا( : فرج

شاي( : اهليت
در 4گزينه  

اصالح سه وا
ميان  :غارب(
در 4گزينه  

اصالح موارد
هنگام  :زهي

ا واژه  :كنگره
 :خورجينك

در 1گزينه  
در هر يك از

←مئونت  بي
غ ← قادران 

غلط اماليي
در 3گزينه  

هاي امال غلط
ز  ←ضُالل 

در 3گزينه  
هار غلط امچ

ز ←ضحاد 
در 1گزينه  

موارد غلط و
نا زندگي  )ب

در 2گزينه  
نوع ـَ ك در

ش(تشبيه   )1
«در   )ـَ ك(
در 1گزينه  

پيوند ي  )واو(
«  :اول  جملة

نوع واو در گ
 :ساز و برگ

در 2گزينه  .
بررسي موار

هم(قصه   )1
erv.ir
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  رابطـة .... (

   )ضاد

  ).اسه است

اليـه را   ـاف  

كشـيده   –

دات تشبيه 

  )3بـه   شـبه 

،  »رخصـت  

   )ه

ationgroup

.زليخـا و   –ـف  

عنايي تضبطة م
    .  )ي نيست

شنا  :م. (شود مي

  .ود را انداخت

جديـدي از مضـ

–رسـيده    )وازي 

اد  به، به و مشبه

مش(الي صـنوبر   

   )ماه
اجـازه و ر«عنـي      

رو به الله(شبيه 

140(  

يوسـ* درد  –  

را(سيرت   ≠ت 
دارد و دو تلفّظي

اي ديده نم ستهيو

  )ي

اب شاهد مقصو

 باالتر مفاهيم ج

متـو(جـا   –را ) 

اسخ غير از مشب

بـاال  ) 4و  3به  

 

تو به م(تشبيه   )
عنـي دوم آن يع

تش  )سر –بر  * تا 

24/10/00ة پنجم 

عشـق* صبر  –

صورت) پادشاه – 
دو گفتار د(سف 

وم هيچ ضمير پي
   )روه مفعولي

گروه نهادي/ يه 
  ) ه متممي

نقا  از چهره، ←

هاي در پايه. شد

  . )ت
 

)متـوازن (دريـغ  

(   

ولي در گزينه پا

مشـب] (قد[آن   

   )2به  ه
  )2به  شبهم(ام 

)برآيد –سرآيد (
يسـت، ولـي مع

ت –پا (جناس   )

3  


مرحلة(اني وم انس

–يعقوب  * وب 

پادشاه  :تلفّظي
يوس  :توجه) تضاد

در مصراع دو) مم
گر/ اليه  مضاف( 

الي مضاف(ك من 
گروه/ اليه  مضاف

(   

←ستوري مصرع 

ي اضافه شده باش

سجع كافي است
  )متوازي(عقل 

د بـي  –حسـاب  

)مطرّف(گشته  
    )مطرّف(آرد 

به هستند، و شبه

)2به  مشبه(روز 

مشبه(مرغ شب 
دا  )2مشبه (بال 
   )بيه

   و جناس
(جناس   ) باشد

، مـورد نظـر ني»
  )شمع

.)يدرو ن الله مي

هم؛ ادبيات و علو

يعقو –يوسف ) ر

دو ت(پادشاه   )صه
رابطة معنايي ت(

متم/ مفعول ( او 
كاري تو را موش

سرشك  :سرشكم
م(كاري تو  زخم 

)اليه مضاف 5(ب 

چينش دس  :توجه
  )يه

ه به اسم ديگري

 شناخت انواع س
ع –فضل   )وازي

ح بي) متوازي(ت 

–شده ) متوازي
آ –نبندد ) ازي

ركن مشبه و مش

ر ) 2مشبه (ش 

م  )2مشبه (ظر 
ب  )1به  مشبه(م 
ادات تشب(ماند  

   :ه
فاقد تشبيه  ) زو
پذير امكان -2د 

»حشـره « يعني 
كسي به ش(شبيه 

خاكي كه از آن -

سنجش ده

آموزگار –وزِگار 

آواي غص هم(صه 
(سيرت  ≠ورت 

   :ه
به/ او را  : وانمش
فرام  :كاريت مش

س  )گروه نهادي/ 
 :زخم كاريت ) ل

رقيب –مخواري 
  )اليه مضاف

ت) اليه ف مضا 3(
الي مضاف4(ناهي 

 اسمي است كه

فقط  :توجه( : نه
متو(گرزه  –رزه 

نعمت –رحمت  

م(باسق  –فايق 
متو(باقي  –ني 

ها داراي دو ر بيه
   :ركان
بناگو  )1ه ب شبه

 
نظ كوتاه  )1به  شبه

حلقه دا ) 1شبه 
 )به مشبه(سرو   

شده در هر گزينه
آرز -2عطر  -1 

طلوع كند -1ي 
 معني اول آن

تش  )سر –هر ( 
-2زيبا  -1عني 

    
 

آمو : دو تلفّظي( 
    )سب

قص  )م آواي عالم
صو  )آواي غصه م

 .رست است
ش ضماير پيوسته

تو  )مفعول(او را  
فرام  )متمم(من 
اليه مضاف(ل او 
مفعول(مرا   :ورم

 .رست است
   :ها ا در گزينه

غم –غم  –دل  
م4(تو  –تو  –ل 

(مقصود  –شاهد 
گن بي –آه  –با 

اليه، د از مضاف
  . خت

 .رست است
ها در هر گزين ع

شر) متوازي(مار 
)مطرّف(خوان  
 

ف  )متوازن(نخل 
فان  )متوازن(خير 

 .رست است
همه تشبي   ها، ينه
بررسي ار. شود ي

مش(شب   )1شبه 
  )4به  مشبه(ب 
مش(آفتاب ) 1ه 

مش(موي دوست 
)مشبه(دلستان 

 .رست است
شد هاي خواسته ه

ام به دو معني
يهام به دو معني
يهام تناسب كه

جناس  )ي است
رويي به دو مع له

www.sanjeshse

آموزگار  )2
معنايي تناس

هم(عالَم   )3
هم(قصه ) 4

در 3گزينه  .
بررسي نقش

 :توانمش  )1
از م  :يادم  )2
دل  :دلش  )3
بخت شو  )4

در 1گزينه  .1
ها اليه مضاف

–عشق   )1
لعل –تو ) 2
ش –من   )3
صب –باد   )4

مقصود  :نكته
خواهيد آمو

در 1گزينه  .1
بررسي سجع

م –شير   )1
–باران ) 2
 ) متوازي(
ن –شهد   )3
خ –جاه   )4

در 4گزينه  .1
در تمام گزي
نيز ديده مي

مش(زلف   )1
درخت رطب

مشبه(تو   )2
م  سلسلة) 3
شخص د  )4

در 3گزينه  .1
بررسي آرايه

ايها(بو   )الف
اي(برآيد   )ب
اي(پروانه   )ج

پذيرفتني
الل(ايهام ) د

erv.ir
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ا و عاليـق  

شـود    مـي    

  وتني 

هـاي  زينـه  

. هود اسـت   

ationgroup

  ).»ر دارم
  .سياهي -

.قد سجع است

ها  طبق خواسته

اسـخ مشـاهده

ش تواضع و فرو

  ز غير او 

، ولـي در گز )ت

پاسـخ مشـه  ينة

140(  

م كنايه از انتظا
2فكر و خيال  -
، ولي بيت فاق)ل

سلوك و رفتار 

  ).خرند ي

  . است 

  .تيزي دارد

آن در گزينـه پا

ارزش ) 2 

   خداوند 
ع اميد كردن از

و قابل تقدير است

ست كه در گزين

  .شق است

24/10/00ة پنجم 

چشم دارم«  ست،
-1 به دو معني 

رسيدن به ساحل

  ردن

 پاسخ،  وم گزينة

دت خود آبرو مي

»عدم نوميدي«

ست ممحتواي ظل

 مفهوم متضاد آ

گونگي و معرفت
به خداوند و قطع

مثبت و  جهل،  ،

ا  »د و بعد از آن

نياز عاش  عشوق،

4  


مرحلة(اني وم انس

عناي حقيقي اس
ردايهام دا» ودا
مرگ به ر(  )تي

 

حاصل كر وردن، 
  شدن

است، ولي مفهو

آزادگان با شهاد

«و » مت بيشتر

م) 4و  3 

است كه» خالق

 .ت هستند

گ خدا  )2 
اتّكا به  )4 

  )رار

به عبارتي،(ست 
  ).عتبار باشد

فراد روزگار خود

ناز مع  )2 

هم؛ ادبيات و علو

دل در مع. (شود
سو«  * آه و ناله 

تن به كشت(  )گ
 .  تحليل است

دست آو به ردن، 
مانع ش  ف ساختن،

ا  »ضايت از همه

. (است  »زادگان

 بستن عزم و هم

تمندي در نزد خ

 مشغول عبادت

 ق 

نه حفظ اسر. (ت

و جهل انسان اس
سبب راحتي و اع

وشيج در بين اف

 .عشوق است

سنجش ده

ش  بيت ديده نمي
دود استعاره از 
حوادث به نهنگ( 

بيت فاقد حسن

   :گزينه
اخذ كر  )2  ردن

متوقّف  )4 

جويي و كسب رض

ر و سرافرازي آز

كار به«نه پاسخ 

   منان

ياز به ابراز حاجت

همه موجودات 
  ا و اسرارت

  
نياز مطلق  آن بي

 به سكوت است

شق باعث ظلم و
س  ظاهر، رچند به

ا يو و قربت نيم

ق مورد پسند مع
   

    
 

 .رست است
   :ها ه

از و تضادي در
–ستعاره از دل 
 )زندگي به بحر

بي .)عقل(شي بر 
 .رست است

در هر گ  )گرفتن
مضايقه كرشتن، 

 
 .رست است

دلجو «ها،  گزينه 
   

 .رست است
اعتبار«  ه پاسخ،

 .رست است
ت سؤال و گزينه

   :هاي ديگر ه
سازگاري با دشم

 .رست است
عدم ني«:  سؤال

  )حاجتمندي
 )1  :هاي ديگر ه
ق تو از نيازهاخال

 .رست است
  : ها ه

  رازداري 
ي موجودات به آ

 .رست است
توصيه  ه پاسخ،

 .رست است
فضيلت عش  سخ،

هر(منفي است 
 .رست است

عزّت«ت سؤال 
   :هاي ديگر ه

شوريدگي عاشق
عشوق بر عاشق

www.sanjeshse

در 2گزينه  .1
بررسي آرايه

هيچ مجا) 1
مجمر اس  )2
ز(تشبيه   )3
جان بخش) 4

در 3گزينه  .1
باز گ(معاني 

دريغ داش  )1
گرفتن   )3

در 2گزينه  .1
 مفهوم همة
. خود است

در 4گزينه  .1
وم گزينهمفه

در 2گزينه  .2
مفهوم عبارت
مفهوم گزينه

مدارا و س) 1
در 3گزينه  .2

مفهوم بيت
لزوم ابراز ح(

مفهوم گزينه
آگاهي خ) 4

در 4گزينه  .2
مفهوم گزينه

تأكيد بر) 1
نيازمندي  )3

در 2گزينه  .2
مفهوم گزينه

در 1گزينه  .2
در گزينه پاس
ديگر جهل م

در 3گزينه  .2
مفهوم عبارت
مفهوم گزينه

عشق و ش  )1
مع  جذبة  )3
  
  

erv.ir
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@sanjesheduc

مـن «/ شده 

ـورت الزم  

ationgroup

  . شده است

مضارع ترجمه ش

  .ست

صـ ـدي كـه بـه    

140(  

 منفي ترجمه ش

«  
  .ت

صورت م ت كه به

  »شود ي

ي ترجمه شده اس

فعـل متعـ» نـد 

24/10/00ة پنجم 

فعل نهي است،

»مان را همسايه«
جمع است» ها ن

  »كنيم بر مي

ل مستقبل است

برگزار مي«/ شده 

ع است كه ماضي
 

كن خارج مـي : رجُ 

  »ستد

)1(

5  


مرحلة(اني وم انس

ف» التنظر«. / ت
  . ت

«. / مفعول است
خيابان: الّشوارع«

باخب» «بر كردند

  »يان
  »بود

فعل» خواهد شد

 جمع ترجمه ش

فعل مضارع» ود
 .مه شده است

ُيخر«/ مه نشده 

فرس مي«/  شده 

(، زبان قرآن 

هم؛ ادبيات و علو

رجمه شده است
 ترجمه شده است

  »كنم ه نمي

م» ما را: نا«. ست
«. /  ماضي است

باخب«/ » خيابان

جري: تّيار«/ شده 
ب«. / اصلي است

برگزار خ: ستنعقد

مفرد است كه 
  .ترجمه شده

شو مي: تصيرُ « 
 استمراري ترجم

  »شود.. 

ترجم» ن آوردند

 
ت، مفرد ترجمه

 عربي،

سنجش ده

 است، مضارع تر
ي است، مضارع

نگاه«/ » گويند ي
 

ماضي اسفعل » 
فعل» حدث«/  

خ«. / مفرد است

 جمع ترجمه ش
عدد ا» سه: الث

 

 

  .ده است
 

س«/ » شنبه ز سه
  
»سالن: صالة«
است كه جمع ت 

/» پس:  فـ«/ » 
ماضي» كاشت 

.. تا«/ » كارند ي
 

ايمان: آمنوا«/ » 

 »كند دايت مي
جمع است» ها ي

    
 

 . رست است
  : ها ينه
فعل امر» ُنظر
فعل ماضي» قال
مي«/ » نگرم مي

. رست است
  : ها ينه

»خبر كرد :خبرَ 
»مان را همسايه
م» همسايه: جار

 . رست است
  :ها ينه
،»داني مي: علمت

ثال«/ » فهميديد
  »سي

. رست است
  : ها ينه
پروردگار: رب« 

  » خداي شما
ترجمه نشد» كم

. رست است
  : ها ينه

روز: يوم الثالثاء
»از اين هفته: ع

«/ » سومين روز
مفرد» روز: يوم

 . رست است
  : ها ينه

»برادرانم: إخوتي
مي«/ » برادرانم
مي«/ » دانه: حّبة

. رست است
»سرپرست: ولی

  .ه است
هد«/ » دوستدار
تاريكي: لّظلمات

www.sanjeshse

   

در 2گزينه  .2
رد ساير گزي

ُان«: 1گزينه 
ق«: 3گزينه 
م«: 4گزينه 

در 4گزينه  .2
رد ساير گزي

أ«: 1گزينه 
ه«: 2گزينه 
ج«: 3گزينه 

در 1گزينه  .2
رد ساير گزي

ت«: 2گزينه 
ف«: 3گزينه 
س«: 4گزينه 

در 3گزينه  .2
رد ساير گزي

ر«: 1گزينه 
خ«: 2گزينه 
ك«: 4گزينه 

در 3گزينه  .3
گزي رد ساير
ي«: 1گزينه 

هذه األسبوع
س«: 2گزينه 
ي«: 4گزينه 

در 2گزينه  .3
رد ساير گزي

إ«: 1گزينه 
بر«: 3گزينه 
ح«: 4گزينه 

در 4گزينه  .3
و«: 1گزينه 

ترجمه شده
د«: 2گزينه 
ا«: 3گزينه 

erv.ir
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ها وارد   ريه
كـه   طـوري 

ين كنيم ا ي

  

ationgroup

در هوا است به
ط كنـد؛ بـه   ر مي

ي كه صحبت مي

 انسان و حيوان

140(  

  . رست است

كسيژني كه دن ا
 از راه حلق عبو
سيقي و هنگامي

دن اكسيژن به

24/10/00ة پنجم 

  .ت
در» سود بردند«

با نفس كشيدن 
شود،  خارج مي

هاي آالت موس ر
 

   آن روي بدن

  . شيم

دادن يا بخشيد: 

6  


مرحلة(اني وم انس

 ترجمه شده است
«آيد و بنابراين، 

  »مفرد: واقف

.سيژن نياز دارد
ها يي كه از ريه

مانند تار ؛خورند
 . شوند ديل مي

س كشيدن و اثر

ن اينكه نفس بكش
 .  

  .ر آب است

  . برد خون مي
  

:2گزينه  

هم؛ ادبيات و علو

ست كه ماضي
آ جمله مفرد مي

  

وا«/ » گمان  بي

همچنين به اكس
هواي.  الزم است

خ ستند، تكان مي
ان به سخن تبد

نفس) 4ي جسم 

  .ند

1 دقيقه؛ بدون
.هستند ي صوتي 

سيژن موجود در

  . ي است

  . شود  مي
و اكسيژن را به

. كند م كار مي

 ت

سنجش ده

 

  »وخته شد
فعل مضارع اس» 
فعل در اول ج/  

 

»سرباز پنجم: س
 

ستي كه، قطعاً،

يازمند است و ه
ي صحبت كردن
ير عبور هوا هس

ها و زبا ورت، لب

  ت

اثر هوا روي) 3ش 
 
تواند زندگي كن ي

انيم به مدت 
هاي  خوردن تار

وسيلة اكس سان به
 

ن گفتن ضروري

ي و دهان داخل
كند و ق عبور مي

دهد و جسم  مي
 

ه تنفس موجودا
  .كند  مي

    
 

. رست است
آمو  دانش: تخرَّج
ناميم مي: ُنسّمی
»سود برد: نتَفعَ 

 . رست است

  »ن كرد
. رست است

  : ها ينه
لجندی الخامس

 »مثني: واقفان
همانا، به درس: إنَّ 

  :ك مطلب
 زندگي به غذا ني
ا همچنين براي
تي كه تحت تأثي
سيلة حركات صو

 . رست است
موجودات شيدن 

  : ها نه
نسان و اسبابش

. رست است
ن اكسيژن نمي

  : ها ينه
توانيم زنده بما ي
ها سبب تكان ب

س كشيدن انس
. رست است

ان براي سخن زب
  : ها ينه
وسيلة بيني وا به

وا از طريق حلق
ذا به جسم نيرو
. رست است

   صداها
  : ها ينه

ميت و توجه به
سم چگونه كار

www.sanjeshse

در 4گزينه  .3
ت«: 1گزينه 
ُن«: 2گزينه 
ِا«: 3گزينه 

در 1گزينه  .3
حيرا: حّير«

در 3 گزينه .3
رد ساير گزي

ا«: 1گزينه 
و«: 2گزينه 
إ«: 4گزينه 

ترجمة درك
جسم براي

هو. شود مي
هاي صوت تار

وس ها به صدا
در 1گزينه  .3

نفس كش) 1
ترجمة گزين

زندگي ان) 2
در 4گزينه  .3

بدن بدون) 4
رد ساير گزي

مي: 1گزينه 
لب: 2گزينه 
نفس: 3گزينه 

در 4گزينه  .3
حركات) 4

رد ساير گزي
هو: 1گزينه 
هو: 2گزينة 
غذ: 3گزينة 

در 3گزينه  .3
تنفس و) 3

گزي رد ساير
اهم: 1گزينه 
جس: 4گزينه 
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  »متکلم وحده

140(  

 » سالم

لمل«: 4گزينه » 

24/10/00ة پنجم 

جمع«: 4گزينه 

»للمتکلم وحده« 

  »آيد مي

7  


مرحلة(اني وم انس

   

، گ»مؤنث«/ » م

،»أ: حرف زائد«

پايين مي: َينِزلُ «

  . د

هم؛ ادبيات و علو

.درست است ة

جمع سالم«: 3ه 

«: 3، گزينه »)ل

«. ه مفعول دارد

ز به مفعول دارد

  . الزم است
  . است

  . زم است

  . و امر باشد

  .تند

  »بر

  »سر

  »مثني: ن

سنجش ده

للغائبةساس متن 
  »  و

، گزينه»ص و ت

دخول( مصدره«

نياز به. ست است

نيا» دانيد نمي: 

فعل ال» م گشت
فعل الزم» كنم
فعل الز» افتد ي

  . ست

  .ارع است
  .مر است

اند فعل ماضي

متضاد نيست» نه

  »ألرض
کب ≠ صغر» «
  »لية

جمع مكس: ساجد

غصنان» «سالم
  »ع سالم

    
 

 . رست است
  : ها ينه

براس» للمخاطب
و: حروف زائد ت

 »تحّول«صدر 
 .رست است

  : ها ينه
ص«روف اصلي 
 .رست است

  : ها ينه
«/ » مجرد ثالثي
 .رست است

درس» آورد ن مي
 .رست است

:التعلمون» «اند
  : ها ينه

برخواهم :سأرجعُ 
ك سفر مي :ُيسافر
اتفاق مي: يحدثُ 

 .رست است

درست اس» زدور
 .رست است

  : ها ينه
فعل مضا» خرج

فعل ام» ستِمعوا
تو مي» تواَضعوا

 .رست است

خان رود: الّنهريا، 
  : ها ينه

األ ≠ لسماوات
»أجاب ≠ سأل

غالي ≠ رخيصة
 .رست است

مسا» «مع سالم
  : ها ينه

جمع س: شجرات
جمع: لرّياضيون

www.sanjeshse

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

ل«: 1گزينه 
ح«: 3گزينه 
صم: 4گزينه 

در 2گزينه  .4
رد ساير گزي

حر: 1گزينه 
در 1گزينه  .4

رد ساير گزي
م«: 2گزينه 

در 2گزينه  .4
پايين: ُينزِّلُ «

در 1گزينه  .4
دا مي: يعلم«

رد ساير گزي
س«: 2گزينه 

ُي«: 3ينه گز
ي«: 4گزينه 

در 2گزينه  .4
مز: العميل«

در 4گزينه  .4
رد ساير گزي

أ«: 1گزينه 
ا«: 2گزينه 
ت«: 3گزينه 

در 4گزينه  .4
دري: البحر«

رد ساير گزي
ا«: 1گزينه 
س«: 2گزينه 
ر«: 3 گزينه

در 3گزينه  .4
جم: أمهات«

رد ساير گزي
ش«: 1گزينه 
ا«: 2گزينه 
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@sanjesheduc

طان اعمال 

 و به مكان 

هي هستند 

رد كـه بـه   

شـته يـا در    

بي زندگي 

ationgroup

 حق كردند شيط

شود ميتالشي 

ها گروه ت كه آن

دار  محور ثابـت 

 زمـاني در گذش

دي شده و شادا

140(  

  .ت

ها، پشت به  آن
  

  32حه 

جام فرسوده و مت

خاطر آن است ه

يككند، اما  مي

شود و به ج مي
  33صفحه  

چار يأس و نااميد

24/10/00ة پنجم 

كيب اضافي است

ن هدايت براي
25صفحه . ست

صفح. اند بنا شده

ير است و سرانج

گيرند اين به مي 

پيدا م  گوناگون
  31حه 

3  

خارج) نيت است
. فعاليتي ندارد

 بيرون كنند دچ

 

8  


مرحلة(اني وم انس

 «  

براين ترك ست، بنا

عد از روشن شدن
طوالني فريفته اس

» منِ ثابت«ين 

پذير زيه و تحليل

مسخره و بازي 

حاالت زندگي 
صفحه. نه هستم

39صفحه . شوند

 جسم و جسمان
چشم و گوش او

را از ذهن خود

)1(و زندگي 

هم؛ ادبيات و علو

»جمع مكسر: س

  
  
  

س معدود آمده اس

كساني كه بع: د
رزوهاي طورا با آ

يه پذيرش همين

جسام و مواد تجز

  
خوانيد، آن را به

چه در طول  اگر
گو  و اكنون اين

ش ميرند بيدار مي

كه ويژگي(كان 
تخواب است و چ

انند فكر مرگ ر

 دين و

سنجش ده

الّدروس» «مكسر

ن ش ر: صلي
ن ظ ر:  اصلي
ن ب ه: اصلي

  . صلي است
پسدا عدد و س
   .اصلي است

مي فرمايد 25ه 
ت داده و آنان ر

ن افراد نيز بر پا

ن مانند ساير اج

: فرمايد ئده مي
خ فرا مي نمازبه 

 19   

يابد كه خود مي
گونه بودم ته آن

  :د
كه بمي هنگاميد 

ظرف زمان و مك
جسم او در رخت

توا  معاد كه نمي
  43ه 

    
 

جمع م: لطّالب
 .سترست ا

  »ک س ر« 
  : ها ينه

حروف ا» نتشر
حروف» ينتظرن
حروف ا» نتبهوا

  .رست است
  : ها ينه
عدد اص» 1: واحد

ابتد» اول: ألولی
عدد ا» 1: واحدة

 .رست است
سوره محمد، آيه

 در نظرشان زينت
 .رست است

ررات جامعه بين
 .رست است

ي و مادي انسان
  .دود است

 .رست است
سورة ما 58آيه 

ي كه مردم را به
صفحه. كنند مي

 .رست است
ن را در درون خ

گذشت: گويد  مي
 .رست است

فرمايند مي) ص(
ن دنيا در خوابند

 .رست است
ؤياي صادقه از ظ

كه ج  د در حالي
 .رست است

هاي منكر سان
صفحه. دهند مي

www.sanjeshse

ا«: 4گزينه 
در 2گزينه  .4

حرف اصلي
رد ساير گزي

ِا«: 1گزينه 
ي«: 3گزينه 
ا«: 4گزينه 

در 1گزينه  .5
رد ساير گزي

و«: 2گزينه 
ا«: 3گزينه 
و«: 4گزينه 

در 1گزينه  .5
خداوند در س
زشتشان را

در 3گزينه  .5
قوانين و مقر

در 4گزينه  .5
بعد جسماني
و زمان محد

در 2گزينه  .5
خداوند در آ

ها هنگامي آن
تعقّل نميكه 

در 3گزينه  .5
هر كسي اين
پشتوانه آن

در 2گزينه  .5
( پيامبر اكرم
مردم در اين

در 1گزينه  .5
انسان در رؤ
رو آينده مي

در 4 گزينه .5
گروهي از انس
را از دست م

  
erv.ir
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@sanjesheduc

همـواره  . ت    
  42حه 

كـه مـا    مي

ـان توقّـف     

كنند  ر مي

ويژه برخي 
. عـاد اسـت     

بـدون  (هد 

. كننـد  مـي     

آنچـه  «: اد 

. يـز اسـت     

زگردانيـد،   

از اين . ماند
  64صفحه 

بنـابراين  . ت

ationgroup

يـايي مـا نيسـت
صفح.  آنان است

هنگام«: گفتند ي

ت در ايـن بيابـ

ه روز جزا را انكا

و رسند به ود نمي
لهـي، وقـوع مع

خواه ت كه او مي

مـال دريافـت م

قـرار د  خطاب

ـل ميـان دو چي

مـرا باز! وردگـارا 

م باشد، باقي مي
ص. گار خواهد بود

تفاده شده است

140(  

و حيـات دنيگي 
قط ظن و خيال

كردند و مي ر مي
  56صفحه 

چه مـد ري عزي

ها كه گان، همان

  52صفحه 

داش اعمال خو
س الزمة عـدل ال

نكارش اين است

طـور تمـام و كم

آن كشتگان را 

ي فاصـله و حايـ

پرو: گويـد  ، مـي 

خير باقي ب  كار
 ده ساله و ماندگ

تز واژة برزخ اس

24/10/00ة پنجم 

ي جز همين زندگ
گويند، بلكه فق ي

هان بزرگ اصرار
ص) سورة واقعه 4

اي: و به او فرمود

كنندگ بر تكذيب
  

ص. ن معاد است

راد به كيفر يا پا
ند؛ بر اين اساس

بلكه علت ان) رد

ط  يعني آن را به

)ص(شد، پيامبر

در لغت به معناي

ها فرا رسد، ز آن
  63ه 

ا زماني كه آثار
راي آثاري چند

كريم ا  در قرآن

9  


مرحلة(اني وم انس

زندگي و حياتي 
را از روي علم نمي

ر بودند، بر گناه
47تا  45آيه (» 

 او را زنده كرد و
  53صفحه  

واي در آن روز ب
56صفحه » .ت

شاهدي بر امكان

ن عالم همه افر
كنن فروگذار نمي

د معاد شك ندار
  

كنند، مي» وفّي

ه اسالم پيروز ش
64  

برزخ د. دهد مي

كه مرگ يكي از
صفحه» .ام كرده

ز مرگ انسان تا
رت معمولي دار

نون بيان شده،

هم؛ ادبيات و علو

:كافران گفتند: د
لبته اين سخن ر

مست و مغرور) 
»شويم؟ خته مي

سپس پروردگار
)259 بقره، آيه 

و«: فرمايد مي 1
ز و گناهكار است

دهنده و   نشان

ي است كه در اين
ايت و خيانتي ف

انسان در وجود(
56صفحه . دكن

تو«ن روح اوست 

شته شدند و سپا
4صفحه » ...تيم

ه نام برزخ خبر م

گاه ك تا آن«: نيم
ر گذشته ترك ك

ها پس از ندة آن
صور و مدرسه به 

سورة مؤمن 100
 

سنجش ده

فرمايد مي 24يه 
ال. شويم زنده مي

در عالم دنيا(ن 
شديم آيا برانگيخ

س. صد سال مرد
سورة(صف روز 

0ـ   12ين آيه 
كند كه متجاوز ي

قيقتي است كه

اي گونه ن دنيا به
جنا خود از هيچ

: (فرمايد مي 5ه 
تمام عمر گناه ك

سان را كه همان

 لشكر كفار كش
ده بود، حق يافت

 پس از مرگ به

خوان مؤمنون مي
دهم؛ آنچه را در

 ماندگار كه پرون
ساختن مسجد و

گونه كه در آيه 
 . ادرست است

    
 

 .رست است
آي» جاثيه«سورة 

ميريم و گروهي ز
 .رست است

پيش از اين) يان
ك و استخوان ش

 .رست است
به فرمان خدا ص 
يا نص يك روز: ت

 .رست است
در سورة مطففي
ي آن را انكار مي

 .رست است
ستين انسان حق

 .رست است
كه زندگي در اين
كار كه در عمر خ

 
 .رست است

سورة قيامت آيه
در ت) گاه قيامت

 .رست است
حقيقت وجود انس

 
 .رست است

در وقتي بزرگان
ن به ما وعده داد

 .رست است
 از وجود عالمي

 
 .رست است

سورة م 100و  9
مل صالح انجام د

 .رست است
 اعمالي هستند

ها س  ساير گزينه
 .رست است

گ همان. ي است
خ از نظر محتوا نا

www.sanjeshse

در 1گزينه  .5
خداوند در س
م گروهي مي

در 3گزينه  .6
دوزخي(آنان 

مرديم و خاك
در 1گزينه  .6

رجناب عزي
كردي؟ گفت

در 4گزينه  .6
قرآن كريم د
و تنها كسي

در 1گزينه  .6
آفرينش نخس

در 4گزينه  .6
دليل اينكه به

افراد جنايتك
 55صفحه 

در 1گزينه  .6
خداوند در س
ترس از دادگ

در 2گزينه  .6
فرشتگان ح

 63صفحه 
در 3گزينه  .6

در جنگ بد
پروردگارمان

در 4گزينه  .6
قرآن كريم

 63صفحه 
در 3گزينه  .6

99در آيات 
باشد كه عم

در 4گزينه  .7
آثار ماتأخّر
رو برخالف

در 1گزينه  .7
پرسش منفي
گزينه پاسخ
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@sanjesheduc

ـا خـانواده     

توانـد    مـي  

رسـد   ها مي

خـود ظلـم     
: ن گفتنـد  

  3صفحه . د

 شيش خو

 نيـ در ا راي

 يهـا  هيـ  پا  

و  تـر  قيـ م 
نخسـت   ي

او  دنيرسـ 

 ريور و تـدب 
 تصـادف و    

ationgroup

بـاط متـوفّي بـ

هـا  حتي نسـل 

ها لم برزخ به آن

كـه بـه خ يحـال   
فرشـتگان. ـوديم 

برنامه وجود دارد

 و نسبت به لغزش

يخود نباشد؛ ز 

خـود را بـر يـ 

برسـاند، عم يقـ 
يه مسـائل فرعـ  

ر كننده ني تضم

ب و كتاب و شعو
ت كـه در اثـر

140(  

ارتب» ج« بخش 

مدت و  طوالني
  64صفحه  

ر و انفاق در عال

كننـد ـ در ح مي
ر و مستضعف بـ

  3صفحه  

هدف و ب ،يآگاه

غافل گردد زين

ي لغزش و خطا

نـيب شد و جهان

قيه سـعادت حق  
از پرداختن به ش

هر فرد، ينيب ن

حساب يرا دارا
سر شعور و حكمت

  7حه 

24/10/00ة پنجم 

 خود مربوط به
  66و  64 ه

ها در زمان  آن
.شود حسوب مي

فرت، دعاي خير

ها را دريافت م ن
 خود تحت فشار

ست؟يچ يندگ

مواره سه عنصر آ

4    

خود ن ياز خطا 

است متوجه ن

ت به جهان بكوش

ه بتواند ما را بـه
شي است و لذا پ

جهان نكهيضمن ا

آن ر شناسد، يم
وجودات نه از س

صفح. ستين يد

  ديني

10  


مرحلة(اني وم انس

مؤمن با خانواده
صفحه. دنيا است

و منحرف كردن
محس» ل ما تأخّر

صدقه، طلب مغف

ساني كه روح آن
ما در سرزمين 
6  

ف از زنت كه هد

هم م،يده يجام م

4صفحه  ياورق

ي شناخت، حت

نيا ديايب شيد پ

درست نسبت ش

كه يدف و روش
خاص خود يها

ض. اردهر فرد ند

را خودكفا نم ش
نسان و تمام مو
 هدف و مقصود

هاي ف و اقليت

هم؛ ادبيات و علو

ط گرفتن روح م
عالم برزخ و د ن

يت غلط افراد و
اعما«جزء دسته 

شود، مانند ص مي
  66ه 

فرشتگان به كس«
:ايد؟ گفتند وده
66صفحه » نيد؟

است نيخ دهد، ا

انج ري عقل و تدب

پا. ح مكتب است

و ي بودن آگاه

فرد يبرا تواند ي
  6صفحه . بود

نشيب كي آوردن 

هد اشد، انتخاب
ه هياساس و پا ي

ه يمذهب شييب

نشيجهان آفر كه
است، ا ار خالق

ها را از آن كي چ

معارف

سنجش ده

 چگونگي ارتباط
جود ارتباط ميان

نكه معموالً تربي
 ديگران شود، ج

ذشتگان انجام م
صفحه. گذارد مي

«: فرمايد مي 97
در دنيا چگونه بو
 كه مهاجرت كن

به آن پاسخ دي با

اساس  خود و بر

عادل با اصطالح

ناقص و محدود

يكه م يمشكل ن
خواهد ب زيناچ اً

دست در به ديبا
  6حه 

با تر حيو صح تر
يدارا ينيب جهان

  .ت
در ب شهير ينيب 
6  

نكيخدا عالوه بر ا
بر انكا يكه مبتن
چيو ه اند ر گشته

    
 

 .رست است
دربارة) ع(كاظم

وج از سه نشانة 
 .رست است

اين رد با توجه به 
ف و اشتباهات
 .رست است

كه براي درگذي 
ها تأثير م شت آن

 .رست است
7سورة نساء آيه 

شما د: گويند مي 
خدا وسيع نبود

 .رست است
كه انسان يسؤال

 .رست است
كه به اراده ييها

 .رست است
ه مفهوم عام، مع

 .رست است
 انسان به علت ن

  . ماند
نيداشت كه بدتر

باًيصالح، تقرن ا
 .رست است

با يهر فرد ز،يچ
صفحه. ار گرداند

 .رست است
ت قيما عم ينيب ن

هر ج. ... هد بود
توجه داشت ها هي

داشت كه جهان
6صفحه . ستي

 .رست است
به خ مانيبر ا ي

ك ينشيدر ب ... 
ظاهر ينه هست

www.sanjeshse

در 2گزينه  .7
روايت امام ك
خود و يكي

در 2گزينه  .7
فر اعمال اين

منشاء انحراف
در 4گزينه  .7

اعمال خيري
و در سرنوش

در 3گزينه  .7
خداوند در س

اند ـ م كرده
مگر زمين خ

  
  

در 1گزينه  .5
سؤ نيتر مهم

در 3گزينه  .5
در همه كاره

در 4گزينه  .5
به يدئولوژيا

رد 2گزينه  .5
چه بسا كه

م خبر يب زين
توجه د ديبا

صورت امكان
در 3گزينه  .5

قبل از هر چ
محكم استوا

در 2گزينه  .5
هرچه جهان

تر خوا كامل
يبدان پا ديبا
توجه د ديبا

يبه سعادت ن
در 1گزينه  .5

يمبتن نشيب
.داند يم زين

اتفاق در پهن
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ود به حس 
ما از  يتوان

 يايرك اش

 

و مضـر،   د
 يعنـ ي. وند

  20فحه 

انجـام   قيـ 

اما دقت،  ،

 كيـ زيوم ف
نظـام   يـا 

صـورت   بـه 
  38فحه 

مجموعـه   

انـش او را  

از عهـده   د

ationgroup

  8حه 

2صفحه . شود ي

خو تيآن واقع 
نات يحت. ... ست

 حواس ما از در

   16صفحه . د

ديـ مف ،يو بـد  ي
شو يداخل نم ف
صف يپاورق. مين

يدق ينگـر  نـده ي

ستيعه منظم ن

سان همچون علو
هـ يو اسـتوار  ـا 

  26صفحه 

ب يطـوركل   و بـه   
صف. رديپذ يت نم

يژگـ ي شـش و  

از د ي و حـدود   

تواند يص خود م

140(  

صفح. دهد يم ل

يو به آن آگاه م 

ميو حتماً بخواه
اس گريد اتي واقع

 
تمام يآن ناتوان

مطرح باشد دوان

يخـوب . سـت ير ن
فيتعر نيدر ا د،

كن يابيل آن ارز

يو همـراه بـا آ   ر 

مجموع كي يرا
  22صفحه ). 

و انس واناتيو ح
هـ يكـار  زهي به ر

ص. سازنده است

 انتخـاب اجـزا
صورت ي و آگاه

تـا آن شـود  يم

نـوع علـم يحت

و تخصص يي توانا

24/10/00ة پنجم 

ليرا تشك يمذهب

  9صفحه . ت

كند يم ييشناسا

و ميباش ميستق
بردن به يراه پ
 .آن باشد يست
بلكه منظور از آ 

تو يم زين) يدرون

مورد نظر يتبار
رنديگ ين قرار م
و امثال ياجتماع

تـر قيـ عم يها ف

بر ي عامل ضرور
)دقت شود(تند 

ادات و نباتات و
ها  توجه به آن

و آموزنده و س ن

در ي حسـابگر  
ن دخالت شعور

م دهيچ يه خاص

و ح اندينما يا م

قط در محدوده

11  


مرحلة(اني وم انس

م نشيب ير اصل

معاد استوار است

ناخواه آن را شن ه

نبال مشاهده مس
 به كمك عقل ر

سين ليدل اندتو ي
ست،يمحدود ن 

د افتيدر( يافتي

و اعت يارزش يا
ناپسند انسا ايد 
و ا يانسان يرها

و هدف تر شرفته

خاص، همواره 
موعه منظم هست

و جاندار، جما ن
كه با كنند يز م
  ينيب انيدر م

نيسترده و دلنش

اسـت، ريدناپـذ 
هرگز بدون يگر

ت، نقشه و برنامه
  38صفحه 

او را يلم و آگاه

بلكه فق ست،ي ن

هم؛ ادبيات و علو

محور ديصل توح

نبوت و م د،يوح

خواه عتين و طب

تنها به د تيقع
از آن يريگ جه

يهرگز نم ،يزيچ
»دنيد«وضوع 

يدر نيچن كي 

ها ست كه هدف
مورد پسند اناًيح
اريرا از نظر مع م

شيپ يمنظورها ه
  .ت
يها ينيب شي پ
مجم كيآمدن  

جان يب عتيطب 
ما باز يرا به رو 
د شيآفتاب/  يف

بس گس) م درون

ديو ترد ي قطعـ  
كه حسابگ است

 مورد نظر است
ص. گردد نير تأم

و علم دهد يان م

توانا  يگونه نظم

سنجش ده

خدا است كه اص

تو ي اصل اساس

برخورد با جهان

وا كي افتيدر 
جيز مشاهده و نت

چ ميمستق غير 
جمله صرفاً به مو

 14  

با عقلير روش 

اس نيودن هدف ا
كه اح ها نيا ريظ
ممجموعه منظ 

كه به يخاص يا
ل مالحظه است

در نظم و ينگر
ديپد يصر اصل

نهيبشر در زم ي
يا چهيو غير در

ذره را كه بشكاف
عالم(و انفس ) ن

چه كه وجـودش
دياگفته پت و ن

كه يجه به هدف
مقصود مورد نظر

اظم خود را نشا

هرگ يدر برقرار

    
 

 .رست است
موضوع خ تيهم

 .رست است
اساس سه بر يب

 .رست است
در ب يزندگ يدا

 .رست است
يندارد كه برا ي

از يريگ كه بهره
و ميخت مستق
ج نيداشت كه ا

صفحه. است س
 .رست است

 خداوند عالوه بر
 .رست است

بو يبر واقع ديك
نظ يو امور ييبا
كيكه هدف  ت

 .رست است
ها ينيب شيپ ها ن

نظم قابل دهي پد
ن ندهيداشت كه آ

از عناص نشيو گز
 .رست است

يجربت يها انش
و يشناس ستيز
دل هر ذ م؛يبر ي

رونيعالم ب(فاق 
 .رست است

نظم آنچه دهيپد 
 عمل كردن است

 .رست است
گاه منظم با توج

و هدف و م ديآ 
 .رست است

نا اتي و خصوص
  .ند

داشت كه ناظم د
  39صفحه . دي

www.sanjeshse

در 4گزينه  .5
با توجه به اه

در 1ينه گز .5
مذهب نشيب

در 3گزينه  .6
از ابتد يآدم

در 1گزينه  .6
يهرگز لزوم

بلك د،يما درآ
درك و شناخ

توجه د ديبا
محسوسغير 

در 4گزينه  .6
درك وجود

در 1گزينه  .6
منظور از تأك

بيو ز يزشت
ستين نيچن

در 4گزينه  .6
نيعالوه بر ا

در شود، يم
توجه د ديبا

و يحسابگر
در 1گزينه  .6

از د كيهر 
و ز يميو ش

يم يجهان پ
در آ مطالعه

در 2گزينه  .6
شيدايدر پ

شده حساب
در 3گزينه  .6

در هر دستگ
ديمنظم پد

در 4گزينه  .6
نظم صفات

كن يم نيمع
توجه د ديبا
يكار برآ نيا
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 سـت، ين دـ 
اسـت    دل

پـره دارد،   ب 

 يجيل تـدر 
 نيـ ا. ... ند 

ضـر، نقـاط    

 فيـ در رد 

. ابـد يلـزل  

ست كه به 
 نيـ  مـن ا 

 نيبراه ون

هـر   شيدا
مربوطـه   ر

  

 عملـي در  

 در جملـه    

ationgroup

يـمورد ترد يرو
خداوند هيه تنب

شـب كيـ كـه   
  41صفحه . د

ت زنده از تكامل
ـ  ي سـتنين يو آن
در قـرن حاض ي

آن را توان ي نم

تزل زيـ نظـم ن   ن

خدا ذكر كرده اس
به نظر. ود آورد

رامويست، من پ

ديـ اسـت كـه پ   
ري از نظم و تـدب 

45صفحه . رند

be  براي بيان

تري اسـت كـه

140(  

ر چي سالم به ه
همه نشيت؛ آفر

يانعكاسـ  وميـ 
ندارد امكان ود،

موجودات يتمام
يخلقت دفعـ  ي

يعلم يستاوردها

و لذا يستن يم

ثابت شود، برهان

اثبات وجود خ ه
وجو به مانهي حك

منطق و علم ا د

يبياگون به ترت
موجودات جدا ش

خالق و ناظم ندار

going toلي 

man ر برتنشانگ

24/10/00ة پنجم 

انسان با عقل ك
شن و آشكار است

يونيليم كياز  تر
شو يصادر م يه

عتقد است كه ت
يجودات زنده دارا
ت گرفت، اما دس

 از مسلمات علم

خالف آن ثا اناًيح

نهيدر زم يلي دال
و سازمان نديفر

دييه مورد تأزند
  45صفحه  

گونا يها دهيپد 
شيدايو پ نشي

بر وحدت خ يت

و ،شود فاده مي

mor  بعد ازny

 

12  


مرحلة(اني وم انس

كي يبرا وتريمپ
روش يخوب به زيگ

شتياز آب ب رون
كه از ماه ييصدا

و مع داند يم يل
موج هيفرض ني
قوت يياروپا يها

است و هرگز ه
 

تا اگر اح ستين

ن نگاشته است،
افينظام منظم ب 

برهان ار نيكه ا
يپاورق. كنم يم

شيدايودات و پ
يآفر گريعبارت د

هستند، اما داللت

 زمان آينده استف
  .شود فاده مي

reوجود . رود مي

  .ناسب است

)1(انگليسي 

هم؛ ادبيات و علو

كا كي شيداي پ
انگ شگفت افتهي م
  40 ه

ريدر ب ي از ماه
ها درك ص خفاش

نسل ونديپ ي دارا
بر اساس ا. اند ده
در كشوره ياح

هيفرض كيتنها  
 43صفحه . مود

موجودات ن يآن 

ندان آلماننشم
ستيقادر ن ناي
ك ييجا. است ي

بحث نم د،ي نما

موجو نشيه آفر
به ع. همراه است

درست ه نكهيد ا

در willشد از 
همراه باشد، استف

كار م  دو اسم به
من) از(به معني  

ا

سنجش ده

در قيدق يبگر
 موجودات نظام

صفحهاوند اقرار 

منتشرشده يدا
خ يمعتقدند برا 

جودات زنده را
وجود آمد به يول

صباچند  نيدارو
  43صفحه  

ه،ينظر ني كه ا
نمو يمعرف يعلم

شيدايالل بر پ

از دا ي به جمع
يتصادف ناب: ... د
ياقدس اله ات ذ

د جهان را اثبات

كه دهد يشان م
خصوص با آن ه

با وجود ها نهيگز

اي باش لحظهي و 
ريزي هم  و برنامه

تر براي مقايسه
thanين كلمه 

    
 

 .رست است
ت شعور و حساب

همه نير برابر ا
كه ندارد به خد

 .رست است
انعكاس صد نكه

كيزيشمندان ف
 .رست است

موج ،يجيل تدر
سلو  موجود تك

د هيفرض شيدا
. آشكار ساخت
 .رست است

است ني است ا
شده ع صول اثبات

 .رست است
ظم اساس استدال

 
 .رست است
كه يامه معروف
شود ين اشاره م

برهان بر وجود
خداوند تواند يم

 .رست است
و جهان نش عتي
مخ يحسابگر  و

گ ريداشت كه سا

 .رست است
صورت آني ميم به

 نزديك با قصد
 .رست است

د تفضيلي يا برت
بنابراي .شده است

www.sanjeshse

در 3گزينه  .6
دخالت يوقت
ما در فيتكل
دل ندارد ك/ 

در 4گزينه  .7
نيبر اساس ا

دانش ست،ين
در 1گزينه  .7

تكامل هيفرض
چند اي كي

ديبا پ هيفرض
ضعف آن را

در 2گزينه  .7
آنچه مسلم

و اصو نيقوان
در 2گزينه  .7

در برهان نظ
 43صفحه 

در 4گزينه  .7
در نا نيدارو

از آ يقسمت
ب نيتر بزرگ

كه م يگريد
در 3گزينه  .7

يتوجه به طب
با نظم زيچ
  .ستين
توجه د ديبا

 

در 1گزينه  .7
هر گاه تصم
زمان آينده

در 2گزينه  .7
صفت يا قيد
اول ظاهر ش
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غيره باشـد  

  more+ ي 
more im  
more qu  

  
  ك سيالبي
old ol 

  تعريف

  ت كميت

a/an/the 

a  
 رف تعريف

ل اين است 

Reza lo 

 ن 

  .ها نيست

 مشـكل را    

  ـه درسـت        

  

ationgroup

spe ،work و غ

 يا چند سيالبي
mportant tha
uickly than

صفت يا قيد يك 
lder than

+ 
حرف

يا صفت

 e/some

 nice  
حر كيفيت 

گر در اين سؤال
  .دت نياز دار

oks sad tod
  .هستند

  .غذا بخوريم
يره، نجات دادن

ه راندن دوچرخه
  ن، ايمن

دا كنـد تـا آن

 نه، تابلو

مـا ايـن هميشـ

سعه يا پيشرفت

140(  

eakصلي مثل 

قيد يا صفت دو
an

than +er+

+ 
صفت 
 كيفيت

 nice  

blu  new
 سن ت رنگ

نكته ديگ. ن است
look فقط صفت

day
و غيره ه)  شدن

وانيم به خوبي غ
ذخي) 4 

كان امن براي ر
امن) 4 

  بينيم؟

ش كند راهي پيد

نشا) 4 

ال بهتـر اسـت، ام

توس) 4 

24/10/00ة پنجم 

 در جمله فعل اص

than +ق

+ 
صفت 
 اندازه

 big 
tall  

coat ue
صفت  سما

 عالي يا برترين
kن بعد از فعل 

 get )به معني

تر شديم بتو سن
 ن 

براين آن يك مك
 وار

د آن را امروز بب

دولت بايد تالش 

 قه 

كيفيت آن كـاال

 اد

13  
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صفت دارد و اگر

+ 
صفت 
  سن

 old 
new 

ه صفات و قيود
ن است و بنابراين

sm  ،taste و t

ي اينكه وقتي مس
دادن) 3  

 وجود دارد، بناب
اميدو) 3  

يا وقت آزاد داريد

.ميرند د آب مي

منطق) 3 

قدر ك كند، همان

اقتصا) 3 

هم؛ ادبيات و علو

ت كه نياز به ص

  .ود

 
  صفت
  شكل

 round 
square 

م يا كل است كه
ي به نظر رسيدن

become ،mell

اقبت كنيم براي
 ساختن) 

هاي تهران يابان
معروف، محبوب

آي. ما وجود دارد

خاطر كمبود  به

 بيشتر تجربه ك

 ت

سنجش ده

است to beفعل 

 بايد رعايت شو
  صفت
+  رنگ

white
red  

چند اسم باسم 
طي كه به معني

look، seem ،e

ان به خوبي مرا
Take ca (   2

ورسيكلت در خي
رايج، م) 2 

انگيز در سينم ت

كنند زندگي مي

 مدار) 2 

د كه هرچه كاال

كيفيت) 2 

    
 

يك ف isوم فعل 
  .شود اده مي

 .رست است
ل ترتيب صفات

  صفت
 +  مليت

   

 .رست است
ل مقايسه يك اس

loo يك فعل ربط

be ،kطي مثل 

 .رست است
هايما كه از دندان

of) areكردن 

 .رست است
ي ماشين و موتو

  افتاده 
 .رست است

م عالي و شگفت
  .ه

 .رست است
در اين منطقه ز

 
 مربندي

 .رست است
دم اعتقاد دارند

 يده، نظر

www.sanjeshse

در جمله دو
از قيد استفا

در 4گزينه  .7
در اين سؤال

 +  اسم

    
 

در 3گزينه  .7
در اين سؤال

okكه فعل 

هاي ربط فعل
در 1گزينه  .8

مهم است ك
مراقبت ك) 1

در 4گزينه  .8
تعداد زيادي

به خطر) 1
رد 2گزينه  .8

:A يك فيلم
:B بله، البته

در 3گزينه  .8
مردمي كه د

 .حل نمايد
ه، كمحلق) 1

در 2گزينه  .8
بعضي از مر

  .نيست
ايده، عقي) 1
  
  

erv.ir

78

79

80

81

82

83

84

@konkurbanks



  
 

 

@sanjesheduc

  .است

 موقـع بـه      

  .ده كنند

 

بسـپارند و  

ationgroup

محبوب در دنيا ا
  ميد

 نتوانسـتند بـه

 را در فضا مشاهد
  دخانه

  صيف كردن 

 اجازه دادن ) 4

  آوري مع

  .ست

خاطر ب وب را به

140(  

ي پرطرفدار و م
با ام) 4  رده 

نشـاني ن آتش

  دن 
  ...)درختان و (

ن و ساير چيزها
رصد) 4 

توص) 4 

4  سعه دادن 

جم) 4 

  شدن

  راحت كردن 

 معني زميني اس

 .ود

ها يا كارهاي خو

24/10/00ة پنجم 

يك ورزش خيلي
ر وسيع يا گستر

 بنابراين مأمورا

ض كردن يا شد
( كردن، بريدن 

يارات و ستارگان
 شگاه 

 ل كردن 

رفت كردن، توس

 س

   شدن 
ف كردن، مانع ش

ش داشتن، استر
  كردن 

به earthly با 

  .م

شو  محدود نمي

كنند چيزه دا مي

14  


مرحلة(اني وم انس

در واقع آن ي. ند
طو به) 3 

داشت،ها وجود 

منقرض) 2 
قطع) 4 

توانند سي دان مي
آزمايش) 3 

حمل) 3 

پيشر) 3 

تماس) 3 

باعث) 2 
متوقف) 4 

آرامش) 2 
اهدا ك) 4 

ه است مترادف

شمسي پيدا كنيم

يك دوره خاص

  .تر بود ده

مردم تمايل پيد

هم؛ ادبيات و علو

فوتبال بازي كنن
 ه 

ه زياد در خيابان

آن دانشمندطريق 
 ده 

  گرفتن

 كردن 

  .است سي

  ؟يست
  . قمرها دارند

 آن خط كشيده

را در منظومه ش

زندگي فقط به ي

اي حيوانات آلو

 گذشت زمان، م

سنجش ده

ا دوست دارند ف
صادقانه) 2 

 كرد و ترافيك ز
  .وش كنند

 ) برقي و غيره
  

ي است كه از طر
دانشكد) 2 

گ) 2  بردن،

ك دفاع) 2   

 مكث) 2 

  
  

  
   ن 

منظومه شمسال 

نيرد زير  درست 
ها و ين سيارك

ر متن، زيركه د

ربه جز هوا  زير 

د كه مشكالت ز

واسطه بقايا ته به

كند كه با ن مي
  .ند

    
 

 .رست است
ي در سراسر دنيا

  حقيقتاً 
 .رست است

ختمان را نابود
د تا آتش را خامو

وسايل ( كردن 
 )آتش( كردن 

 .رست است
نه، يك ساختماني

 .رست است
  آوردن، شدن
 .درست است

دن، انجام دادن
 .درست است

 .درست است

 دن 
 ردن  

 .درست است

 ردن
شدن، دربرگرفتن
 .درست است

ان براي متن باال
 .درست است

يك از موار كدام
ره مشتري و زمي

 .رست است

 terrestrial ك
 .درست است

 همه چيزهاي
 .درست است

شود  فهميده مي
 .ت استرس

ن، آب در گذشت
 .درست است

طور ضمني بيان
 را فراموش كنند

www.sanjeshse

در 1گزينه  .8
مردم زيادي

در واقع،) 1
در 3گزينه  .8

آتش آن سا
ها برسند آن
خاموش) 1
خاموش) 3

در 4گزينه  .8
يك رصدخان

 موزه) 1
در  1گزينه  .8

دست به) 1
د  2گزينه  .8

اجرا كرد) 1
د  3 گزينه .9

 مقدمه ) 1
د  4گزينه  .9

اجازه داد) 1
جذب كر) 3

د  3 گزينه .9
حمل كر) 1
شامل ش) 3

د  2 گزينه .9
بهترين عنوا

د  4 گزينه .9
طبق متن، ك
ـ فقط سيار

در  1 گزينه .9
معني كلمه

د  3 گزينه .9
توانيم ما مي

د  2 گزينه .9
از اين متن

در  1 گزينه .9
بر طبق متن

د  3 گزينه .9
ط نويسنده به
چيزهاي بد

erv.ir

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

@konkurbanks



  
 

 

@sanjesheduc

(

a a

a

a a

a

a a

−
+

+ −
+

+ =

+ +

1 1

2
2

2
1

 

(

x x
x

x x

x

+
−

− +
−

−2

1

12
1

28

 

  حيط شكل
 حت شكل

x

AB

AB

=

=

=

2

2

41

3

 

A

C

ationgroup

)
a

=
+

= 

= =
+ +

2
2 35

2
2 35
7

1
2 5 7

)
x

x

=
−
+ = 

+ = 

1 1
12 8

1
12 8

8 96 

x= مح 68
x= مسا 241

( ) (

x x

x

x



+

=

2

68 41

3 3

3 2 3 2

O

B

D

E

140(  

a a+ −

=

2 2 3

1
12

x

x

− =

±
 =

16 96

14

)

x x

x x

− =

=

× =

2

2 2

68

18
68 22 41





r =  

  ت دايره

A O B
S Δ 

   ذوزنقه

D

24/10/00ة پنجم 

  .ست

(a= 5 

x x−

± −

2 12

196 96
1

(x x 41

4 2
41





دايره 
π

4
2

= π


مساحت 

B

= 


3
4

(
=

3
مساحت 

(  

15  


مرحلة(اني وم انس

ن ياد گرفتن اس

)( )a+ −7 5

= ± =14 1

)− = 68 

=
π

8
2

قطر د 

 =π 

24 8
2
 = ππ 

24 4
22

( )
=

π π

2 3 6

)1(ضي و آمار 

هم؛ ادبيات و علو

ته داشتن و از آ

) a

a


=  








24
4

x

x

=
  =

68
41



π

=
π π
3 2 3

π
3

رياض

ق 

سنجش ده

 نگاهي به گذشت

 

= −
=

7
5

 

 غ ق ق
 

 ق ق

 ق ق
 

 غ ق ق

   ق
ق 

    
 

 .درست است

ين متن دربارة

. رست است

 . رست است

 . رست است

. رست است

غ ق
 

ق  ق   

www.sanjeshse

د  4 گزينه .1
اي ايدة اصلي

  
 

در 3گزينه  .1

در 2گزينه  .10

در 1گزينه  .10

در 4گزينه  .10

erv.ir

00

01

02

03

04

@konkurbanks



  
 

 

@sanjesheduc

ECD
S Δ = 

ABDC  

 مانده  باقي

  احت مربع 

 حت مثلث

x x+2 6 

x

DF

−

=

2

2

2 3
  

(

(

(

x
x

x x

x

x x

a

+
+

+

+

 −
 

+

− − −

2

2

1
1

2
2

3

9 2
2 3

2 3

1
2 

x = 1 1 

ationgroup

×
π=

8
2

2

Cساحت ذوزنقه 

هاي حت قسمت

(x= + مسا 3
(x x

=
مساح2

x
x


+ = 



39 2

x − = 

+ =2 2

3 9

3 12 9



)( )

)

)

x
x

x x

x

a

a

− =+

+ − −
+ +


+ =  


 − − 
 

+ = 

− =

2

2
2

1
1

1
1 2

1 1

2

9
2

1

11 2





a b c + +

140(  

π π= =

4 32
2 2

2
1

مس +CDEث 

= − مساح 88

) x= +2 23 6
)x+ +

=
3

2
x x +




2 3
2

x
±

 =

+ =

3

9 144 15

x

x

x

x

x

a

a

a

+= 
+

− =  −

=
 = −


− + =


= −
  = −

11 2 1

1

2
3

2 13
1
1
2



=. صفر است 

24/10/00ة پنجم 

=
π
8

مساحت مثلث =

+ =
π

8 6 3 8

x +6 9
x x+23 3

2  

x x + +2 6

DF

+ =

 =

9 72 3
4

53

x

x

x x

− =
+

− + + =2

11

1



 ضرايب برابر ص

 غ ق ق
  

 ق ق 

16  


مرحلة(اني وم انس

= +
π π

6 3 8

π − −
π

8 8 6

x+ = +29 3

± = −

39
34
2

3 17

x x= +22 3

x

x


 


مجموع 

هم؛ ادبيات و علو

+=
π

8 6 3

( π −
=

2 43

x3

x+  21 3

x

c
x

a

=

=

1

2

1

 ق ق
  

 غ ق  ق 

سنجش ده

)− −

π

4 3 3

 

x+ =2 

    
 

 . رست است

. رست است

 . رست است

www.sanjeshse

در 1گزينه  .10

در 3گزينه  .10

در 2گزينه  .10

erv.ir

05

06

07

@konkurbanks



  
 

 

@sanjesheduc

a c=3 6 

a a

a

Δ = −

+

= 

2 8

4

 

x − =2 1  

× =14 2 

  نماتوب =

 
  قد بلندتر

  
  تر قد كوتاه

 

را  Bوعـة   

({

({

({

f a

a a

f ,

b

f ,

=

=

=

− =

=

2 2
1

1
1

 

 

  تابع درآمد
 تابع سود 

              

  
 

 

ationgroup

c
c

a
 = =3

6

( )a

a a

x x

+  −

+ −

 −

2

2

2

4

16 2

8 8

x=  = 1
2

2

=

نماتوب فرد با

نماتوب فرد با ق

ك عضـو از مجمو

) (

) ( ) (

) ( ) (

a, a , b

a a

, , b, ,

b

, , , , ,

−

−  −

 =

2

2 1

1
1 1 1
1
1 1 1




( )R x= ت =
( ) (R x C−

x =36 45

  سب كيلوگرم
 د بر حسب متر

140(  

= 1
2

( ) a
a

a

− +

− = 

+ = 

4 4 2

8

2 4





1ضاعف معادله  
2

=

دقيقاً يك Aعة 

) (

) (

) ( ) (

, a , a

a

, , b, b

, , , ,

−

− + = 

−

−

2 1

2 1
1 1

1 1





x= 4  
)x x= 4  

x   

وزن بر حس
مجذور قد

W

x
W

x

= 

=       

1
2

2
28

9

24/10/00ة پنجم 

a

x x

=

 − + =

− +

2

2

16

4 4 1



ريشه مض

W

x2

ر عضو از مجموع

) (

( )
) (

)} ({

,a , b,a

a

b , b ,

, ,

−

 − =

− −

− =

2

21
2 1

2 1 1

(− +1   

= 45
36
   


W

x



 =



1
2

17  


مرحلة(اني وم انس

(

a

a

x

=
=   =

= 1 2





 . ت

كه متناظر با هر

) (

)}

) ( ) (

b , b ,

a

b

, , , ,

− −

=  =

−

−

2

1

1 1





)x+ =4 36

=125 

W W

Wx
2

264
81

هم؛ ادبيات و علو

)x

−

− =2

4
4

1 

فرد است به نحصر

قتي تابع است ك

)}

)}

,a b

,

−

−

1

2 1

x −6 1   

  ق ق
ق 

W x

W x
=

2
1

22 64
81

سنجش ده

 
كامل، عددي من

 
وق Bه مجموعة 

 

= 44    

غ ق
 ق ق

= 81
64

    
 

 . رست است

 . رست است

. رست است
هر عدد مكعب ك

. رست است
به Aز مجموعة 

  .  كرد
 . رست است

. رست است



www.sanjeshse

در 1گزينه  .10

در 1گزينه  .10

در 4گزينه  .1
ريشة سوم ه

در 3 گزينه .1
يك رابطه از
ك بتوان نظير

در 2گزينه  .11

در 4گزينه  .11

erv.ir

08

09

10

11

12

13

@konkurbanks



  
 

 

@sanjesheduc

F C

F F

C

=

−1 2

9
5

 

( )
( )
( )

f x

,

,

m n

=

∈
− ∈

+ =

2
1



  

  درآمد=) 
  درآمد1=

هاي  زينه
توليد 
  خدمات

  جمع
صل عددي 

  )زمان(سود 
  )زيان(سود 

ـــايب آن   

ationgroup

C

C

C C

+

= +

− =

1

1 2

32

9 325

3

m x n

f m

f

= +

 =
∈  − =

= − = −

1
1 12 2



  يزه بودن او

)ت فروخته شده
,×825 28 

,15      
  

هز

خ ,2 5 
 ر كارمند

اگر حاص. ر كنيم

س=درآمد  −
,= 511   س

از جملـه معــ» 

140(  

C

C
− +


× =

2
92 5

56 29


( )
( )

m n

m n

+ 
= +

2

1
2



  بيني او خوش
ست و نه پرانگي

  پذيري او ك

كاال يا خدمت(ل 
,= 511   

, × =12   

,
حقوق هر

رآمد ساالنة كسر

هزينه 
, − 252   

»و دعـاوي  هـا  ي  

24/10/00ة پنجم 

C

 = 


32 36

m n

n

+ =
 = −
2

1


رين است و نه خ
ودن كارآفرين ا

ن است نه ريسك

تعداد محصول× 
,مان      

, ,=18    

,12 

ي ساالنة را از در
  :شده است

, , =2      

 در برابـر بـدهي

18  


مرحلة(اني وم انس

(C= −1
9
5

m = 2 1

كارآفر» تيزبيني
بو» بين خوش«ي 

بودن كارآفرين» 

× واحد محصول 
توم

دفتر تومان  
  
,نه ,     
  

  سال
,252     

هاي  بايد هزينه
ش  متحمل ضرر

, ,= 259    

ئوليت نامحدود

 اقتصاد

هم؛ ادبيات و علو

)C =2 36

m = 1
2

«ي بيانگر ويژگ
گر ويژگي وصيف
يادگيرنده«نگر 

  
قيمت هر

اجارة هر ماه د
+
هاي جاري ساال
+

×12  
هاي س تعداد ماه
,تومان   

اي دمات مشاوره
دي منفي باشد

→است   

مسئ«صي است 

سنجش ده

 

 

  . هستند
 زيرا اين جمله ب
يرا اين جمله تو
را اين جمله بيا

 
: كنيم ساب مي

  :  زنيم مع مي

ه هزينه

×2  
  اد افرادد

نة اين دفتر خد
ه است و اگر عد

سود برده ا
  

كسب و كار شخص
  )15صفحة 

    
 

. رست است

. رست است

  . رست است
درست» هـ«و  
نادرست است» 

نادرست است زي
ادرست است زير

  )6صفحة 
 . رست است

درآمد فرد را حس

ها را با هم جم ه

,= 6  

تعد

بة عملكرد ساالن
 بنگاه سود برده

)8ـصفحة  1س 
 به اينكه اين ك

ـص 2درس .(رود

www.sanjeshse

در 3گزينه  .11

در 4گزينه  .11

 
 
 

در 2گزينه  .11
»ب«موارد 
»الف«مورد 
نا» ج«مورد 
نا» د«مورد 

ـ ص 1درس (
رد 3گزينه  .11

ابتدا د -الف

سپس هزينه

,     
  

براي محاسب
مثبت باشد

درس(
با توجه -ب
ر شمار مي به

erv.ir

14

15

16

17

@konkurbanks



  
 

 

@sanjesheduc

وال پاسـخ   
مفهومـــي  

سرماية هر 

 همه نـوع  

ت خـالص    

  ص

 

 

, ,4      

تر است و  ي
تومـان   8,

ر كلي بهتر 
(  

ـاي ديگـر   

1  درصد

ن نقاط بـا  

ه بتواند بـا  
ـذارد و آن  

  . است» 

, ,1     

, ,13    

ationgroup

 به اين ســـــو
سخ آن بيانگر م

دورة به نسبت س

هستند و در  س

كنيم تـا منفعـت

منفعت خالص=ع

  مان

 مان

, ,− 6     
  مان

تر و منطقي ادي
,غ   ,8     

طور زيرا به. ست
)38تا  36صفحة

ليد كاالهـه از تو

لف، از توليد 

اين.  داشته باشد
 . ح را ندارد

 اختراع شود كه
گـ  اثر مثبت مي

»مستقيم«ها  ن

, ,−1 2    

,− 6    

140(  

 كنيم، بايد تنها
سؤال ساده و پاس

تمالي در پايان د

 كوچك مقيــاس

مقايسه ك نافع را

منافع -ها  هزينه

توم

توم
,= −36   

توم

جه انتخاب اقتصا
با مبلـغ) موفيليا

درست اسنا 4ينة
ص ـ 4درس . (د

شود، بدون آنكه

يشتر از كاالي ا

ها را يدن به آن
ليد در آن سطح

 اگر دستـگاهي
 توليد و عرضه

پس رابطة آن ←

,= 8 8   

,=12 4  

24/10/00ة پنجم 

ب و كار را درك
همين س كيست؟

 توزيع سود احت

ها بيشتر آن. ند
  )14صفحة 

ها و من س هزينه

  

  

,     

 است و در نتيج
ع كاشت گياه زام

 هستند، اما گزي
كانات توليد كند

يك كاال توليد ش
  )Gنقطة.(
1د   واحد بي

واند آرزوي رسي
ي براي تولع كاف

مثال. ضه دارند
 را كمتر كند بر

←بد و بالعكس 

,   

,   

19  


مرحلة(اني وم انس

ي مختلف كسب
شود ك عرضة مي

ك رأي است اما

هستن  خصـــي
ص ـ 2درس . (ند

كنيم و سپس ك 

)ساالنه(منافع 

1 ميليون
  تومان

ميليون 13
  تومان

ميليون 24
  تومان

س از همه بيشتر
يعني منافع(دي

 (PPF)درست
، بر روي مرز امك

داقل بيشتر از ي
.ط ناكارا هستند

د، در ازاي توليد

تو ت و كشور مي
زيرا كشور منابع 

ي بر توليد و عرض
اي توليده زينه

يا ال افزايش مي

هم؛ ادبيات و علو

هاي فهومي شكل
كه به مشتري ع

  )14ة 
ساس هر نفر، يك

يران به شكل شخ
مات حضور دارن

هر گياه را تفكيك

  

,1   

,5    

 

شت گياه پتوس
رين انتخاب بعد

 

ني مرز امكانات
ز امكانات توليد،

جود دارد كه حد
كانات توليد نقاط
مرز امكانات توليد

  .كنيم ظر مي
مرز امكانات است

ستيابي هستند،

ها اثر مثبتــي نه
از اين جهت، هز

 عرضه از هر كا

, ,5     

سنجش ده

ت كلي تفاوت مف
ا كاالي نهايي ك

ـ صفحة2درس (
 نحوة اداره براس

  ) 19حة 
در اير ب و كارها

ويژه خد عت، به

 كاشت ساالنة ه
 : به شود 

)ساالنه(ها  زينه

,× =12 1 2 
 تومان

× =12 6  
  ومانت

  تومان

نفعت خاص كاش
مقدار منافع بهتر

25  ،26 ،29( 

ي در مورد منحن
يد در درون مرز

د، اين امكان وج
 منحني مرز امك

روي م B نقطة
25  (نظ صرف

ناحية خارج از م
شور غيرقابل دس

40(  

الً با كاهش هزين
ي توليد كند و ا

ش قيمت، مقدار

× =12 6  

    
 

  . رست است
صورت خواهيم به

مالك محصول يا
( سازمان توليد 
 شركت تعاوني،

صفح ـ 2درس (
سيـاري از كسب
كشاورزي تا صنع

  .رست است
ها و منافع زينه

گياه قابل محاسب

هز

,2    

,    

طالعات باال، من
ت اين تصميم م

5صفحات  ـ 3س 
  . رست است

همگي 3و  2، 1
جاي تولي شور به

  .رست است
 توليد ناكارا باشد

نقاط زير ← 
به Dت از نقطة

− =15 1  
ي است كه در ن
ماندن منابع كش

تا  38صفحات 
  . رست است

ختراعات معموالً
ر كمتري، كااليي

  . دهد ي
با افزايش:  عرضه

, ,      

www.sanjeshse

در 1گزينه  .11
اگر بخ - الف

بدهيم كه م
است به نام

در يك -ب
. (عضو است

امروزه بس -ج
فعاليتي از ك

در 2گزينه  .11
ابتدا بايد هز
كاشت هر گ

 
  نوع گياه

  زاموفيليا

  پتوس

  سانسوريا

 
با توجه به ا

هزينة فرصت
درس. (است

در 4گزينه .12
1هاي  گزينه

است يك كش
در 1گزينه  .12

وقتي - الف
كاسته شود

با حركت - ب
(كاالي ب 

اي نقطه F- ج
فرض ثابت م

ص ـ 4درس (
در 2گزينه  .12

ابداعات و اخ
تعداد كارگر

را افزايش مي
طبق قانون

erv.ir

18

19

20

21

22

@konkurbanks



  
 

 

@sanjesheduc

قدار عرض 
و هسـتيم؛  

  وليدكننده
  كننده وليد

 خريـداري   
  :شود

×11 1  

  .شويم ه مي
ان انگيـزة   

 خريـداري   

 اسـت كـه       

  4مرحله 
11   
121  

11  

  
6    
5    
↓  
  ب

11  

ationgroup

ت كه در آن مق
رو بـه  رو) تقاضـا 

  .دهند شان مي

درآمد تو =يده 
درآمد تو 122=

در واقـع(انـد   ه   
كننده حاصل ش
, ,=11   
مازاد تقاضا مواجه
ما توليدكننـدگا

  ت
هـا  از خـانواده    

ر بـا درآمـدي

6(  

 3مرحله  2
3  6    
 
3  66   

  
  ج

6    

  
  

35   
+ +25  

 

140(  

ريال است 958
د تيا كمبو(ضه 

را نش هزاد عرض

ل به فروش رسي
× =2 958 1

ـد تقاضـا كـرده
ك  تا درآمد توليد

,ريال    
 كمبود عرضه يا م

ام) قانون تقاضا( 
  

ه بازار محصوالت
منـابع توليـد را

ه خانوارهـا برابـر

61ـصفحه  6س 

مرحله  1حله 
2  35
22  

 الف
385 

 
2  

 
35 

    ـ
2 

+2 +15 

  

24/10/00ة پنجم 

يمت تعادلي 
ضعيت مازاد عرض
تند وضعيت ما

مقدار محصول× 
,ل  ,168 76 

واحـد11قـط   
حد ضرب كنيم

ك ر بازار با وضعيت
ترند ظر مشتاق

. رست هستند

 توليد است و نه
بازار عوامـل و م

ها به سمت بنگاه

درس.(يرمستقيم

مرح




 

ـ خت شد
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ر اين جدول قي
در بازار با وض) 

مت تعادلي هست

× واحد محصول 
ريال
اضـاكنندگان فق
در قيمت هر واح

صورت در  در اين
ي كاالي مورد نظ

پاسخ د 3،  2،  

ط به بازار عوامل
كند، از اين  مي

عوامل توليد از س
  .ها رآمد بنگاه

  . هستند
تقيم است نه غي

  ش افزوده

  فزوده

  سط فروشنده

مرحلة قبل پرداخ

  شده

   شده

هم؛ ادبيات و علو

د( باالتر باشد، 
برابر هستند) د

ها بيشتر از قيم
  .ست

قيمت هر

كه تقا ت در حالي
وش رسيده را د

تر باشد لي پايين
دگان به تقاضاي

1هاي  س رديف
  )8و  5

چرخشي مربوط
مل توليد ارائه نم

  . كند خت مي
 زيرا پرداختي ع

كنند نه در ب مي
59(  

 ماليات درست
وعي ماليات مست

  
ارزش ب ماليات بر

ارزش اف ماليات بر

آوري شده توس ع

هايي كه در م ده

آوري ش ص جمع

آوري زوده جمع

سنجش ده

ح قيمت تعادلي
واحد 12(ضا 

ه ها قيمت در آن
واحد اس 122ضه 

  :درآمد

14واحد است
حد كاري به فر

سطح قيمت تعادلي
كنند مت مصرف
، پس)نون عرضه

1ـصفحات  1و 

  : ها 
ار مدل جريان چ
مات به بازار عوام

پرداخرا  ها  غ آن
 نادرست است

وامل توليد كسب
و 47، 46حات 

در مورد انواع 4
يات بر دارايي نو

ش بدون احتساب

ش با احتساب م

زش افزوده جمع

ارزش افزود ت بر

زش افزوده خالص

ارزش افز يات بر

    
 

  )50صفحه 
  . رست است

 قيمت از سطح
با مقدار تقاض) د

كه د 6و  5هاي 
مقدار عرض 4ف 

رمول محاسبه د

، مقدار عرضه 
واح 11س بايد 

ها از س طح قيمت
 پايين بودن قيم

قان(توليد ندارند 
و 5بي از درس 
  . رست است

ه تي ساير گزينه
مة پاييني نمود
ولت كاال و خدم

مبالغ ر قبال آن
سمت اول جمله
 قبال فروش عو

ـصفح 6و  5س 
  . است رست
4جز گزينه  ها به

ط است زيرا مالي
  . ست است

قيمت فروش

قيمت فروش

ارز ماليات بر

اعتبار ماليات

ارز ماليات بر

مجموع مالي

  )63صفحة 

www.sanjeshse

ـ ص 5درس (
در 1گزينه  .12

وقتي -  الف
)12 واحد

ه پس رديف
در رديف -ب

پس طبق فر

،5در رديف 
پس) اند ه كرد

وقتي سط -  ج
دليل به زيرا

كافي براي ت
سؤال تركيب(

در 1گزينه  .12
رستعلت ناد
نيم: 2گزينه 
دو: 3گزينه 

كند و در مي
قس: 4گزينه 

خانوارها در
تركيبي در(

در4گزينه  .12
ه همة گزينه

غلط 4گزينة
در2گزينه  .12

ص ـ 6درس (

erv.ir
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  .سبي دارد

جمهور  يس
سـب بـراي        

بازار باعـث  
ـا بازار بـر  

ن تعييـــن  

: ود، نـدارد  

انـد از   ــف  

ationgroup

يد آن مزيت نسب

ـل كلينتون رئي
ل و درآمـد مناس

ت آزادانــه در با
قاضــــعرضه و ت

آگاهي خودشان

شـو تعيـين مـي     

هـا موظــ  دولت

 

140(  

دارد، پس در تولي

ضاء كردند و بيــ
ه معنـاي شـغل

«  

 .  

زار است و رقابت
ي و حاكميت ع

  . ست

 را به اختيار و آ

ي كـه در بـازار ت

خصوصي است و

  ساني 

  . ست

 الل ملّي ايران 

24/10/00ة پنجم 

ي در توليد موز د

مان نفت را امض
نفـت بـه«: كـرد     

».كردم ايت نمي

  .است)  و ودر

.درداد گات ندار

يدان اقتصاد، باز
مالكيت خصوصي
 آدام اسميت اس

ر ميدان اقتصاد

هـايي  و قيمـت  

ها مالكيت خص لم

ساس ←منشي 

ي از ميان رفته اس

  اسالم 

ست و نه استقال

1(
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نة فرصت كمتري

د، مشهور به پيم
ن نفـت بيـان ك
ن معاهده را حما

بر تن(مان ملل 

و ارتباطي به قرار

زيگر اصلي در مي
طرفداران آن از م
ين نظام فكري،

كارهاي حاكم بر

هـا  جـز رقابـت  

 سرآغاز همة ظل
   

هخام  *اوستا   ←

ظوم زبان پهلوي

پس از ورود ا  ←

زبان عربي ا ي با

( فنون ادبي 

هم؛ ادبيات و علو

هزين Aت، كشور 

يمان تجارت آزا
 امضـاي پيمـان

ايناشتم، هرگز 

لي و مالي سازم
  . است

ت مشهور است و

ين باورند كه باز
باشد و بيشتر ط

ها در اين ن چهره

ق دارند ساز و ك

يد، هيچ مرزي

ن باور است كه

←يادگار زريران 

منظدبي منثور و 

←ز ورود اسالم 

بان فارسي دري

 علوم و

سنجش ده

ي و هزينه فرصت
7(  
 

، پي1992 سال 
 در طول مراحل
 اين امر باور ند

 به كنفرانس پول
 به قرارداد گات
د به پيمان نفت

داري بر اي سرمايه
يشتري داشته با

ترين ي از شاخص

 هستند كه حق

هاي تولي و روش

كيد دارد و بر اين
 سوسيالسيم: 
  

   :ها
ي  *ي يا فارسي 

 
آثار اد  )هـ 

   :ر هر گزينه
پيش از  )3 
  . شود

ش آميختگي ز

    
 

  .رست است
صل مزيت نسبي

71و  70صفحه 
 . رست است

دا و مكزيك در
 متحده آمريكا د

اگر من به. ست
  : ها ير گزينه

ن جمله مربوط
ن جمله مربوط
مان تجارت آزاد

  )73صفحه 
  . رست است

ظام اقتصادي س
قتصاد كارايي بي

كنند و يكي ع مي
  )79صفحه 

  .رست است
اي ن تنها طبقه

  سيسم 
ب بيشتر ابزارها و

  ي
ت اشتراكي تأكي

:يت كنندف حما
)80و79صفحه 

 .رست است
ه ن و اصالح آن

پارسي ←ستان 
 .رست است
 : ها و اصالح آن

 پهلوي   ←
 .رست است
ها د و اصالح آن

 درباري  ←
بايد حذف ش  »ن

 .رست است
خ مربوط به افزايش

www.sanjeshse

در 3گزينه  .12
با توجه به اص

ـص 7درس (
در 3گزينه  .12

نادآمريكا، كا
وقت اياالت
هاس آمريكايي

علت رد ساي
اين: 1  گزينه
اين: 2  گزينه
پيم: 4  گزينه

ـص 7درس (
در4گزينه  .12

طرفداران نظ
شود تا اق مي

اقتصاد دفاع
ـص 7درس (

در 3گزينه  .13
كارگران)  الف

ماركس: كنند
تصاحب)  ب

داري سرمايه
بر مالكيت)  ج

اقشار ضعيف
ص ـ 7درس (
 

 
در 4گزينه  .13

سه غلط متن
فارسي باس  *

در 2گزينه  .13
موارد غلط و

←پارتي   )ج
در 1گزينه  .13

موارد غلط و
←رسمي   )2
برافتادن»  )4

در 4گزينه  .13
پاسخ  گزينة
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ب و علـوم  

 

(   

  در واقـع،   ؛  

عليـل نيـز    

ationgroup

  . ست

طب  ه در فلسفه،

 )استعاره 2 ـ 
(   

   )استعاره 2ـ 

 

   )ون

  دات
) هماهنگ بودن

محبـوب شـدم؛

حسـن تع. (سـت  

(  
  .رونه

140(  

 به زبان عربي ا

تا پايان اين دور

  ) استان است

(.   

تشبيه 1. ( دارد
)استعاره 2يه ـ 
تشبيه ـ 3(شعله 
   )ستعاره

 فاقد جناس) م
  آرايي د واژه

درون ـ بيرو(ن 

قد وجه شبه و اد
يه از يكدست و

زلف خوشبوي م
  .شده است

ور شـده اس شعله

.) ناراحتي است
وار/ ني انعكاس 

24/10/00ة پنجم 

ن جرير طبري و

ت شهوري از آغاز

  .شود

متن دا. (ل است

..شتي ـ نمودي 

بخشي ه و جان
تشبي 2. (ه است

ي بر جنون ـ ش
اس 1تشبيه ـ  2

ديديم ـ نديديم
فاقد  )قدر ـ در( 

جناس بين  )رون

  ) من پيچيدن
فاق) ستعاره دارد

ركش بودن كناي

مجلس، زنداني ز
 زلف محبوب ش

محبوب ش  چهرة

ه از باعث آزار و
يهام دارد به معن

22  


مرحلة(اني وم انس

نوشتة محمدبن 

 بود و مردان مش

ش نيز ناميده مي

د تمثيلمتن فاق
    ...)جادو 

داشتي ـ برداش( 
  ) ر مار

ب ـ جان استعار
بخشي شده جان 

بخشي جان  *ون 
2(»  عالم«ره از 

  ناس ـ تضاد 
د(تضاد بين )  م
جناس بين  )ش

درون ـ بر( بين 

پاي در دامن(شبه 
سشكر كه خود ا

تير يك تر(شبه 
   )چكد ي

اي من در آن م 
در بند و زنداني
رشيد با ديدن چ

سنگ ره كنايه 
اي» عكس«* ن 

هم؛ ادبيات و علو

»سل و الملوك

هاي علمي مينه

رزي و تعليمي ن

ولي م ...) ن قبل 
ضحاك ـ مار ـ ج

سجع بين  ...)ي 
 گوشت به كردا

ستعاره از محبوب
 »وفا فلك بي»  

ش ـ من به مجنو
استعار» بحر»  *

فاقد جن) ر ـ آ ـ
د ـ ي ـ(آرايي 
آب ـ آتش) ( سرد

تضاد  )د/ ـ و ت 

وجه ش  )چون(ت 
زبان ش(به  مشبه 
وجه ش  )همچو( 
مي(وجه شبه   )و

ليل گناه لحظه
كند كه د جيه مي

خو : مصراع دوم

:توجه. (شود مي
پايان ف به موج بي

سنجش ده

تاريخ الرّس«ديگر 

رقّي در همة زم
   

هاي اندر ي به نام

ـ به كردار ـ ازين
ض(شبكه معنايي 

دندي ـ گفتندي
دو پاره( تشبيه 

   :ها 
سرو باالي من اس

*ـ فراق به زهر 
آتش  ن به شعلةم

*ـ خطر به موج 

   :شده
ج ـ(آرايي  واج) ر

آ واج) م ـ خواب
گرم ـ(ضاد بين 

ـ ر(آرايي  واج) ت

   : گزينه
ادات ) كوه(به  به

)د استعاره دارد
ادات  )مژگان(ه 

چو(ادات ) شمع

   :شده
د به(سن تعليل 

گونه توج  را اين
اغراق در م - )اب 

 در بيت يافت نم
عكس چين زلف

    
 

 .رست است
نام د  »خ طبري

 .رست است
دورة تر  :پاسخ  ة

.رم تأليف بودند
 .رست است

نكه شعر حكمي
 .رست است

   :ها گي
بر رسته ـ(كهن 

ـ ش  »به«معني 
بترسيد(اريخي 
ـ» در«ه جاي 

 .رست است
يهات و استعاره

س  *باال به سرو 
وصال به شهد ـ
جنون به باد ـ م
راحت به گوهر ـ

 .رست است
شد هاي خواسته ه

زبان ـ خنجر(ي 
ديديم ـ چشم(ي 
تض) د ـ ر ـ ـِ(ي 
آتش ـ رويت(ي 

 .رست است
ن تشبيه در هر

مشب ) كبك دري
مواج بال كه خود

به مشبه  )فكار تو
ش(به  مشبه  )تش

 .رست است
ش  هاي خواسته ه

حس* جازاً لحظه 
عالقمندي خود

صبح ـ آفتا(شي 
  .) ت

اي اد و استعاره
ديده به دريا ـ ع

www.sanjeshse
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سرگر  ديني،
در 2گزينه  .13

قابل ذكر اين
در 1گزينه  .13

توضيح ويژگ
واژگان ك  )1
به م» را«) 2
دستور تا  )3
به» اندر«) 4

در 1گزينه  .13
سي تشبيبرر
با: تشبيه) 1
و  :تشبيه) 2
ج  :تشبيه  )3
ر  :تشبيه) 4

در 4گزينه  .14
بررسي آرايه

آرايي واژه) 1
آرايي واژه  )2
آرايي واج  )3
آرايي واژه) 4

در 2گزينه  .14
بررسي اركان

ك(مشبه   )1
ام(مشبه   )2
اف(مشبه   )3
آت(مشبه   )4

در 3گزينه  .14
بررسي آرايه

مجنفس   )1
شاعر علّت ع

بخش جان  )2
مشهود است

هيچ تضا) 3
د: تشبيه  )4
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دهـد ـ    ـي 

فهمـد ـ    ي 

  . ت

  )د

ationgroup

  .ميز است

مـ  *متـوازن    ←

نمـي  *متـوازي   

 فاقد اغراق است

  متوازن  ← 

 )مورد 3

 )مورد 

  مصوت  
  مصوت 

|−− مورد 5( −

140(  

آم كند، اغراق مي

 *  خـاك ـ در  ←

 ←ـه ـ اشـاره    

بيت  )سن تعليل

  متوازي  ← 
شاهد ـ درمان 

|− − − )3
 |− − −)3

←ـه  
←ـه  

|− − − −

24/10/00ة پنجم 

 به عرش سير م

*متـوازي    ← 

  متوازي  ←
كنايـ* متوازي 

  .ود
حس. (بوب باشم

مستي ـ هستي
*متوازن   ←د 

|− − − − −
|− − − − −

 مصوت   ←
 صامت  ←

|− − − 
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فكرم  و متفاوت،

كاهد گويد ـ مي 

  وازي 
←تعلّل ـ تحمل 

م ←ت ـ غربت  

شو سان ديده مي
منتظر توجه محب

  بو

  ي
م  *مطرّف  ← 

زهر ـ درد  *زي 
  . ست

−) ب 
−)د 

  )رد

←و ) 2 
←و ) 4 

[ |−  

 2(  −

هم؛ ادبيات و علو

معني برجسته و

گ مي* متوازن   ←

متو  ←ـ بركات 
ت  *متوازي  ← 
تربت* متوازن  ←

جناس همس» در
ام بايد من يستهگر

ـ هر گياه خوشب

متوازي  ←شان 
يدستي ـ هست

متواز ←ـ ببرم 
اس  )بخت ـ من(

−  )مورد 4( −
  )مورد 4(− 

− −)4 مور

 وت 
 مت 

|− − −

  )مورد

سنجش ده

  
ت آوردن يك م

  . ت است

   :زينه
←كم ـ پر   *  

درجات ـ * زن 
برات ـ زكات  *

←خام ـ راه  * 

در ـ د«ص و بين 
ش عشق بسيار گ
ب مجاز از نگاه ـ

جهان ـ نش  *ف 
تنگد  *مطرّف   

بخورم ـ  *وازي 
(آرايي  اراي واژه

| |− − − −
|− − − −

| |− − −

  
مصو  ←ه  
صامت ←ه  

|− − − 

   :جاهاي كوتاه
|− − − )5 م

    
 

 .رست است
   :هاي درست ه

سپهر به كرسي 
دست نكه براي به

زاً به معني دست
 .رست است

موجود در هر گز
زيمتوا  ←شود  
  مطرّف  ←

متواز  ← نجات 
*متوازن   ←ل 
*زن متوا ←راه  

  متوازي  ←
 .رست است

   :ها ه
  رست
تشخيص» و گل

كه در راه پرورش
ترتيب به  ) ريحان

 .رست است
    :ها ع

مطرّف  ←عاشق 
←ي ـ مستي 

متو  ←ـ ارادت 
خ فاقد سجع و د

 .رست است
   : مورد
|− − − −

| |− − −
|− − − − −

 .رست است
 :شده د خواسته

 امت 
 صوت 

 .رست است

−[  :ه پاسخ
 .رست است

يي و تعيين هج
|− − − 
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←داند  نمي
در 3گزينه  .14

بررسي آرايه
هر دو در) 1
شبنم و«  )2
از آنجا ك) 3
ديده ـ(  )4

در 2گزينه  .14
بررسي سجع

عشق ـ ع  )1
تنگدستي  )3
حالوت ـ) 4

پاسخ  گزينة
در 4گزينه  .14

هاي هر پاره
−  )الف −
− )ج − −
−  )هـ −

در 3گزينه  .14
بررسي موار

صا ←و ) 1
مص ←و ) 3

در 2گزينه  .14
اصالح گزينه

در 1گزينه  .15
تقطيع هجاي

1 (−
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وم مفهـ . ت   

هـاي    سـتي 

ن رضـوي   

عـي مـس،   

فرمانروايان 
اهي ايـالم   

ريخ ايـران  

. دمت دارد

ationgroup

   )مورد 4( 

  . ستند

كيـد شـده اسـت

 

ي دوسكان جداي

 نزديكي خراسـا

هاي طبيع ي رگه

خت و تازهاي ف
د شوند و پادشـا

ها، تار نامه  خداي

هزار سال قد 4ز 

140(  

|− − − 

تر مصراع هس چك

تأك) سـكوت (ـر  

  ت مناسب 
   ن آزاردهنده 

عدم امك»  :پاسخ

رود در ر كشف

كاري بر روي ش

براثر تاخ. اني بود
با يكديگر متحد

ترجمة عربي از

75 (  

ست كه بيش از

24/10/00ة پنجم 

| |− − − −

هاي كوچ بخش 

پاسخ بـ  ر گزينة

نارضايتي در وقت
ز از ابراز سخنان

پ  ي مفهوم گزينة

، مربوط به بستر

سال پيش با چكش

ياس جنوبي و م
ب. م.ق 2600ود 

ا استفاده از تي ب

5ص  8درس . (

ط كهن مصري اس

  )15ص  2
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  4 (−

 و هجا يا بخش،

  . شود ن مي

  .كند مي

ده است، ولي در

ابراز ن  )2 
پرهيز) 4 

، ولي»ير همدل

نون كشف شده،

هزار س 8حدود 
7(  

كوهستاني زاگرس
 ايالمي در حدو

طبري و دينوري

.وجود آمد ان به

به خطاي  وشته

درس . (ن است

 )1(تاريخ 

هم؛ ادبيات و علو

)مورد 6( −−

ي يك مصراع و

سبب كشف لحن
  . است

و عاطفه كمك م

گفتن اشاره شد

ت جدايي دو غي

   .است» نقاره

ن در ايران تاكن

 مردم ايران از ح
74ص  8درس  

ستان و مناطق ك
وچك و مستقل

ن ايران، مانند ط

رها در فالت اير

ف شده، سنگ نو

هاي جهان ماري

ت

سنجش ده

| |−− 

هاي يه همان پاره

 و آهنگ متن، س
ي شعر، عاطفه ا
 بهتر احساس و

 شرايط سخن گ

   رفي 
  

حتميت»  :ر پاسخ

كوس ـ طبل ـ ن

ه از حضور انسان

دهد كه شان مي
.(ساختند ي مي

مل جلگة خوزس
 كه حاكمان كو

  )76ص 

 مورخان مسلمان
  )68ص  7س 

ش، نخستين شهر

كه تاكنون كشف

شم ترين گاه دقيق

    
 

|−− 
 .رست است

ينكه، ركن يا پاي
 .رست است

   :د نادرست
فيه فضاي عاط

رين عامل پيدايي
آهنگ به انتقال

 .رست است
ها به آداب و ينه

حر  سكوت و كم
 جا   سخن نابه
 .رست است

هاي غير  گزينه
  .ت

 .رست است
دهل ـ ك«: تبيره

  .درست است
شانه و آثاري كه

  )72ص  8س 
  .است رست
شناسي نش ستان
ويژه مسي رها به

  .رست است
صلي ايالميان شام
كدي، سبب شد

ص 8درس . (كنند
  .رست است

خستين هجري،
درس. (اند گاشته

  .رست است
هزار سال پيش 

  .رست است
 متن تاريخي ك

  )3ص 
  .رست است

جاللي يكي از د

www.sanjeshse
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در 2گزينه  .15

قابل تذكّر اي
در 4گزينه  .15

اصالح موارد
توجه به  )ب
تر اساسي) د
وزن و آ) هـ

در 1گزينه  .15
در تمام گزي

   :ها گزينه
تأكيد بر) 1
پرهيز از  )3

در 3گزينه  .15
مفهوم تمام

است» معنوي
در 1گزينه  .15

ت  معني واژة
  

 
د 2گزينة    .15

ترين نش كهن
درس. (است

در 3گزينة  .15
هاي باس يافته

برخي از ابزا
در 4گزينة  .15

سرزمين اص
سومري و اك
را تأسيس ك

در 2گزينة  .15
در قرون نخس
باستان را نگ

در 3گزينة  .16
5در حدود 

در 2گزينة  .16
ترين قديمي

ص 1درس (
در 1گزينة  .16

شماري ج گاه
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ي لوور در 

 38(  

تـدريج و   ه  

 

كـه  . سـاند 
 شهر يـك  
 جمعيـت،     
ورد بررسي 

كه در (ش 
كـه  (خـود  

 و شـود  د 
كـه ايـن    ي 

 جلوگيري

 قـرار  ي كه

 .است هش
ي را مطرح 

 در وهشيِ

 نـوع آب و   
هـاي   تـوده   

جغرافيـايي    
 خط استوا 
ذار است و 

ري عمـودت 

ationgroup

ها خصوص موزه
  )26ص  

ص 4درس . (د

هـا بـه ن طايفـه  
  )51ص  6 

رس بيعـي را مـي    
روية يك ت بي

نـد جغرافيـاي
ين موضوع را مو

پژوهش مسئلة سخ
خ هاي فرضيه يا 
دلسـرد نبايـد  گر 

در صـورتي(كرد 
ج آن دوبارة ري و

هايي فعاليت به 
سؤال پژوه به گر

شنهادهاي نهايي
پژو سوابق و ات
  .   شود

ول جغرافيـايي 
حركـت برخـي ت
 و اگـر طـول ج
 يعني فاصله از

يي ايران تأثيرگذ
س، زاويه تابش ع

140(  

خ بهختلف جهان 
3درس . (ستند

ه جوانه زدن كرد

ايـن. نـان آمدنـد  
درس. (م داشت

ـاخت و چـه طب
ل افزايش جمعيت
 جغرافيـايي مانن

اين... قشة شهر و 

پاس ،) انجام داد
فرضيه رد يا يد
پژوهشـگ شود، 

عاليت خواهند ك
تكرار طرح از و 

و دارد را راهنما
پژوهشگ شمندانه

ت، پردازش، پيش
تجربيا دانش، ن

ش يي مطرح مي

داشته باشيد طو
زيرا ح. بط است

دهد يي رخ مي
رافياييرض جغ

 تنوع آب و هواي
مانند بندر عباس

24/10/00ة پنجم 

در كشورهاي مخ
 در نيويورك هس

 تمدن شروع به

جزيرة يون ه شبه
ها ميسن نام  آن

سـ   چـه انسـان    
وان مثال مشكل

هاي مختلف خه
يي براي تهية نق

ه در گام چهارم
تأيي به منطقي 

رد ك پژوهشگر
هاي مرتبط فع ش
دهد مي پاسخ د

ر نقش پژوهش،
انديش حدس و 

آوري اطالعات مع
ميزان به ژوهشگر

ر گام پنج يا نها

توجه د. كند مي
 جغرافيايي مرتب
اد طول جغرافيا
ز سوي ديگر عر

حاره بر  ر جنب
هاي پايين م رض
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هاي متعددي د 
ه و متروپوليتن

مصر نيز ند، در 

اروپاي شرقي به
ترين د كه مهم

ـاي جغرافيـايي
عنو به. كنند  مي
جانبة از شاخ مة

، فنون جغرافيايي

كه(اطالعات  ل
و علمي ة داليل

يك هاي فرضيه ا
كه در پژوهش ي
اند شده مواجه ل

پ هر در ها رضيه
پيشنهادي اسخ
بعد از جم( وليه

پژ هاي فرضيه .
د يا رد شدن در

فيايي را مطرح م
 كشور با طول
ب غربي در امتدا

از. كرد يافت نمي
ر حاره و پرفشار
شهرهاي واقع عر

  .  رند

رافياي ايران

هم؛ ادبيات و علو

بخش موزه ينت
پترزبورگ روسيه

هرها را آغاز كرد

هاي ي از دشت
ايي را برپا كردند

هـ  ديدن پديده
ريزي تلف برنامه

با كمك ديد هم
هاي اقتصادي، ت

  .  كند

تحليل و تجزيه ز
ارائة ضمن او .د

يا فرضيه كه رتي
كساني به ژوهش

اين سؤال و با) د

فر زيرا است؛ ش
پا فرضيه .دهد ي

ا خبرهاي و دها
كند مي ارائه ود

رضيه براي تاييد

ي و عرض جغراف
وديي هواي ور

وداني و مرطوب
هاي هوا دري وده

فشار كمربند كم
طوري كه ش به. 

مانند اردبيل دار

جغر

سنجش ده

بهاي ايران، زي ن
پ  رميتاژ در سن

ن زندگي در شه

هاي بيابانگردي ه
، شهرهامينوسي

هوم همه جانبه
راي مسائل مختل

دانان ب ه جغرافي
راكندگي فعاليت
حل را مشخص

از حاصل نتايج ا
يابد مي را) گرفت

صور در .پردازد ي
پژ اين زيرا دارد،

كنند  بررسي مي

پژوهش حساس ل
مي جهت شود م
پيشنهاد خود، ة

خو پژوهش سئلة
نابراين آزمون فر

طول جغرافيايي
هاي  حركت توده

د توده هواي سو
چنداني از اين تو
چنين محدوده ك
جود آورده است

هاي باال م  عرض

    
 

  .رست است
آثار باستاني گران
تانيا در لندن، آر

  .رست است
ز آنكه سومريان

  .رست است
م طايفه.ق 200

تمدن مت تأثير 

  .رست است
ر جغرافيا مفه د

ن با اين ديد، بر
رافيايي است كه
قتصادي براي پر
د تا بهترين راه ح

  .رست است
اب پژوهشگر خر،

رد بررسي قرار گ
مي ) تعيين شد

پند بيهوده را د
عنوان پيشينه ه

  . رست است
مراحل از يكي ي

انجام حل بعدي
مسئلة به توجه 

مس چارچوب در
بنا .دارد بستگي

  . رست است
طلق دو موضوع ط

كند اما ص نمي
ي به كشور مانند
 كم بود اثرات چ
السرطان و همچ

وج  مختلفي را به
هرهاي واقع در

www.sanjeshse
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بسياري از آ
پاريس، بريت

در 1گزينة  .16
مدتي پس ا

در 4گزينة  .16
0در حدود 

احتماالً تحت

در 4گزينه  .16
ديد تركيبي

دانان جغرافي
موضوع جغر
جغرافياي اق

دهد قرار مي
در 3گزينه  .16

آخ مرحلة در
گام اول مور
در گام دوم

خود پژوهش
پژوهش را به

   .كند مي
در 4گزينه  .16

سازي فرضيه
است در مراح

با پژوهشگر
د را) كند مي

ب او دسترس
در 2گزينه  .16

موقعيت مطل
هوا را مشخص
هواي ورودي
ايران بسيار
ا و مدار راس
زاويه تابش

نسبت به شه
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 نظـامي،  ت 

 با فعاليـت  
 نظـامي  ي 

 فعاليـت  ي

تـر بـراي    م  

 شته كـوه 

 هاي نام به

ـذر زمـان     
مكن است 
گان توجـه      

 7/52(ـت    
ا را وارونـه   

سـبي كـه   
 را مطـرح  
رزيابي كند 
زار خاويـار     

  .  دهند نمي

 زيبـايي را    
ـا رسـيدن   
خروطـي و  
رياي عمان 
 از آنهـا را      

از جمله . د
جهتـي كـه      
م خـواهيم    
و از غـرب،      
واي ايـران      

ationgroup

تجهيـزات و هـا 
سال و همزمان

نيروهـاي بـراي  
يبـرا  شـرايط  ن 

هـاي گـرم سـتان  

رش و شمال در) 
ب ديگر، مهم ني

كـن اسـت در گـ
ود و در آينده مم
ران بـا همسـايگ
ر بـر گرفتـه اسـ

مرزهـاتـرين   تاه

ست و موقعيت نس
بيوقعيـت نسـ  

ين موضوع را ار
سترسـي بـه بـاز
 مطلق را نشان ن

بيعـي، اشـكال
ها تـ ن ناهمواري

تلف گنبدي، مخ
رز ساحلي با در
هرمزگـان يكـي

توجه قرار بگيرند
نهـا يعنـي از ج
قت نگـاه كنـيم
 سـوداني هـردو
عي بـر آب و هـو

140(  

ه تاكتيك ظامي،
دوره گرم س(ماه 

رطوبت بـاال  و ا
و كردسـتان جان

شـود و اس س مي

قرار داردشرق  ل
كوهستان تودة دو

ي نيستند و ممك
ن تعداد كمتر بو
ي فعلي مـرز ايـر

اي در  رودخانـه   
ترين و كوت  والني

طلق كه ثابت اس
سوال دو نمونه مو

خواهد اي وال مي
ه بيان ديگر دس
ستند و موقعيت

ك فرسايش طب
ر فاصله بين اين

هاي مخت ر شكل
گان كه داراي مر
ـاي كرمـان و ه

كن است مورد تو
ت جغرافيـايي آن

با د 39 صفحه 
طـوب غربـي و

هركدام بـه نـوعي

24/10/00ة پنجم 

نظ هاي طرح كه 
مهرم تا ديبهشت

دما كشور جنوب
آذربايج مثل ي،

رد سال معكوس

داغ كه در شمال
د ها، كوه اين بر 

  

زيرا پديدة ثابتي
و در گذشته اين
ت به درصدهاي
ن را دريـايي و

طو» ب«مورد . 

رند؛ موقعيت مط
باشيد در اين س
ان گفت اين سو

به. دهد شان نمي
عيت نسبي هست

هستند كه با كمك
در. ن قرار دارند

شود كه در ه مي
چستان و هرمزگ

هـ  دارد و استان

مختلفي ممك اد
 اين سوال جهت
ه نقشة و شكل

مرط. شـود  ر مـي 
شوند و ه ان مي
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است عواملي از 
ارد  طور كلي از

ج و غرب جنوب
غربي و شمالي ق

رايط در دوره سر

نه آالد(داغ   قره
عالوه. است ته
.دارند وجود قة

ز). »د«ي مورد 
هميشگي نبود و

الزم استهم » ج
صد مرزهاي ايـرا
.شكيل داده است

 دو موقعيت دار
توجه داشته ب. د
توا بنابراين مي. 

عيت مطلق را نش
فارس هردو موقع

هاي بشاگرد ه ه
وچستان و كرمان

ها مشاهده فشان
وچ سيستان و بل

هردو عوارض را

كشورمان از ابعا
در... يي آنها و 

طوري كه اگر به
شرق وارد كشور
بي وارد كشورما

هم؛ ادبيات و علو

) هواي شرجي
به. دهد مي قرار

ج هاي استان در 
مناطق در دوره 

ه باشيد اين شر
   

ارسباران يا كوه
برگرفت در را طقه
منطق اين در ي،

نادرستي(ي دارد 
يه فعلي ايران ه

ج«و » الف«ورد 
درص 50يش از 

هاي خشكي تشك

ساخت  يا انسان
كند ف تغيير مي

. قرار داده است
رد بنابراين موقع
و گاز در خليج ف

ي بخشي از كوه
ن سيستان و بلو
يگري به نام گلف
احلي در استان
ن و بلوچستان ه

واي ورودي به ك
ثرات آب و هواي

ط به. اند رار گرفته
ش  از سمت شمال
غرب سمت جنوب

سنجش ده

مانند آب و(باال 
ق تأثير تحت را 

،) در كشورمان
همين در كه تي
توجه داشته .ست

. ر خواهند شد

رشته ك دو يجان
منط اين و غرب ل

آتشفشاني هاي ت

موقعيت نسبي ي
همسا 15 مثال 

دهي به دو مو سخ
، بي19ل صفحه 

 مرزها نيز مرزه

رافيايي طبيعي
 و شرايط مختلف

را» دهد نمي «ل 
قعيت نسبي دار
بع انرژي نفت و

هاي مريخي واري
ها در استان يوار

وارض طبيعي دي
اين عوارض سا. 

 استان سيستان

هاي هو م از توده
 ورود به ايران، ا
 مورد ارزيابي قر
هوايي است كه

رم و خشك از س

    
 

  .رست است
با رطوبت داراي 

نيروها تيباني از
شار جنب حاره

درصورت. شود مي
اس مطلوب امي

 نظامي مساعدتر
  .رست است
آذرباي كوهستاني

شمال تركيه، و 
اثر فعاليت بر الن

  .رست است
طور كلي اسي به
عنوان به.  شوند

در پاس. متر شود
مطابق با شكل. م

درصد 50متر از
  .  

  .رست است
هاي جغر  پديده

ها ت و در زمان
اما در انتها فعل 

ه يك پديدة موق
رگترين مناب و بز

  .رست است
نياتوري يا ناهمو

اين ناهمو. اند ده
درياي عمان، عو

.اند تشكيل شده
بنابراين. ر دارند

  .رست است
ه باشيد هر كدام
 به ايران، زمان

شوند  كشور مي
بري تنها تودة ه

شرق و گر جنوب
  . تند

www.sanjeshse

در 3گزينه  .17
هواي و آب

پشت و البسه
كمربند پرفش

م ساز مشكل
نظا نيروهاي
هاي فعاليت

در 1گزينه  .17
ك منطقةدر 

ايران مرزي
سبال و سهند

در 4گزينه  .17
مرزهاي سيا
دچار تغيير
بيشتر يا كم
داشته باشيم

و كم) درصد
.نوشته است

در 1گزينه  .17
طور كلي به

اعتباري است
.كرده است

كه وقتي كه
درياي خزر

در 3گزينه  .17
هاي مين كوه
وجود آورد به

به سواحل د
اي ت حوضچه

هستند، قرار
  . دارد

در 2گزينه  .17
توجه داشته
جهت ورود

ك عمدتا وارد
ديد كه سيب
موسمي از ج
اثرگذار هست

  
  

erv.ir
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دم مطـابق  
 مرو آرماني
ني براساس 

عي، امكـان    
  )57ص 

ت بدهنـد،   

  52ص
هـا را    از آن

ن اجتماعي 

اي در  ه ديد
 يك كشور 

الً اسـتقالل    
ي و آرمـاني  

 در جهـان    

. هم كننـد     

عي مختلف 

هـاي   جهـان  

 

ationgroup

هر اندازه مرد. ند
هايي كه در قلم ش

عي و قلمرو آرماني

هـاي اجتمـاع ن
ـ ص 1ـ فصل 7س

ه حقايق از دسـت

ـ ص) مفهوم. (ت
كن است برخي

لمرو واقعي جهان

ـ پد. قلمرو واقعي
ت، برايثالً امني

پوشـد؛ مـثالً مـي 
دود قلمرو واقعي

  )55ـ ص  1ل

هـاي باطـل زش 

  .ت

 51(  
جتمـاعي را فـرا

هاي اجتماع جهان

هـاي ج  و آرمان
  )56ـ 

140(  

كن تغيير مي مردم
گر مردم به ارزش
ز بين قلمرو واقع

يعني براي جها.د
درس .(وجود دارد

 خود رانسبت به

است... ، خانواده و
، امادر عمل ممك

كنند، قلم عمل مي

جود دارد و نه در
قعي قرار دارد؛ مث

لباس واقعيت م 
حد. ت تبديل شد

ـ فصل 7درس. (

باشـد، ارز گرفته

توان شناخت  نمي

ـ ص 1ـ فصل 7
واقعـي جهـان اج

توجهي مردم ج ي

ها  بودن واقعيت
ـ 55ـ  52ـ  51
  

24/10/00ة پنجم 

 براساس عمل م
اما اگ. شوند ي مي

مرز.گيرد صله مي

پذيرند قعي،تغيير
ل و قبول حق و

ند يا اگر ايمانن

 سياست، اقتصاد
دانند،  را الزم مي

كه مردم به آن عم

قلمرو آرماني وج
در قلمرو واق ري

  .قعي است
 در زمان ديگري
ي به يك واقعيت
.يز متفاوت است

س خرافات شكل گ

ا و علوم تجربي ن

7درس)(غلط. (د
ها به قلمرو و  آن

جهل، توجه يا بي

ارة حق يا باطل
1ـ ص  1ـ فصل 

27  


مرحلة(اني وم انس

ها اند و مرز آن ده
جهان اجتماعي ي

ها فاص عي از آرمان
5(  

واق مرو آرماني و
كان خروج از باطل

طابق آن عمل نكن
  57ـ ص) د

مطلوب فرهنگ،
ها د و رعايت آن

هايي ك د و ارزش
  )57 ـ 56ـ  5

ورد سوم نه در ق
ن اجتماعي ديگر
مان، در قلمرو واق

د سوب مي شود و
 با انقالب اسالمي
به جامعه ديگر ني

ساس نباشد و برا

ها هان را با روش

شوند  تبديل مي
ها و ورود  آرمان

جساس آگاهي يا 
  56ص 

تواند دربا ند، مي
7درس( 

)1(شناسي  عه

هم؛ ادبيات و علو

ي يكديگر گشود
 وارد قلمرو واقعي
كنند، قلمرو واقعي

52ـ ص  1 فصل

رار گرفتن در قلم
گونه كه امك همان

مان نياورند و مط
پيامد. (دارند برمي

عي از وضعيت مط
كنند داري مي ب

دهد مي  را شكل
52ـ ص  1 فصل

اما مو ي هستند،
گيرد و در جهان ي

 يك جامعة بسام
ماني، آرمان محس

بود كه ك آرمان
اي به د و از جامعه

علمي قابل دفاع

ربارة انسان و جه

عيتها به واق زش
ينة تحقق بيشتر

ها، براس ها و كنش
ـ ص 1ـ فصل 7س

ي آن محدود نكن
 55ـ ص  1

 جامع

سنجش ده

 اجتماعي به روي
ها ن اندازه آرمان

دانند، عمل نك مي
ـ 7درس( 

؛ ولي از جهت قر
ه طل وجود دارد؛

سند، و به آن ايم
سوي باطل گام ب
اي جهان اجتماع

جانب جامعة از آن
 جهان اجتماعي

ـ 7درس(  
 

ي از قلمرو آرماني
روآرماني قرار مي

و براي و آرماني
اي در زم ز، پديده

قالب اسالمي يك
شود ش تغيير مي

ي كه به لحاظ ع

 و عقايد كالن د
  

ا عمل كنند، ارز
زمين ي هر جامعه،

  52 ص
ها، هنجارها رزش
درس) غلط. (شود

 به معناي تجربي
فصلـ  7درس 

    
 

 .رست است
 و آرماني جهان
ل كنند، به همان

م ها را الزم ت آن
 .كند تغيير مي

  . رست است
اند؛ ند خود ثابت

ق و پذيرش باطل
  . رست است

 حقايق را نشناس
ق گسسته و به س
ماعي تصور اعضا
ي كه مردم يك ج
د، قلمرو آرماني

52ـ ص) علت(
 . رست است

و دوم فقط بخشي
جتماعي در قلمر

اي در قلمر ه ديد
هان اجتماعي نيز
يران، پيش از انق

جتماعي دستخوش
  . رست است

ز جهان اجتماعي
  .ستند

ها ل بودن ارزش
)54ـ ص  1صل

  . رست است
ها م مطابق ارزش

ريزان فرهنگي مه
ـ 1ـ فصل 7س

ل بودن عقايد، ار
ش ها تعيين نمي ن

ماعي، اگر علم را
)غلط. (وري كند

www.sanjeshse

در 3گزينه  .17
قلمرو واقعي

ها عمل ارزش
جامعه رعايت
عمل مردم ت

در 4گزينه  .17
حقايق هرچن
انحراف از حق

در  2گزينه  .17
ـ اگر جوامع 

از حق) علت(
ـ آرمان اجتم

هايي ـ ارزش
ناديده بگيرند

. (سازد را مي
در   3گزينه  .17

ـ مورد اول و
يك جهان اج

زده، پد آشوب
ـدر يك جها
سياسي در اي

اج هر جهان
در  1گزينه  .18

ـ هر بخش ا
اجتماعي هس

ـ حق و باطل 
ـ فص 7درس(

در  4گزينه  .18
ـ وقتي مردم
ـ تالش برنام

درس) درست(
ـ حق و باطل
نسبت به آن
ـ علوم اجتما
اجتماعي داو

erv.ir
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  .شوند ي

ه در اختيار 

عقالنـي و  (   
  )49و  4

 است و در 

ب خـود را      
ي مختلفـي    
ناسـان بـر   

  )39ص 

آنـان را  عي  
  .شود ي

كننـد،   مـي   

  .د
 نقش خود، 

  )19ص 

ن دسـته از   
 

ationgroup

قعيت تبديل مي

ده است كه همه
  .ي ندارند

  .گويند ي
هـاي فراتجربـي

48ـ ص  1 فصل

اي جهاني  پديده

 و تمـدن مناسـب
نـد و مسـيرهاي

شن مـردم . رونـد  ي
ـ ص 1ـ فصل 5س

هاي اجتمـاع نش
 اجتماعي نيز مي

و هـدف عمـل م

  

 اجتماعي هستند
ند و متناسب با

  
ـ ص 1ـ فصل 3س 

  .كنند فاده مي
رواج ايـن. يابنـد  
 .كند تنگ مي 

140(  

ها به وا ند، ارزش

خامي ساخته شد
گونه قداستي هيچ

   
مي» النيت ابزاري

ه را كـه از روش   
ـ 6درس. (شود ي

  پاكن مداد
كشورهاست،زيرا

 27(  

ـاعي، فرهنـگ
كنن ا دنبـال مـي     

زمدتي از بين مي
درس.              (

دهد و كنش يير مي
 گسترش جهان

ه و باآگـاهي، اراد     

)4 ص ـ 1 فصل

اعضاي جهان... 
گيرن  به عهده مي

.ن آگاهي دارند
درس. (شوند نمي

استف علوم تجربي
 شدت رواج مي
عاطفي و اخالقي

24/10/00ة پنجم 

كنن ها عمل مي ش

خ واد و موجودات
رسند و ه رف مي

 )وريه
گسترش عقال«را 
داند و علـومي مي

ياد مي» ت ذاتي

آموز ـ م س ـ دانش
ش و پرورش در ك

ـ ص 1ـ فصل 

هان اجتمـهرج. د
ـود، تحـوالتي را
ضي ديگر پس از

.كنند هند ياد مي

گي آدميان را تغي
گ جتماعي، باعث

آنجـا كـه افـراد

ـ 1درس. (ست

.ورش، خانواده و 
يابند و نقشي را
حقوق و تكاليف آ
تماعي محسوب ن

 اين اهداف، از ع
كنندبه عقيب مي

هاي ع د كنشنن

28  
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ردم مطابق ارزش

جهان صرفاً از مو
شوند، به مصر مي
اله اقبال(  ست

طبيعت و جامعه ر
آيند، علم مي ت مي

عقالنيت«ل معنا و 

سه ـ كالس درس
 از وزارت آموزش

4درس(  

اند جتماعي متنوع
هـاي خـ و ارزش 
آورند و بعض م مي

 اسالم، چين و ه

هاي زندگي  ارزش
به جهان ا) ماعي

آورنـد و از آ  مي
 14(  

  .شوند  نمي
رد؛ پس كنش اس

ون آموزش و پرو
ي ند،به آن راه مي
ين عضويت و ح

عضاي جهان اجتم

 براي رسيدن به
ة علوم تجربي تعق

هاي انساني، ما ش

هم؛ ادبيات و علو

وقتي مر. اند ماعي

ج. شوند  طرد مي
دگرگون م شوند،

منزل اس دگي بي
براي تسلط بر طب

دست ي تجربي به
 اين روند، به زوال

  :ت است از
 پرورش ـ مدرسه

تر اي كالن پديده
 .ود

هاي اج ند جهان
هـا و ساس آرمان

ماني طوالني دوام
غرب، ت همچون

ها و بيعي، آرمان
اجتم غير(طبيعي 

وجود  يكديگر به
ـ ص 1ـ فصل 2

 كنش محسوب
گير ن صورت مي

و نهادهايي چو. 
تماعي را پذيرفتن
خود و ديگران از ا
طبيعي هستند، اع

اند و اف دنيويد
وسيلة نيوي را به

 را بر ساير كنش

سنجش ده

ضاي جهان اجتما
  

و مقدسمعنوي 
ش كار گرفته مي به

كاروان زند/  ست 
ي حاصل از آن، ب

هاي  را كه با روش
از.شناسد نميلم 

 
ن به خرد عبارت
وزارت آموزش و

وزش حضوري پد
شو ي استفاده مي

اجتماعي معتقدن
هانيز براس و تمدن

ها، زم ها و تمدن
جتماعي متفاوت

و جهان ماوراءطب
هاي ط رود پديده

  

ها در ارتباط با ن
2درس. ( هستند

نيستند؛ بنابراين
 اختيار خود انسا

 
..موزان، معلمان، 

ضويت جهان اجت
شوند كه خو ر مي

هاي ط نكه پديده

ميان متوجه اهد
يي كه اهداف دن
ف به دنيا، عرصة

  

    
 

  . رست است
هنماي كنش اعض

)52ـ ص  1صل
  . رست است
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