
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  

  

  

  

 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع یحقوق و حقیقی اشخاص متامی برای ، آزمون برگزاری از بعد یا و قبل ، ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق
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 وقت پيشنهادي تا شماره از شماره تعداد پرسش مواد امتحاني

 دقيقه 25 20 1 20 رياضي

 دقيقه 10 35 21 15 اقتصاد

 قهدقي 30 65 36 30 ادبيات اختصاصي

 دقيقه 15 85 66 20 علوم اجتماعي

 دقيقه 80گويي:  مدت پاسخ 85ها:  تعداد كل پرسش

ــبو دا ــ طل ــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ،یگرام ــد خــود ی مانن
 هـــا، آزمونـــک ،ارزشـــیابی آزمـــون از بعـــد هوشـــمند یهـــا کارنامـــه

 هوشـمند، اشـکال فـعر  دو، نـهیگز الؤ سـ بانـک ن،یآنال یها آزمون شیپ

 از اسـتفاده بـا ، ...و دو نهیگز یها آزمون ویآرش ،یآموزش کمک یها جزوه
 )عبور رمز عنوان به( خود یمل کد و )یکاربر  نام عنوان به( یداوطلب ۀشامر 
  .دیشو gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد
 نهـام شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در 

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

  

 بـا توانیـــد مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
  منایید. مشاهده راآزمون آزمون 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید
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,هاي آماري  در داده -۱ , , , , ,10 14 86 2 68 99   چاركي به ميانگين كدام است؟ نسبت دامنۀ ميان ،1
  1 (1/2  2 (2/1  3 (8/2  4 (2/8  

  ۵۴۷۹۱۱كد سؤال: 
  هاست؟ آوري داده هاي جمع يك از روش ، محدوديت كدام»اشته باشيم، اين روش مناسب نيستاگر به دقت زيادي نياز د«جملۀ  -۲

  ها دادگان) 4  مصاحبه )3  مشاهده) 2  نامه پرسش) 1  
  ۴۹۰۹۳۴كد سؤال: 

  است؟ نادرستكدام گزينه  -۳
  گيري ميانگين بهتر از ميانه است. ريزي و تصميم طور كلي براي برنامه به) 1  
  دهد تا ميانگين. ها مي ٔه دورافتاده مواجه هستيم ميانه معموالً بازتاب بهتري از دادهوقتي با داد) 2  
  حد وسط نزد آمارشناسان، در واقع نقطۀ وسط فهرست اعداد مرتب شده است.) 3  
  گيري است. ريزي و تصميم هدنبال آن هستيم و خواستۀ ديگر، برنام ها تنها چيزي نيست كه در يك بررسي آماري به يك استنباط درست از داده) 4  

  ۵۴۳۸۹۰كد سؤال: 
,ميانگين اعداد  -۴ , , , , , , ,  99 98 97 0 1 2 99 100  كدام است؟  

1) 3  1) 2  صفر) 1  
2  4 ( 1

2   
  ۵۴۳۸۹۲كد سؤال: 

هـاي اوليـه  است. ميـانگين داده ۳۰هاي جديد  كنيم. ميانگين داده ميواحد كم  ۵دادٔه آماري را دو برابر كرده و از هركدام  ۱۰اعداد مربوط به  -۵
  كدام است؟

  1 (5/12  2 (5/17  3 (5/14  4 (5/18  
  ۵۴۳۸۹۷كد سؤال: 

,صورت  براي تعدادي دادٔه آماري، انحراف مشاهدات از ميانگين به -۶ , , ,a 4 3 1   ها كدام است؟ است. واريانس اين داده 4
  1 (2/7  2 (25/7  3 (2/9  4 (25/9  

  ۴۲۶۶۱۹كد سؤال: 
صورت زير است. در اين شركت ثبات  بهها  آن يك از شده توسط هر متقاضي استخدام در يك شركت هستند و امتيازهاي كسب Bو  Aدو فرد  -۷

  بهتري داشته است؟يك از اين افراد از نظر كارشناسان شركت عملكرد  عملكرد از اهميت بااليي برخوردار است؛ در اين صورت كدام
: , , , ,12 13 15 20   Aفرد  20
: , , , ,13 15 16 18   Bفرد  18

   Bفرد ) A    2فرد ) 1  
  توان دو فرد را با هم مقايسه كرد. نمي) 4    عملكرد هر دو فرد يكسان است.) 3  

  ۵۴۷۹۱۴كد سؤال: 
باشد، تقريباً چه  ۲و  ۵۰ترتيب  ها به معيار داده كنند، اگر ميانگين و انحراف در بررسي صدهزار داده كه از خم بهنجار (منحني نرمال) پيروي مي -۸

  هستند؟ ۵۴و  ۴۶ها بين  تعدادي از داده
  1 (68000  2 (76000  3 (86000  4 (96000  

  ۴۷۰۶۶۶كد سؤال: 
xهاي  اگر واريانس داده -۹ x x x

, , ,1 2 3 4
2 2 2 xهاي  معيار داده باشد، انحراف ۹برابر  ،2 , x , x , x   1 2 3 43 1 3 1 3 1 3   كدام است؟ 1

  1 (6  2 (9  3 (18  4 (54  
  ۵۴۷۹۱۷كد سؤال: 

,هاي  اگر ميانگين داده -۱۰ x , , , , , ,17 25 52 41 11 21   كدام است؟  xباشد، مقدار  تر بزرگها  واحد از ميانۀ اين داده ۱اندازٔه  به 40
( x ) 25 40   

  1 (30  2 (31  3 (32  4 (33  
  ۴۲۶۵۴۹ كد سؤال:

دادٔه حاصل  ۲۰كند. واريانس  ها تغيير نمي اضافه شود، ميانگين دادهها  آن به ۱۴و  ۱۲، ۲۵هاي  دادٔه آماري برابر صفر است. اگر داده ۱۷واريانس  -۱۱
  كدام است؟

  1 (6/3  2 (9/3  3 (9/4  4 (6/4  
  ۵۰۸۸۷۵كد سؤال: 

  . احتمال آنكه سكه رو يا تاس عددي اول باشد، كدام است؟كنيم يك سكه و يك تاس را پرتاب مي -۱۲

  1 (3
4  2 (1

4  3 (2
3  4 (1

2   
  ۴۴۰۳۸۲كد سؤال: 

  
  
  
  
  

 محل انجام محاسبات

 ۳ فصل :۱ آمار و ریاضی      ۲ درس و )۹ فحۀص( بیترک یابتدا از ۱ درس ۱ فصل :۳ آمار و ریاضی
´ 25
پيشنهادي زمان
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 Bو  Aرو باشند، پيشامد آنكه  روبه ، به شكلSسه پيشامد در فضاي نمونۀ  Cو  A ،Bاگر  -۱۳  22
  رخ ندهد، كدام است؟ Cرخ دهند و 

  
  

  1(

   

2(

   

3(

   

4(

  

  

  ۳۷۲۷۴۱كد سؤال: 
  تايي تقسيم كنيم؟ ۲تايي و  ۳را به دو دستۀ ها  آن توانيم حك شده است. به چند طريق مي ۵تا  ۱هاي  شمارهها  آن پنج گوي داريم كه روي -۱۴

  1 (10  2 (15  3 (20  4 (100  
  ۳۶۸۷۶۴كد سؤال: 

كنيم. فضـاي نمونـۀ ايـن  سكه را پرتـاب مـي ۳كنيم و اگر عدد فرد آمد،  كنيم. اگر عدد زوج آمد، يك سكه را پرتاب مي تاسي را پرتاب مي -۱۵
  زمايش تصادفي چند عضو دارد؟آ
  1 (10  2 (24  3 (30  4 (60  

  ۳۶۸۷۶۵كد سؤال: 
,هريك از اعداد دورقمي كه با ارقام  -۱۶ , , ,1 2 3 4 نويسيم و پس از مخلوط كـردن  هايي مي توان نوشت را روي كارت ، بدون تكرار ارقام مي5

  است؟ ۶ا چه احتمالي عدد روي كارت مضرب داريم. ب طور تصادفي برمي ها، يك كارت را به كارت
  1 (1/0  2 (2/0  3 (3/0  4 (4/0  

  ۳۷۲۷۴۸كد سؤال: 
از مجموعۀ  -۱۷ A , , , , , 1 2 3 4 5  ۴عضو اين زيرمجموعه بوده و عـدد  ۱كنيم. با كدام احتمال عدد  عضوي انتخاب مي يك زيرمجموعۀ سه 6

  ؟نيستعضو آن 
  1 (2/0  2 (3/0  3 (4/0  4 (7/0  

  ۴۵۱۵۹۳د سؤال: ك
  كند؟ نفر بين اين دو نفر سخنراني مي ۱خواهند در يك همايش سخنراني كنند. با چه احتمالي دقيقاً  مي bو  aنفر  ۲نفر شامل  ۵ -۱۸

  1 (1/0  2 (2/0  3 (3/0  4 (4/0  
  ۳۷۸۹۴۷كد سؤال: 

  تـوان  اند. بـه چنـد طريـق مي ردوي المپيـاد دعـوت شـدهآموز بـه ا دانش ۳از هر يك از شهرهاي تهران، اصفهان، شيراز، مشهد و تبريز،  -۱۹
 ؟نباشندكدام همشهري  آموز انتخاب كرد كه هيچ دانش ۳

  1 (490  2 (270  3 (1620  4 (450  
  ۳۶۶۲۹۶كد سؤال: 

پيـراهن  ۳هـا  راهنآويز قرار دارند. اگر از ايـن پي پيراهن زرد در يك رخت ۳پيراهن آبي و  ۳پيراهن قرمز،  ۴تعدادي پيراهن ورزشي شامل  -۲۰
  پيراهن آبي انتخاب شده است؟ ۲طور تصادفي انتخاب گردد، با كدام احتمال حداقل  به

  1 (1
6  2 (23

120  3 (11
60  4 (7

40   
  ۳۷۲۷۵۰كد سؤال: 

 

  درستي جاهاي خالي زير را تكميل كند؟  تواند به كدام گزينه مي -۲۱
  الف) هزينۀ فرصت يك انتخاب، ارزش ............... است كه فرد هنگام انتخاب، ...............   
  . توانيد آن را بازگردانيد، ............... نام دارند هايي كه پرداخت شده است و شما نمي ب) هزينه  
  شويد، بايد ابتدا ...............  ج) وقتي به عنوان يك كارآفرين يا توليدكننده وارد يك ميدان اقتصادي مي  
  د) منابعي كه در اختيار داريم، ............... هستند.   
  اً محدود د) نسبت  ج) قيد بودجۀ خود را رسم كنيد.   ب) هزينۀ فرصت  دست آورده است. به -هاي بعدي ) الف) گزينه1  
  د) كامالً محدود   ج) از عوامل توليد خود آگاه شويد.   ب) هزينۀ دررفته  از دست داده است. -) الف) بهترين گزينۀ بعدي2  
  د) كامالً محدود   ج) از عوامل توليد خود آگاه شويد.   ب) هزينۀ فرصت  دست آورده است. به -هاي بعدي ) الف) گزينه3  
  د) نسبتاً محدود   ج) قيد بودجۀ خود را رسم كنيد.   ب) هزينۀ دررفته  دست داده است. از  -) الف) بهترين گزينۀ بعدي4  

  
  
  
  

 
 

 محل انجام محاسبات

S
A B

C

A B

C

S

A B

C

S

A B

C

S

 ۵ درس یانتها تا ۳ درس یابتدا از :اقتصاد
´ 10
پيشنهادي زمان

A B

C

S

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

صيلي 
سال تح

02
 - 

01
  

  
دفترچة شمارة 

1 -
 

آزمون
 

صاصي 
اخت

4 
آذر 

1401
   )

ساني
شي علوم ان

گروه آزماي
 (

  

  هاي زير است؟  كدام گزينه پاسخ درست و كامل پرسش -۲۲  33
  را به همراه دارد؟ » هزينۀ فرصت«يك از موارد زير، مفهوم  الف) كدام  
دليل هزينۀ زيادي كه  سيقي رفته، در دقايق اول متوجه شده كه اين كنسرت جزء عاليق او نبوده است، امّا بهعلي به تماشاي كنسرت مو«ب)   

  گيري منطبق است؟  يك از اشتباهات رايج تصميم اين عبارت با كدام» دهد. براي خريد بليت صرف كرده، تماشاي كنسرت را ادامه مي
  است؟  تنادرسج) كدام عبارت در رابطه با واقعيت،   
ترتيب سـرمايۀ  وري و كيفيت محصول خود را افزايش داد. به د) كشاورزي با استفاده از سه كارگر ماهر و با تجربه و يك دستگاه تراكتور، بهره  

  اند؟  كار گرفته است، كدام فيزيكي و سرمايۀ انساني كه كشاورز در فعاليت خود به
  فعلي  ب) چسبيدن به وضعيت      ) الف) مسئلۀ انتخاب1  
  مهارت نيروي انساني  -د) تراكتور  ج) اگر يك كشور، كاالهايي را از ديگر كشورها بخرد، هنوز با كميابي و مبادله مواجه است.    
  هاي دررفته  ب) توجه به هزينه      ) الف) مسئلۀ انتخاب2  
  كشاورز و كارگران  -د) تراكتور    ج) قيمت بليت، هزينۀ پنهان رفتن به سينما است.    
  هاي دررفته  ب) توجه به هزينه      ) الف) محدوديت منابع3  
  مهارت نيروي انساني  -د) تراكتور    ج) قيمت بليت، هزينۀ پنهان رفتن به سينما است.    
  ب) چسبيدن به وضعيت فعلي       ) الف) محدوديت منابع4  
  كشاورز و كارگران  -د) تراكتور  له مواجه است.ج) اگر يك كشور، كاالهايي را از ديگر كشورها بخرد، هنوز با كميابي و مباد     
فروشد.  تومان مي ۲۰,۰۰۰كند و هركدام را به مبلغ  عدد اسباب بازي توليد مي ۵۰,۰۰۰كارگر دارد. او ساالنه  ۵آقاي قلي نژاد يك توليدي اسباب بازي با  -۲۳

  هاي او است:  دهندٔه هزينه با توجه به جدول زير كه نشان
  الف) درآمد او چقدر است؟  
  نژاد چيست؟  هاي پنهان، عملكرد ساليانۀ آقاي قلي ب) با احتساب هزينه  
  تواند هزينه خود را كاهش دهد؟ ج) او چگونه مي  
  ميليون تومان سود كرده است. 218ب)   ) الف) يك ميليارد تومان1  
  وري جويي و افزايش بهره ج) صرفه    
  رده است.ميليون تومان ضرر ك 318ب)   ) الف) صد ميليون تومان2  
  ج) فروش كاالها با قيمت مناسب    
  ميليون تومان ضرر كرده است. 218ب)   ) الف) صد ميليون تومان3  
  ج) فراهم كردن بازار خوب براي فروش محصوالت    
  ميليون تومان سود كرده است. 318ب)   ) الف) يك ميليارد تومان4  
  جويي در مواد اوليه و انرژي ج) صرفه    
  هاي زير است؟  يانگر پاسخ درست و كامل پرسشكدام گزينه ب -۲۴

  درست است؟ » توليد ناكارا«الف) كدام عبارت در مورد   
  به چه معنا است؟ » كارايي«دست آوردن  ب) تالش براي به  
  در ارتباط است؟ » الگوي مرز امكانات توليد«ج) كدام عبارت با   
  كه از توليد كاالهاي ديگر كاسته شود. ) الف) حداقل بيشتر از يك كاال توليد شود، بدون آن1  
  دهندٔه نمايشي ساده از واقعيتي پيچيده است.  ج) نشان  هاي يك كشور در استفاده از منابع  بستان -ب) درك بهتر از بده    
  د باشدكار گيرد و نقطۀ توليد آن، بر روي مرز امكانات تولي ) الف) يك كشور هر فرصتي را براي استفادٔه بهتر از منابع به2  
  دهندٔه نمايشي ساده از واقعيتي پيچيده است.  ج) نشان  ها براي پيشرفت  ب) يافتن موقعيت    
  ) الف) حداقل بيشتر از يك كاال توليد شود، بدون آنكه از توليد كاالهاي ديگر كاسته شود. 3  
  جود دهندٔه حداكثر امكان توليد با منابع مو  ج) نشان  ها براي پيشرفت  ب) يافتن موقعيت    
  كار گيرد و نقطۀ توليد آن، بر روي مرز امكانات توليد باشد.  ) الف) يك كشور هر فرصتي را براي استفادٔه بهتر از منابع خود به4  
   دهندٔه حداكثر امكان توليد با منابع موجود ج) نشان  هاي يك كشور در استفاده از منابع  بستان -ب) درك بهتر از بده    

  
  
  
  

 

 

  تومان  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ساالنه خريد مواد اوليه
  تومان ۹۰,۰۰۰,۰۰۰  حقوق ساالنۀ هر كارگر

1  هزينۀ قبوض ساالنه
اجارٔه ساالنۀ كارگاه 5

  تومان ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰  اجارٔه ساالنه كارگاه
هزينۀ ساالنۀ تعمير و جايگزيني 

  ابزارآالت ضروري كارگاه
  تومان ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

 محل انجام محاسبات
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  درست است؟رو  روبهكدام تحليل در رابطه با نقاط و نمودار  -۲۵  44
  ترين نقطه براي توليد شركت است. ، آرمانيA) فقط نقطۀ 1  

  دهندٔه كارا بودن توليدات شركت است.  نشان G) نقطۀ 2  

  ته باشيم. ، بايد بپذيريم كه از هر دو كاالي توليدي، بيشتر داشEبه نقطۀ  C) براي حركت از نقطۀ 3  

  خواهد بود.  Bدست آمده در نقطۀ  ، سود بهD به نقطۀ F) هزينۀ فرصت حركت از نقطۀ 4  

  بودن مشخص كنيد.  نادرست يا درستترتيب از جهت  هاي زير را به عبارت -۲۶
   يم. اگر كااليي براي افراد رايگان باشد، بايد بپذيريم كه از همۀ كاالها و خدمات ديگر، بيشتر داشته باش  
   جاي توليد بر روي مرز امكانات توليد، در درون مرز امكانات، توليد كند.  بهتر است يك شركت، به  
   كند تا بر آنچه اهميت دارد، متمركز شويم.  كند و به ما كمك مي در اقتصاد، الگوهايي وجود دارد كه بسياري از جزئيات دنياي واقعي را رها مي  
   كند، مجسم كنيم.  دهد تا هزينۀ فرصت يك شركت يا يك كشور را زماني كه بيش از يك كاال توليد مي ه ما اجازه ميمرز امكانات توليد، ب  
  درست  -نادرست -نادرست -) درست2  نادرست -نادرست -درست -) درست1  
  درست  -درست -نادرست -) نادرست4  نادرست -درست -درست -) نادرست3  
  كدام است؟ » ج«و » ب«، »الف«ترتيب مصاديق  به -۲۷

تواند كـاال يـا خـدمات  ) الف) با استفاده از منابع موجود و در دسترس مي1  
  توليد كند و توليد كارا است. 

دستيابي هستند؛   غيرقابلبا فرض ثابت ماندن منابع كشور،  ب) اين نقاط    
  زيرا كشور منابع كافي براي توليد را ندارد. 

  ج) نقاط درون نمودار     
  تواند كاال يا خدمات توليد كند و توليد كارا است.  ) الف) با استفاده از منابع موجود و در دسترس مي2  
  نشده، كاال و خدمات بيشتري توليد كند.  تواند با منابع استفاده نكرده است لذا مي ب) اقتصاد از بيشترين منابعش استفاده    
  ج) نقاط خارج از منحني مرز امكانات    
  ) الف) به حداقل امكان توليد با منابع موجود اشاره دارد و توليد ناكارا است. 3  
  ند؛ زيرا كشور منابع كافي براي توليد را ندارد. دستيابي هست  غيرقابلب) اين نقاط با فرض ثابت ماندن منابع كشور،     
  ج) نقاط خارج از منحني مرز امكانات    
  ) الف) به حداقل امكان توليد با منابع موجود اشاره دارد و توليد ناكارا است. 4  
  ت بيشتري توليد كند. نشده، كاال و خدما تواند با منابع استفاده ب) اقتصاد از بيشترين منابعش استفاده نكرده است؛ لذا مي    
  ج) نقاط درون نمودار     
  :رو روبه» نمودار مرز امكانات توليد«باتوجه به  -۲۸

  است؟» ناكارا«الف) توليد در كدام نقطه   
عـدد  ۲۰۰، هزينۀ فرصت توليـد »ج«و » ب«ب) باتوجه به نقاط   

  شال بيشتر كدام است؟
  دستيابي است؟  غيرقابلج) توليد در كدام نقطه 

  رفته دست ازعدد كاله  200ب)   هالف)  )1  
  ج) و    
  رفته دست ازعدد كاله  500ب)   ) الف) و 2  
  هج)     
  رفته دست ازعدد كاله  200ب)   ) الف) و 3  
  هج)     
  رفته دست ازعدد كاله  500ب)    ه) الف) 4  
  ج) و    

  
  
  
  

 

 

  PPFوضعيت در منحني   ها ويژگي
 نقاط زير منحني مرز امكانات  ب

  جكشور آرزوي رسيدن به آن را دارد
منحني مرز امكانات نقاط روي  الف

 محل انجام محاسبات
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  دهد؟  هاي زير پاسخ درست مي كدام گزينه به پرسش -۲۹  55
  كند؟  درستي اشاره مي الف) كدام مورد به مشاركت خانوارها در اقتصاد، به  
  است؟  نادرستب) كدام مورد در رابطه با معناي بازار در اقتصاد،   
  يابد؟  كنندگان كاهش مي رغم افزايش درآمد، مقدار تقاضاي مصرف ج) در چه صورت، علي  
  رسانند.  سود ميها  آن كنند و با پرداخت خود، به وكارها خريداري مي ياز را از كسب) الف) خانوارها، كاالها و خدمات موردن1  
  هاي پرشماري است.  ب) بازار اصوالً به مكان خاصي اشاره دارد كه غالباً در مركز هر شهر قرار دارد و داراي مغازه    
باشد؛ مانند برنج نامرغوب، » كاالي پست«ر كرد كه كاالي موردنظر ما، از نوع توان بين تقاضاي كاال و ميزان درآمد، رابطۀ عكس برقرا  ج) در صورتي مي    

  شود.  كه در صورت افزايش درآمد افراد جامعه، ميزان تقاضاي آن كم مي
از دو بازيگر اصلي ميـادين كنند و يكي  وكارها خريداري مي ) الف) خانوارها، زمين، نيروي كار، سرمايه و كارآفريني را براي توليد كاال و خدمات، از كسب2  

  روند.  شمار مي اقتصادي به
  شود.  ب) بازار به مجموعه خريداران و فروشندگان چيزي در هر جاي ممكن، اطالق مي    
، همـواره تصور نيست، لذا با افزايش درآمـد قابل ج) رابطۀ مستقيم افزايش درآمد و ميزان تقاضا از يك كاال، يك اصل در علم اقتصاد است و خالف آن    

  يابد.  تقاضاي ما افزايش مي
  رسانند.  سود ميها  آن كنند و با پرداخت خود، به وكارها خريداري مي ) الف) خانوارها، كاالها و خدمات موردنياز را از كسب3  
  كنند.  اي ايفا مي گيرند، نقش مهمي در اقتصاد هر جامعه صورت حضوري شكل مي ب) بازارها كه همواره به    
درآمـد، همـواره  تصور نيست، لذا با افزايش قابل رابطۀ مستقيم افزايش درآمد و ميزان تقاضا از يك كاال، يك اصل در علم اقتصاد است و خالف آنج)     

  يابد.  تقاضاي ما افزايش مي
كنند و يكي از دو بازيگر اصلي ميـادين  ريداري ميوكارها خ ) الف) خانوارها، زمين، نيروي كار، سرمايه و كارآفريني را براي توليد كاال و خدمات، از كسب4  

  روند.  شمار مي اقتصادي به
  روند.  شمار مي گيرند و قلب تپندٔه اقتصاد كشور به ب) بازارها از مواجهۀ خريداران و فروشندگان شكل مي    
باشد؛ مانند برنج نامرغوب، » كاالي پست«ردنظر ما، از نوع توان بين تقاضاي كاال و ميزان درآمد، رابطۀ عكس برقرار كرد كه كاالي مو  ج) در صورتي مي    

  شود.  در صورت افزايش درآمد افراد جامعه، ميزان تقاضاي آن كم مي
  ، به سؤاالت زير پاسخ دهيد: رو جدول روبهبا توجه به  -۳۰

ترتيب در كدام رديف جدول، با كمبود تقاضا و در كدام رديـف، بـا كمبـود عرضـه  الف) به  
  مواجه هستيم؟ 

   چقدر است؟ ،ريال ۳۸۰۰ب) ميزان درآمد توليدكننده در سطح قيمت   

  ج) كدام رديف جدول به بيشترين پرداختي تقاضاكنندگان اشاره دارد و مقدار آن چقدر است؟   

  ريال  14,600,000 -1ج)   ريال 7,600,000ب)   5 -3) الف) 1  

  ريال  18,200,000 -4ج)   ريال 7,600,000ب)   2 -6) الف) 2  

  ريال  16,400,000 -1ج)   ريال 7,400,000ب)   5 -3) الف) 3  

  ريال  12,800,000 -4ج)   ريال 7,400,000ب)   2 -6لف) ) ا4  
  است؟  نادرستكدام گزينه در رابطه با عوامل مؤثر بر ميزان عرضه و تقاضا در بازار،  -۳۱

ها  آن كه اگر قيمتطوري  ) يكي از عوامل مؤثر بر ميزان عرضۀ يك كاال، قيمت مواد اوليۀ آن كاال و ميزان دستمزد كارگران مشغول به توليد آن است؛ به1  
  يابد.  افزايش بيابد، ميزان عرضه كاهش مي

  تواند بر مقدار تقاضا و خريد يك كاال اثر بگذارد.  قيمت يك كاال كه بر مقدار تقاضا اثرگذار است، درآمد، سليقه، انتظارات و قيمت ديگر كاالها نيز مي عالوه بر) 2  
هاي جديد توليد است كه البته داراي  دنبال آن كاهش ميزان عرضه است، اختراعات جديد و ابداع روش به ها و ) يكي از عواملي كه موجب افزايش هزينه3  

  مزاياي فراوان نيز است. 
بـوده و آن را افـزايش شود، در ميـزان تقاضـا مـؤثر  ) اگر چيزي در جامعه مد شود و يا اينكه افراد جامعه پي ببرند كه قيمت كااليي در آينده بيشتر مي4  

  دهد؛ حتي اگر قيمت آن كاال تغيير نكند و ثابت باشد.  مي

  
  
  
  

 

 

  قيمترديف
(به ريال)

مقدار تقاضا
  (به كيلو)

مقدار عرضه
  (به كيلو)

۱  ۱۳۰۰  ۱۲۰۰۰  ۰  
۲  ۱۸۰۰  ۱۰۰۰۰  ۲۰۰۰  
۳  ۲۳۰۰  ۷۰۰۰  ۴۵۰۰  
۴  ۲۸۰۰  ۶۵۰۰  ۶۵۰۰  
۵  ۳۳۰۰  ۴۰۰۰  ۸۰۰۰  
۶  ۳۸۰۰  ۲۰۰۰  ۱۱۰۰۰  
۷  ۴۳۰۰  ۰  ۱۲۰۰۰  
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  هاي زير است؟  كدام گزينه، مبين پاسخ درست پرسش -۳۲  66
  شوند و چه تأثيري بر قيمت يكديگر خواهند گذاشت؟  الف) كاالهاي مكمل به چه كاالهايي اطالق مي  
گـذاران در ارتبـاط بـا كنتـرل مصـرف  است و كدام مورد در رابطه با اقدام سياست نادرستا قانون تقاضا ترتيب كدام مورد در رابطه ب ب) به  

  است؟  درست» كاالهاي مضر«
شوند و اگر دچار تغيير قيمت شوند، بر مقدار خريد ما از كاالي مـوردنظر اثـر  جاي هم مصرف مي ) الف) كاالهاي مكمل، به كاالهايي اشاره دارند كه به1  

  شود.  گذارند؛ مثل اينكه با گران شدن گوشت قرمز، ميزان تقاضاي گوشت سفيد زياد مي مي
فـود از  با باال بردن قيمت كاالهاي مضري مثل فسـتها  آن -ب) قانون تقاضا آن است كه در مواقع كمبود و مازاد در بازار، چه اقدامي بايد انجام شود    

  دهند.  ميطريق ماليات، ميزان تقاضاي آن را كاهش 
گـذارد؛ مـثالً خـودرو و بنـزين از  شوند و ميزان قيمت هركدام، بر مصرف ديگري اثـر مـي ) الف) كاالهاي مكمل، كاالهايي هستند كه با هم مصرف مي2  

  يابد.  روند كه با فرض ثابت بودن قيمت خودرو، با افزايش قيمت بنزين، ميزان مصرف خودرو كاهش مي شمار مي كاالهاي مكمل به
سازي افراد جامعـه، بـه مضـرات كاالهـاي  از روش آگاهها  آن -ب) قانون تقاضا به رابطۀ مستقيم ميزان قيمت يك كاال با ميزان تقاضاي آن اشاره دارد    

  دهند.  مضري مثل سيگار، ميزان تقاضاي آن را كاهش مي
گـذارد؛ مـثالً خـودرو و بنـزين از  يمت هركدام، بر مصرف ديگري اثـر مـيشوند و ميزان ق ) الف) كاالهاي مكمل، كاالهايي هستند كه با هم مصرف مي3  

  يابد.  روند كه با فرض ثابت بودن قيمت خودرو، با افزايش قيمت بنزين، ميزان مصرف خودرو كاهش مي شمار مي كاالهاي مكمل به
با بـاال بـردن قيمـت كاالهـاي مضـري مثـل ها  آن -و بالعكس يابد ب) قانون تقاضا آن است كه با افزايش قيمت، مقدار تقاضا از يك كاال كاهش مي    

  دهند. فود از طريق ماليات، ميزان تقاضاي آن را كاهش مي فست
شوند و اگر دچار تغيير قيمت شوند، بر مقدار خريد ما از كاالي مـوردنظر اثـر  جاي هم مصرف مي ) الف) كاالهاي مكمل، به كاالهايي اشاره دارند كه به4  

  شود.  د، مثل اينكه با گران شدن گوشت قرمز، ميزان تقاضاي گوشت سفيد زياد ميگذارن مي
مضـري مثـل  سازي افراد جامعه بـه مضـرات كاالهـاي از روش آگاهها  آن -ب) قانون تقاضا به رابطۀ درآمد و مقدار تقاضاي افراد از يك كاال اشاره دارد    

  دهند. سيگار، ميزان تقاضاي آن را كاهش مي
  هاي مختلف است، باتوجه به آن: ودار زير، بيانگر مقادير عرضه و تقاضاي يك كاال در قيمتنم -۳۳

  ريال، مازاد عرضه نسبت به مقدار تقاضاي تعادلي چقدر است؟ ۱۰,۰۰۰الف) در قيمت   
  ريال، به ترتيب مقدار كمبود عرضه و مازاد عرضه چقدر است؟ ۸۰۰۰ريال و  ۵۰۰۰ب) در قيمت   
  رسد و مقدار آن كدام است؟ در كدام سطح از قيمت و مقدار، دريافتي توليدكننده به حداكثر ميترتيب  ج) به  
  شود؟ كننده مي د) كدام عامل موجب از بين رفتن فاصلۀ بين عرضه و تقاضا و هماهنگي رفتار اقتصادي توليدكننده و مصرف  
  30,000 -30، 10,000ج)   10 -20ب)   15) الف) 1  
  ريال 7000ريال به  6000ت از د) افزايش قيم    
  105,000 -15، 7,000ج)   10 -20ب)   15) الف) 2  
  ريال 7000ريال به  8000د) كاهش قيمت از     
  105,000 -15، 7,000 ج)  20 -10ب)   30) الف) 3  
  ريال 7000ريال به  6000د) افزايش قيمت از     
  300,000 -30، 10,000ج)   20 -10ب)   30) الف) 4  
  ريال 7000ريال به  8000يمت از د) كاهش ق    
  كنندٔه جاهاي خالي زير است؟  درستي تكميل كدام گزينه به -۳۴

  توان به نقاط خارج از مرز امكانات دست يافت: ...............  الف) تنها در اين صورت مي  
  ..... رسانند: .......... فروش مي ب) فروشندگان آثار هنري، در اين بازار، محصوالت خود را به  
  ها به اين موضوع بستگي دارد: ...............  ج) مقايسۀ منافع و هزينه  
  روند: ...............  شمار مي هاي خودرويي به اين دليل، انحصارگر در فروش كاالهاي خود به د) شركت  
  اليل قانوني د) د  هاي فرصت داريم. ج) اطالعاتي كه از هزينه  ب) مناقصه  ) الف) افزايش منابع توليد1  
  د) داليل طبيعي   ج) فرهنگ و رويكرد نگاه به هر انتخاب  ب) مناقصه  ) الف) استفادٔه حداكثري از منابع موجود2  
  د) داليل طبيعي   هاي زودگذر از روي هوس ج) شناسايي انتخاب  ب) مزايده  ) الف) استفادٔه حداكثري از منابع موجود3  
  د) داليل قانوني   ها داريم. ج) اطالعاتي كه از منافع و هزينه  دهب) مزاي  ) الف) افزايش منابع توليد4  
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  چند مورد از عبارت زير درست هستند؟  -۳۵  77
صـبري زيـاد كـه از انـواع  گذاري كند و اين ريسـك را بپـذيرد، دچـار بـي هاي پرخطر سرمايه الف) اگر كسي بدون آمادگي الزم، در زمينه  

  اند.  شود؛ مثل كساني كه بدون تحقيق و آمادگي الزم، سرمايۀ خود را به بورس برده هاي غيرمنطقي است، مي يريگ تصميم
تواند؛ كه  تواند توليد كند و آنچه نمي وكار با استفاده از منابع موجود و در دسترس مي ب) مرز امكانات توليد، مرزي است بين آنچه يك كسب  

  دهند.  ورت ساده و با دو كاال نشان ميص اين مرز را معموالً، به
رسـانند و در ازاي خريـد  دست خانوارها مي  ها از طريق بازار محصوالت، كاال و خدمات را به ج) در جريان چرخشي بازار كاال و خدمات، بنگاه  

  آورند.  دست مي ها، درآمد خود را به آن
د دارد كه حداقل بيش از يك كاال توليد شود، بدون آنكـه از توليـد كاالهـاي ديگـر د) زماني كه توليد در كشوري كارا باشد، اين امكان وجو  

  بدتر شود. ها  آن كاسته شود يا وضع توليد
موفقيـت اسـت و كارآفرينـان كـه در  عدموكارهاي جديد، با پذيرش امكان  ) كارآفريني، تمايل افراد به سازماندهي و عملياتي كردن كسبه  

  آورند.  سودآور هستند، عوامل توليد را گردهم ميهاي  وجوي فعاليت جست
شـوند  فرمايي نيز مي ها و حتي مشاغل خويش شوند، شامل مزارع كشاورزي، فروشگاه وكارها شناخته مي ها كه معموالً با عنوان كسب و) بنگاه  

  كنند.  ره ميكه براي توليد كاالها و خدمات خود، منابع و عوامل توليد را از خانوارها خريداري يا اجا
  ) همۀ موارد درست هستند. 4  مورد 2) 3  مورد 3) 2  مورد 4) 1  

 

  ؟ است  آمده نهيگز كدام در بيترت به   »هدمن و لهيكل - االبرار عدّة و االسرار كشف - چهارمقاله « يها كتاب ٔهسندينو -۳۶
  يبلعم يلابوع - يبد يم ابوالفضل - يهقيب ابوالفضل) 1  
  يمنش نصراهللا - يبد يم ابوالفضل - يعروض ينظام) 2  
  يمنش نصراهللا - يانصار  عبداهللا خواجه - يعروض ينظام) 3  
  يبلعم يابوعل - يانصار  عبداهللا خواجه - يهقيب ابوالفضل) 4  

  ۵۴۳۸۲۶كد سؤال: 
  است؟ درست ششم و پنجم يها سده در يفارس نثر ٔهدربار موارد كدام -۳۷

  .ميابي يم كمال و يپختگ حال در را آن پنجم قرن لياوا در و ميشو يم مواجه يفارس نثر بلوغ ٔهدور با چهارم قرن ۀمين در) الف  
  .شد جيرا هم موزون نثر و ديرس كمال به يفن نثر و افتي رواج يعلم گوناگون يها موضوع در كتاب فيتأل دوره، نيا در) ب  
  .است يسينو يفارس به سندگانينو توجه دارد، تياهمّ رهدو نيا نثر خيتار در كه يمسائل از) ج  
  .است شعر در هيقاف مانند نثر در سجع. است سجع يريكارگ به موزون نثر ياصل يژگيو) د  
  ج -) ب4  د -) ج3  د -) الف2  ب -) الف1  

  ۵۰۸۸۸۳كد سؤال: 
  است؟ درست هفتم قرن لياوا و ششم قرن دوم ۀمين در اتيادب خيتار ٔهدربار نهيگز كدام -۳۸

  .گرفت قرار توجه مورد قبل از شتريب ي،ادب يها هيآرا  ير يكارگ به دوره، نيا  نثر و شعر در) 1  
  .بود گرانيد  اندرز و پند و يعرفان موضوعات تكرار تنها موضوع، و يندگيگو  سبك نظر از دوره نيا  شعر) 2  
  .پرداخت يمعنو سلوك و ريس به خود، يعر ش اتيح از دوم ٔهدور در ،بود يگو حهيمد  ابتدا در كه ناصرخسرو) 3  
  .شد كاسته انيب يسادگ از و افتي گسترش آن موضوعات ۀدامن ،ها خانقاه به آن ورود و دربارها از شعر خروج با) 4  

  ۵۱۰۰۶۲كد سؤال: 
  است؟ توجه قابل موضوع كدام ، ششم قرن دوم ۀمين شعر در -۳۹

  ها. داشتن كار آن و تازگي ايران غرب شمال در يشاعران ظهور) 1  
  .بايز  و فيلط يها غزل سرودن به شاعران يمند  عالقه) 2  
  يا پيش از آن. رانيا  ينواح گريد  در هاي رايج نسبت به سبك يفارس شعر سبك رييتغ) 3  
  هاي گروهي از شاعران در عين تقليد از پيشينيان. ابتكارات و نوآوري) 4  

  ۵۲۷۸۵۳كد سؤال: 
  است؟ موزون نثر يها يژگيو يدارا نهيگز كدام -۴۰

  !ينشو شاد دشمن تو و ميباش تو بالكش ما كه بگو ي،كن تيمعص يخواه يم اگر حال) 1  
  اند؟ گونه نيا  كه آنان به داده سالم رضوان از يكس اي ،اريد  نيا  مردمان اند دهينوش كوثر حوض شراب از كه بگو) 2  
  ي؟شو پنهان خطا نياندر  كه يا آوردهه چ انسان يا ميا  هنگفت و ي،شو درمان كه يا كرده چه كه ميا  دهينشن) 3  
  .اند كرده قسمت شما، اليع و اهل ، مر بهشت كه را شما مر بشارت )!آمنوا نيالذ  هايّا  اي( گفته و داشته نگاه نمك حق) 4  

  ۵۴۶۱۰۵كد سؤال: 

 

 

 ۴ فصل :۱ ادبی فنون و علوم      ۳ و ۲ یها درس :۳ ادبی فنون و علوم
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  ؟تسين او از ،خسرو ناصر تحوالت و يزندگ به باتوجه ريز اتياب از كي كدام -۴۱  88
ـــه )1    ـــه ب ـــد چ ـــان مان ـــر جه ـــه مگ ـــراب ب س

 

ـــــو او ســـــپس  ـــــه يدو چـــــون ت شـــــتاب؟ ب
 

ـــــه    ـــــر ن ـــــد گ ـــــت آن آم ـــــت وق اي مس
 

كــــــــه بــــــــداني ســــــــراب را ز شــــــــراب 
 

ــدهوش )2    ــره و م ــده خي ــر و ش ــه عم ــه هم اي خفت
 

ـــوش  ـــرده فرام ـــود ك ـــرٔه خ ـــان به ـــر و جه وز عم
 

ــــه ــــاموش ب ــــدٔه خ ــــد گوين ــــه نباش جز نام
 

ــــدٔه  ــــوب ز گوين ــــخن خ ــــنو س ــــاموش بش خ
 

اي خداونــــد خراســــان و شهنشــــاه عــــراق )3   
 

ــباق  ــاهان س ــرده از ش ــاهي بُ ــه ش ــردي و ب ــه م اي ب
 

ــــوخته    ــــدگان را س ــــا بن ــــو دل م ــــراق ت اي ف
 

ــراق  ــتيم از ف ــه رس ــزدان را ك ــكر ي ــزاران ش ــد ه ص
 

ـــــازي )4    ـــــه ب ـــــد كـــــار دنيـــــا جـــــز ب نمان
 

ـــــرازي  ـــــون ط ـــــر چ ـــــتش ه ـــــايي نيس بق
 

ـــــه حكمـــــت طبـــــع را بنـــــواز     در زهـــــدب
 

ــــم كــــه بــــس خــــوش مي  ــــوازي چنــــين دان ن
 

  ۵۴۶۱۱۱كد سؤال: 
  شود؟ هاي كدام بيت جناس ناقص اختالفي ديده مي  در قافيه -۴۲

) قـــــدم بــــايد انـــــدر طــــــريقت نــــه دم1
 

ــــــي  ــــــدارد دم بـــ ـــــلي نـــ ــــــه اص قدم كــ
 

ـــود2  ) دوش در حلقـــۀ مـــا قصـــۀ گيســـوي تـــو ب
 

 و بـــودتـــا دل شـــب ســـخن از سلســـلۀ مـــوي تـــ 
 

ـــر ) دوش مــــي3  ـــود آمـــد و رخســـاره ب افروختـــه ب
 

ــــزده  ـــاز دل غمـ ــــا ب ـــا كجـ ـــود ت ـــوخته ب اي س
 

) آن يــــار كــــزو خانــۀ مـــا جــاي پــري بــود4 
 

ــود   ــري ب ـــب ب ــري از عي ــون پ ــدمش چ ــا ق ــر ت س
 

  ۴۲۰۹۸۶كد سؤال: 
  شود؟ در كدام بيت جناس ناقص افزايشي ديده مي -۴۳ 

ه مـــكن منعـــم ز مـــيخانه) اال اي پيــر فرزانــــ1 
 

ــان  ــي پيم ــه دل ــرك پيمان ــن در ت ــه م ــكن دارم ك ش
 

رود ) اي ســاربان آهســـته رو كـــارام جــانم مـــي2 
 

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

خم سـهل اسـت اگـر بيـنم سـتم و ) زان طرّٔه پر پيچ3 
 

از بند و زنجيرش چـه غـم هـركس كـه عيّـاري كنـد؟ 
 

وفــا فغـان از دســت مـا اليــق نبـود اي بي ) سـعدي،4
 

رود دارم جـــفا، كــار از فغانـــم مـــي طاقــت نمــي 
 

  ۴۲۰۹۸۷كد سؤال: 
  شود؟ ديده مي» جناس تام«در كدام بيت آرايۀ  -۴۴

مــــن ايــــن جــــام پــــر از خــــون نــــوش آرم ) 1
 

كـــــه مهـــــر مهـــــرت انـــــدر گـــــوش دارم 
 

ـــــت2 ـــــاين وق ـــــوي ك ـــــار ج ـــــد كن ) از زه
 

ي اســــــتوقــــــت طــــــرب و كنــــــار جــــــو 
 

) ديـــــدٔه آينـــــه از عكـــــس نـــــدارد ســـــيري3
 

چشــم صــائب ز تماشــاي تــو چــون ســير شــود 
 

برانـــــــدازي حجـــــــاب تيـــــــر و زهـــــــره ) 4
 

ــــره  ــــيچ زه ــــداري ه ــــون ن ــــويم چ ــــه گ چ
 

  ۴۳۶۲۶۹كد سؤال: 
 در كدام بيت هم آرايۀ اشتقاق و هم جناس افزايشي وجود دارد؟ -۴۵

ـــا1  ـــان ي ـــال دوستـ ـــي از حـ ــو فــارغ ــر ت را) اگ
 

ـــــي  ــــر نمـ ـــــو ميسّ ــــت از ت ـــــا را فراغ شود م
 

ــدين ســخن از عشــقش2  ) گوينــد مگــو ســعدي چن
 

ـــه دوران مي  ـــد ب ـــن گوين ـــد از م ـــويم و بع ـــا گ  ه
 

) تـــا عقــــل داشتـــم نـگرفتـــم طريــق عشــق3 
 

ــــول  ـــران شـــود عق ـــه حي ـــت ك ـــم برف جـــايي دل
 

ــويي4 ـــوح ت ـــاتح و مفت ــويي ف ــويي روح ت ــوح ت ) ن
 

ــــر در اســــرار مــــراســــينۀ مشـــــروح   ــــويي ب ت
 

  ۴۲۱۰۳۱كد سؤال: 
  كار رفته است. ............... دو نوع جناس به جز بهدر همۀ ابيات  -۴۶

ــب1 ــه امش ــع ك ــن جم ــد در اي ــمع نياري ــو ش ) گ
 

ـــت  ـــام اس ـــت تم ـــاه رخ دوس ـــا، م ـــس م در مجل
 

ـــتن2 ـــه داش ـــا كين ـــت م ـــت در طريق ـــر اس ) كف
 

ــــه داشــــتن  ــــين ماســــت ســــينه چــــو آيين آي
 

ــ3 ــا زم ــدم مي) ب ــه پن ــداز اي ك ــر ان ــي اني ديگ ده
 

كاين زمانم گوش بر چنگ است و دل در چنگ نيست 
 

ـــــــاد4 ـــــــن برنه ـــــــد و زي ـــــــد بمالي ) بيام
 

شــــد از رخــــش، رخشــــان و از شــــاه شــــاد 
 

  ۴۲۰۹۶۱كد سؤال: 
  مراعات نظير است؟ فاقدكدام گزينه  -۴۷

ــــتافته ) 1 ــــه بش ــــوم ك ــــب آن ق ــــدر طل اند ان
 

انـــــد تافتهاز هـــــر چـــــه جـــــز اوســـــت روي بر  
 

) ديرگــــاه اســـــت تـــــا چــــو مـــــن بلبـــــل2
 

ـــــت  ـــــوده اس ـــــل ب ـــــتان و گ ـــــق بوس عاش
 

ــــدارد3 ــــايتي ن ــــه نه ــــش ك ــــذار درس دان ) بگ
 

ـــابي  ز كتـــاب عشـــق وحشـــي بنـــويس يـــك دو ب
 

ـــان با ) 4 ـــيش ايش ـــجده آرد پ ـــاز و بي س ـــاز نم نم
 

زار خاك و ســبزه پــيش ايشــان ســبز گــردد شــوره 
 

  ۳۷۳۸۱۳كد سؤال: 
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  وجود دارد؟» تلميح«بيت آرايۀ در كدام  -۴۸  99
ـــيرم1 ـــش گ ـــه آسـتـيـنـ ـــد ك ـــت ده ــر دسـ  ) گ

 

ـــــرم  ــــــش مي ــــــر آسـتـان ــــــروم بـ ـــــه بـ ورن
 

) ســـر مــــن مـــست جمالــت، دل مــن رام خيالــت2
 

گهــــر ديــــده نثــــار كــــف دريـــــاي تــــــو دارد 
 

) دردي است درد عشق كـه هـيچش طبيـب نيسـت3
 

گــــر دردمنــــد عشــــق بنالــــد، غريــــب نيســــت 
 

ــه4  ــوان ب ـــۀ رض ـــدرم روضـ ــدم بفروخــت دو  ) پـ گن
 

ـــه  ـــن ب ـــر م ـــم اگ ـــاخلف باش ـــم  ن ـــوي نفروش ج
 

  ۳۶۵۲۰۳كد سؤال: 
  وجود دارد؟» تلميح و تضمين«در كدام گزينه هر دو آرايۀ  -۴۹

ــي ) 1 ــهادت م ــم ش ــي چش ــراج يعن ــو دهم مع هاي ت
 

ــي  ــهادت م ــراء ش ــورٔه اس ــي س ــو يعن ــم ت دهم چش
 

شــب قــدري ي شــبيه نيمه) اگــر شــبيه كســي باشــ2
 

ـــا  ـــورٔه اعطين ـــبيه س ـــري، ش ـــۀ تطهي ـــبيه آي ش
 

ـــار3 ـــراق روي ي ـــون از ف ـــم مجن ـــان چش ) در بياب
 

ـــت  ـــار داش ـــا االنه ـــري تحته ـــات تج ـــيؤه جن ش
 

تر بــودم مــن از صــد بــار اســماعيل و هــاجر تشــنه ) 4
 

ــــن زمزم  ــــو اي ــــدامين راه آوردي؟   ت ــــرين را از ك ت
 

  ۳۷۲۶۷۸كد سؤال: 
  تلميح دارد؟ )فَأَينما تُوَلّوا فَثمَّ وَجه اهللا(زينه به آيۀ كدام گ -۵۰

ـــدار  ) 1 ـــؤه دل ـــين جل ـــم و بب ـــا چش اي دل بگش
 

ـــه  ـــي هم ـــت تجل ـــرده اس ـــوار ك ـــر در و دي جا ب
 

ـــته ) 2 ـــدا بس ـــنع خ ـــه ص ـــدا ب ـــا دل از خ ايم م
 

ايم مـــــا نما بســـــته در كعبـــــه دل بـــــه قبلـــــه 
 

ــــدا مي3 ــــالي خ ــــد از ب ــــق ) هرچن ــــد خل رمن
 

ـــــدا داده دل را  ـــــالي خ ـــــه آن ب ـــــا ب ـــــم م اي
 

پــــردازد آنكــــه از ذكــــر بــــه مــــذكور نمي ) 4
 

جز نـــام خـــدا نشـــنيده اســـت از خـــدا هـــيچ بـــه 
 

  ۴۴۰۲۹۲كد سؤال: 
  هر دو تلميح بيت زير در كدام بيت تكرار شده است؟ -۵۱

ـــابي، آن ـــاهي ي ـــا پن ـــاه ت ـــون پن ـــه چ گ
 

آب و آتــــش مــــر تــــو را گــــردد ســــپاه 
 

  

 نمـودي سـينه سـينا كـن ) ز رخ چون آتش موسـي1
 

مـرده احيـا كـن لبت را چون دم عيسي اسـت ايـن دل 
 

ــم كشــتن خشــم را در دل2 ــه آب حل ــر ب ــواني گ ) ت
 

ــان مي  ــراهيم آس ــو اب ــش چ ــل از آت ــدن گ ــوان چي ت
 

ـــويم3 ـــبش ج ـــارض و ل ـــر ع ـــه اگ ـــار طعن ) مي
 

ـــش و آب  ـــكندر آت ـــيم و س ـــت كل ـــه جس از آن ك
 

ــــــل4 ــــــيم از رود ني ــــــل كل ــــــذر مث ) در گ
 

ـــــ  وي آتـــــش گـــــام زن مثـــــل خليـــــلس
 

  ۴۲۱۲۶۵كد سؤال: 
  ترتيب تضمين و تلميح دارند؟ هاي زير به چه تعداد از بيت -۵۲

حـــرف دلـــم از آينـــۀ ديـــده بخـــوان الــف) 
 

ها دارم در هــــر نگهــــم بــــا تــــو ســــخن 
 

ــرود دارد خشــم در ســاغر ب)  اگرچــه آتــش نم
 

ــي از خــوردنش در دل بهــاري مي   ــدا ول شــود پي
 

مانــد چــو باشــد ســرده او؟ ج) عقــل كــي
 

كـــــل شـــــيء هالـــــك اال وجهـــــه 
 

ــراهن گم د)  ــوي پي ــود مي ب ــتۀ خ ــنوم گش ش
 

ــديم  ــد ضــاللي اســت ق ــر بگــويم همــه گوين گ
 

  يك -) دو4  دو -) يك3  يك -) سه2  دو -) دو1  
  ۳۷۸۳۰۳كد سؤال: 

  كند؟ در كدام بيت قافيه از قاعدٔه متفاوتي تبعيت مي -۵۳
بـه دام صـد بـال خـود را من آن مرغم كه افكنـدم) 1

 

ــي  ــرواز ب ــك پ ــه ي ــود را ب ــتال خ ــردم مب ــام ك هنگ
 

نبـــود طلـــوع از بـــرج مـــا، آن مـــاه مهرافـــروز را) 2
 

ـــ  دروز راتغييـــر طـــالع چـــون كـــنم ايـــن اختـــر بَ
 

ــۀ ) 3 ــيقص ــوردن م ــب خ ــت و ها ش ــاب گش ماهت
 

ـــم  ـــان ه ـــو حريف ـــد مي ت ـــيش گوين ـــاب از پ آفت
 

ــينه) چ4 ــف س ــن ت ــورم اي ــه دل فروخ ــد ب ــاب را ن ؟ت
 

ـــــطراب را  ـــــان پراض ـــــنم ج ـــــه دوزخ افك در ت
 

  ۴۷۰۶۷۵كد سؤال: 
  است؟» حروف الحاقي صامت  صامت  مصوّت «الگوي حروف قافيه در كدام بيت به شكل  -۵۴

) ولـــــي پاكـــــان چـــــو شـــــمع دل فروزنـــــد1
 

كــــه نــــور از هــــم فــــرا گيرنــــد و ســــوزند 
 

ـــت2 ـــل پنداش ـــش لع ـــه آت ـــم ك ـــن آن طفل ) م
 

بگذاشــــت آنگــــاهســــت چــــو دانســــت آتــــش ا 
 

) دل هــر كــه صــيد كــردي نكشــد ســر از كمنــدت3
 

ـــدت  ـــود ز بن ـــا ش ـــه ره ـــد دارد ك ـــر امي ـــه دگ ن
 

انگيزت هـا بـردي اي سـاقي بـه سـاق فتنـه ) چه دل4
 

ـــزت  ـــدان دالوي ـــر زنخ ـــدي ب ـــه چن ـــا بوس دريغ
 

  ۴۲۲۲۸۰كد سؤال: 
  است؟ نادرستكدام گزينه  قافيه شدن دو واژه در -۵۵

صـــــحبت عـــــاقالن ) خنـــــك آن كـــــه در1
  

ــــــــــاحبدالن   ــــــــــالق ص ــــــــــاموزد اخ بي
  

ـــــادران2 ـــــا م ـــــان ب ـــــل كودك ) همچـــــو مي
  

ــــــان   ــــــد در لب ــــــود ندان ــــــل خ ــــــرّ مي س
  

هــــــــاي شــــــــوريده پيــــــــرامُنش ) ز دل3
  

ـــــــنش   ـــــــمع در دام ـــــــش ش ـــــــت آت گرف
  

ـــــــــــــــف او دام راه ره4 طلبـــــــــــــــان ) زل
  

لعــــــل را كــــــام جــــــان خشــــــك لبــــــان  
  

  ۴۲۲۴۲۴كد سؤال: 
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  ر هر دو بيت يكسان است؟در كدام گزينه، قاعدٔه قافيه د -۵۶  1010
ــــازآ1 ــــايي، ب ــــاز ني ــــفر ب ــــي ز س ــــا ك ) آه ت

 

ــــازآ  ــــايي، ب ــــوخت كج ــــرا س ــــو م ــــتياق ت اش
 

ــــتانه مي ــــۀ مس ــــخ را گري ــــراب تل ــــازم ش س
 

كنم چـــــون ابـــــر مرواريـــــد آب تلـــــخ را مـــــي 
 

) عشــق كــو تــا گــرم ســازد ايــن دل رنجــور را2
 

در حـــــريم ســـــينه افـــــروزد چـــــراغ طـــــور را 
 

ـــــــداران ا ـــــــن از دســـــــت كمان ـــــــروم ب
 

يـــــارم گـــــذر كـــــردن بـــــه هـــــر ســـــو نمي 
 

ــــد او3 ــــرآرم ز بن ــــاي ب ــــل پ ــــه عق ) گفــــتم ب
 

ــــه جهــــد از كمنــــد او  روي خــــالص نيســــت ب
 

مــن ايــن طمــع نكــنم كــز تــو كــام برگيــرم
 

ــــــرم  ــــــام برگي ــــــت از دور و گ ــــــر ببينم مگ
 

گل در بر و مي در كـف و معشـوق بـه كـام اسـت  )4
 

ـــت  ـــالم اس ـــين روز غ ـــه چن ـــانم ب ـــلطان جه س
 

مالزمــان ســلطان كــه رســاند ايــن دعــا را بــه 
 

ـــران گـــدا را  ـــه شـــكر پادشـــاهي ز نظـــر م كـــه ب
 

  ۴۰۳۹۱۹كد سؤال: 
  است؟ نادرستاطالعات مقابل كدام گزينه  -۵۷

ـــــــــارايي1 ـــــــــنجم روان بي ـــــــــون ز پ ) چ
 

ـــــي؟  ـــــرود آي ـــــرا ف ـــــه اول چ ـــــس ب پ
 

  است.) 1(قافيه طبق قاعدٔه  

ــــــده2 ــــــان دي ــــــو هم ــــــورت آن ) ت اي ز س
 

صــــــورت ز صــــــورت ســــــلطان كاهــــــل 
 

  (ذوقافيتين است.) 
ـــــا3 ـــــوي م ـــــه دع ـــــي الف زد ب ـــــه بس ) ك

 

ـــــا  ـــــي م ـــــدر معن ـــــت ق ـــــس ندانس پ
 

  (قافيه نادرست است.) 
اي آوري سوســــــن آزاده گــــــر بــــــه زبــــــان ) 4

 

زبــــــان اي كــــــاو نبــــــود ده برخــــــي آزاده 
 

  (قافيۀ دروني دارد.) 
  ۵۰۹۲۷۷كد سؤال: 

  آمده است؟ نادرستن وزن عروضي كدام مصراع در مقابل آ -۵۸
  شدم پير بدين سان و تو هم خود نه جواني (فعولن فعولن فعولن فعولن)) 1  
  سيم توان كرد (مستفعل مستفعل مستفعل فع لن) هر جور كه بر عاشق بي) 2  
  اينكه تو داري قيامت است نه قامت (مفتعلن فاعالت مفتعلن فع)) 3  
  مفعولن) عاجل نبود مگر شتابنده (مستفعل فاعالت) 4  

  ۳۶۶۴۸۰كد سؤال: 
  است؟» ناهمسان«وزن چند مصراع صرفاً  -۵۹

  الف) جان فريبرز از اين شرف طرب افزود  
  ب) خواهي كه كاروان سالمت بود تو را  
  ج) آن روز مبادم من و آن روز مبادا  
  د) در شهر ز خويش زاهدي كردم  
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  

  ۳۶۸۶۹۰كد سؤال: 
  اي دارد؟  بندي خوشه م گزينه امكان دو گونه تقسيموزن كدا -۶۰

ــدم ) 1 ــوي ع ــر ك ــر س ــيمرغ گشــت ب ــو س وصــل ت
 

خــــاطران مســــكن و مــــأواي توســــت خـــاطر بي 
 

) صـــد بـــار بـــه عقـــده در شـــود تـــا مـــن2
 

ــــــم  ــــــرون آي از عهــــــدٔه يــــــك ســــــخن ب
 

ـــــود نوبـــــت گُـــــل؟3 ـــــي چنـــــد ب ) روزك
 

روزه و توبـــــــه همـــــــه روز بـــــــه جاســـــــت 
 

ــــــر  ) 4 ــــــا دل مــــــن ن ــــــاختيب د جفــــــا ب
 

ـــــال بيختـــــي  ـــــرد ب ـــــر مـــــن گ ـــــر س ب
 

  ۳۶۸۶۹۲كد سؤال: 
  هجايي و دوهجايي وجود دارد؟ ترتيب، پايۀ آوايي يك در كدام موارد به -۶۱

آنچـــه از ســـيرت ملـــوك بـــه اســـت الـــف) 
 

ــــو اســــت خــــاك كــــوي فلك  نمــــاي ت
 

ــت ب)  ــك موي ــق ي ــار عش ــه ز ب ــن ك ــس ت ب
 

ـــــي   ـــــر دار مي ب ـــــو زي پيچـــــد روي ت
 

ر فتـــــاده هركســـــي راج) صـــــد كـــــا
 

ــــراي مــــن كيســــت  غمخــــوارٔه مــــن ب
 

ــرد د)  ــت نمي ــم دوس ــه زخ ــادق ب ــق ص عاش
 

زهــر مــذابم بــده كــه مــاء معــين اســت 
 

  الف -) د4  ب -) ج3  الف -) ب2  ج -) د1  
  ۴۴۰۲۸۵كد سؤال: 

  رديف كدام گزينه يك پايۀ آوايي است؟ -۶۲
) مــــــرا بــــــا چشــــــم گريــــــان آفريدنــــــد1

 

ــــــدان آفر   ــــــل خن ــــــا لع ــــــو را ب ــــــدت يدن
 

ــــرده2 ــــان ك ــــگ طوف ــــد رن ــــر ص ايم ) در جگ
 

ايم تـــــا سرشـــــكي نـــــذر مژگـــــان كـــــرده 
 

ــــذارد  ) 3 ــــر بگ ــــار اگ ــــرد، م ــــوان ب ــــره ت مه
 

ــــذارد  ــــر بگ ــــار اگ ــــد، خ ــــوان چي ــــه ت غنچ
 

ـــاي اوســـت ) 4 ـــق در رخ زيب چشـــم تماشـــاي خل
 

ـــر مي  ـــه نظ ـــت هرك ـــاي اوس ـــو تماش ـــي مح كن
 

  ۴۷۶۶۲۹كد سؤال: 
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  گزينه آمده است؟مفهوم بيت زير در كدام  -۶۳  1111
ــو نيســت ــاي ت ــز لق ــار ج ــن دل بيم ــفاي اي ش

 

ــت  ــو نيس ــي وراي ت ــرابم كس ــان خ ــب ج طبي
 

  

گــر تــو مــرد درد اويــي هــيچ از درمــان مگــو ) 1
 

ــــزن  ــــان دم م ــــان دان، ز درم ــــه ز درم درد او را ب
 

ـــــال2 ـــــان از وص ـــــت درم ـــــرت راس ) درد هج
 

ـــــــود  ـــــــان چـــــــون ب ـــــــودم درد و درم آزم
 

ـــ3 ـــت درم ـــر دردي ـــه ه ـــت) ب ـــم ز درد اس ان ه
 

ــــــازه گــــــردان  ــــــازه درمــــــان ت ــــــه درد ت ب
 

درمـــان عشـــق جانـــان هـــم درد اوســـت دائـــم ) 4
 

دل بـــه دردي درمـــان مجـــوي دل را گـــر زنـــده 
 

  ۳۸۴۰۳۴كد سؤال: 
  مفهوم بيت زير با كدام گزينه قرابت دارد؟ -۶۴

ــاطرت گل ــاغ خ ــا ز ب ــكفد ت ــادي بش ــاي ش ه
 

اك كـنهرچه در دل تخم كـين داري بريـز و خـ 
 

  

ــدتش ) 1 ــردد م ــاه گ ــو كوت ــين ت ــد ك ــه جوي هرك
 

ـــاه را  ـــدّت كوت ـــد م ـــبب ش ـــويي س ـــو گ ـــين ت ك
 

ــــه ) 2 ــــه چــــون كين ــــه ك خواه ور شــــد دل كين
 

ـــــــار و  ـــــــه خ ـــــــد ز راه هم ـــــــت برآم حش
 

ـــو صـــد3 ـــين ت ـــه ك ـــر ب ـــازد ) اگ ـــا س گونه كيمي
 

ـــود  ـــا شـــود مفق ـــو چـــون كيمي ـــين ت ـــه روز ك ب
 

ــه4 كينــه نيســتپردازي چــو گــرد  ) هــيچ ســيل خان
 

ـــه را  ـــاحب كين ـــم، ص ـــد خص ـــه باش در درون خان
 

  ۳۸۴۰۳۵كد سؤال: 
  مفهوم بيت زير با كدام گزينه قرابت دارد؟ -۶۵ 

شب تاريك و بـيم مـوج و گردابـي چنـين هايـل  
 

ــاحل  ــبكباران س ــا س ــال م ــد ح ــا دانن ها كج
 

  

انـــد اهـــل ســـعادت بـــه ســـختي از دنيـــا خوش ) 1  
 

دانـــــد تخوان نميهمـــــا ز مائـــــده جـــــز اســـــ 
 

ـــو بي2 ـــانم ) ســـخن عشـــق ت ـــه زب آنكـــه برآيـــد ب
 

ـــر مي  ـــاره خب ـــگ رخس ـــانم رن ـــال نه ـــد از ح ده
 

ــر3 ــه عم ــه در هم ــد كســي ك ــديث عشــق ندان ) ح
 

ـــــرايي را  ـــــد در س ـــــه باش ـــــر نكوفت ـــــه س ب
 

عـــــاقالن نقطـــــۀ پرگـــــار وجودنـــــد ولـــــي ) 4
 

ـــرگردان  ـــره س ـــن داي ـــه در اي ـــد ك ـــق دان اند عش
 

  490857كد سؤال: 

 

  ترتيب هر عبارت مربوط به كدام تعريف است؟ به -۶۶
   هايي براي انطباق با انتظارات جامعه مجموعه فعاليت  
   روشي براي دروني كردن فرهنگ  
   مشاركت فرد در زندگي اجتماعي فرايند  
   هاي جامعه رفتارهاي خالف عقايد و ارزش  
  كجروي اجتماعي -كنترل اجتماعي -و تنبيه تشويق -پذيري جامعه) 1  
  كجروي اجتماعي -پذيري فرهنگ -اقناع -كنترل اجتماعي) 2  
  كنترل اجتماعي -كجروي اجتماعي -تشويق و تنبيه -پذيري جامعه) 3  
  كنترل اجتماعي -پذيري جامعه -اقناع -كنترل اجتماعي) 4  

  ۴۲۷۴۴۰كد سؤال: 
  شود، در كدام گزينه آمده است؟ مي هريك از نتايج و پيامدهاي زير منجرعلل و اقداماتي كه به واقع شدن  -۶۷

   بقا و تداومِ جهان اجتماعي 
   مشاركت فرد در جهان اجتماعي 
   مورد تشويق و تأييد قرار گرفتن تغييرات هويتي 
   محقق شدن هويت فرهنگيِ جهان اجتماعي  
سـازگاري تغييـرات  -آموختن شيؤه زندگي در جهـان اجتمـاعي توسـط فـرد -راد توسط جهان اجتماعيها و شيؤه زندگي به اف ) آموزش اعتقادات، ارزش1  

 هاي مشترك ميان افراد پديد آمدن عقايد و ارزش -ها با هويت جهان اجتماعي هويتي افراد و گروه
 - هاي اساسي خـانواده وسيلۀ آموزش اجتماعي به آشنا شدن با جهان - ها و شيؤه زندگي به افراد توسط جهان اجتماعي ) آموزش اعتقادات، ارزش2  

حذف انسداد اجتماعي و باز كردن راه تحرك اجتماعي براي افراد محروم و كمتر  - هاي جهان اجتماعي مطابقت تغييرات هويتي با عقايد و آرمان
 برخوردار جامعه

مطابقـت تغييـرات هـويتي بـا عقايـد و  -ر جهان اجتماعي توسـط فـردآموختن شيؤه زندگي د -پذيري و كنترل اجتماعي ) ايجاد روندهاي سالم جامعه3  
 هاي مشترك ميان افراد پديد آمدن عقايد و ارزش -هاي جهان اجتماعي آرمان

ي سـازگاري تغييـرات هـويت -هاي اساسي خانواده وسيلۀ آموزش آشنا شدن با جهان اجتماعي به -پذيري و كنترل اجتماعي ) ايجاد روندهاي سالم جامعه4  
 برخوردار جامعه حذف انسداد اجتماعي و باز كردن راه تحرك اجتماعي براي افراد محروم و كمتر -ها با هويت جهان اجتماعي افراد و گروه

  ۴۲۷۵۶۵كد سؤال: 

  

 ۱۲ درس یانتها تا ۹ درس از :۱ شناسی جامعه      ۳ و ۲ های  درس :۳ شناسی جامعه
´ 15
پيشنهادي زمان
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  به سؤاالت زير پاسخ دهيد: -۶۸   1212
 شوند؟ هايي منع مي در جهان سكوالر چه فعاليت ■  
 شوند؟ شناخته نمي هايي به رسميت در جهان معنوي چه هويت ■  
  توانند بروز و ظهور اجتماعي داشته باشند؟ هايي نمي در جهان سكوالر چه هويت ■  
 هويت ملي افراد -هايي كه به دموكراسي معتقد باشند هويت -يي كه هويت ديني افراد را آشكار كندها  فعاليت) 1  
 هويت ملي افراد -انسان را نفي كنند يي كه ابعاد متعالي و الهيها  هويت -رأي دادن به قوانين الهي) 2  
 هويت ديني و معنوي افراد -هايي كه به دموكراسي معتقد باشند هويت -رأي دادن به قوانين الهي) 3  
  هويت ديني و معنوي افراد -يي كه ابعاد متعالي و الهي انسان را نفي كنندها  هويت -يي كه هويت ديني افراد را آشكار كندها  فعاليت) 4  

  ۵۴۳۹۰۸ال: كد سؤ
  هاي زير مربوط به كدام بخش نمودار است؟ هر كدام از عبارت -۶۹

   شود. كارمندي كه از وزارت اقتصاد و دارايي به وزارت راه و مسكن منتقل مي  

   شود. پزشكي كه بعد از مهاجرت، رانندٔه تاكسي مي  

   وزير دو دهۀ قبل اين كشور است. وزير كانادا فرزند نخست  نخست  

   خودرو است. يك دادگستري كه فرزند كارگر كارخانۀ ايران وكيل پايه  

  ب -ج -الف -) د1  

  ج -ب -د -) الف2  

  الف -د -ج -) ب3  

  الف -ب -ج -) د4  
  ۵۴۶۱۳۴كد سؤال: 

  يك از عبارات زير به كدام مرحله از مراحل تغييرات اجتماعي در ارتباط با نهاد خانواده اشاره دارد؟ هر -۷۰
    زندگي مشترك بدون ازدواجشيوع 
   قالافزايش ط 
    زندگي مجردي بر زندگي خانوادگيترجيح   
  تحول فرهنگي -بحران هويت -) تزلزل فرهنگي1  
 بحران هويت -تزلزل فرهنگي -) تعارض فرهنگي2  
  تزلزل فرهنگي -تعارض فرهنگي -) تحول فرهنگي3  
 تزلزل فرهنگي -تعارض فرهنگي -) بحران هويت4  

  ۵۴۷۹۲۲كد سؤال: 
  كدام گزينه، دو عبارت درست در ارتباط با تزلزل فرهنگي آورده است؟ -۷۱

 تزلـزلدنبال بياورد، بـه  در تقابل هستند به ها يي از زندگي را كه با عقايد و ارزشها  اگر تغييرات هويتي بيرون از مرزهاي مقبول جهان اجتماعي رخ دهد و شيوه) 1  
 .سازند، مورد ترديد قرار گيرند يي كه هويت فرهنگي جهان اجتماعي را ميها  و ارزش ها دهد كه عقايد، آرمان گامي رخ ميهن - شود فرهنگي منجر مي

تزلزل فرهنگـي زمـاني رخ  -ترديد قرار گيرند سازند، مورد يي كه هويت فرهنگي جهان اجتماعي را ميها  و ارزش ها دهد كه عقايد، آرمان هنگامي رخ مي) 2  
 .رسد مي ها تر يعني عقايد و ارزش ناسازگاري به سطوح عميقه دهد ك مي

ناسازگاري بـه سـطوح دهد كه  تزلزل فرهنگي زماني رخ مي -است ي يك جهان اجتماعيها همان شيؤه زندگي ناسازگار با عقايد و ارزش) تزلزل فرهنگي 3  
 . رسد مي ها تر يعني عقايد و ارزش عميق

سازند، ثبات و استقرار خود را در زنـدگي مـردم از دسـت  يي كه هويت فرهنگي جهان اجتماعي را ميها  و ارزش ها د، آرماندهد كه عقاي هنگامي رخ مي) 4  
  است. ي يك جهان اجتماعيها همان شيؤه زندگي ناسازگار با عقايد و ارزشتزلزل فرهنگي  -بدهند

  ۵۴۳۹۱۴كد سؤال: 
  درست يا نادرست را مشخص كنيد. ترتيب به -۷۲

  گيرد. تقليدي فرا مي صورت بهعناصر فرهنگي جامعۀ ديگر را بدون تحقيق و گزينش و  امعۀ خودباختهج ■  
  هاي جهان اجتماعي مطابق حق باشند، جهان اجتماعي داراي هويت تاريخي است. و آرمان ها اگر واقعيت ■  
  گشايد. مي ن را به روي انسانبراساس نگاه توحيدي، تنها جهان اجتماعي توحيدي است كه درهاي آسمان و زمي ■  
  ممكن است اما براي افراد ممكن نيست. ها و ملت ها شدگي براي گروه ي گمها حالت ■  
  درست -درست -نادرست -نادرست) 2  نادرست -نادرست -درست -درست) 1  
  درست -نادرست -درست -نادرست) 4  نادرست -درست -نادرست -درست) 3  

  ۵۴۸۰۸۰كد سؤال: 
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  م گزينه به روند درستي در رابطه با ادامۀ عبارت زير اشاره دارد؟كدا -۷۳   1313
    ...،اگر اعضاي جهان اجتماعي مبهوت و مقهور جهان اجتماعي ديگر شوند  
صورت  فراگرفتن عناصر فرهنگي ديگر به از دست دادن حالت فعال و خالق خود در گزينش عناصر فرهنگي ديگر  ) خودباختگي فرهنگي 1  

 تقليدي
 توانمندي در ملحق شدن به جهان اجتماعي ديگر عدم توانمندي در بازگشت به هويت تاريخي خود  عدم ) به روش تقليدي عمل كردن 2  
 توانمندي در ملحق شدن به جهان اجتماعي ديگر عدم روش تقليدي عمل كردن  به توانمندي در بازگشت به هويت تاريخي خود  ) عدم3  
صورت  فراگرفتن عناصر فرهنگي ديگر به خودباختگي فرهنگي  الت فعال و خالق خود در گزينش عناصر فرهنگي ديگر ) از دست دادن ح4  

  تقليدي
  ۴۲۷۵۰۶كد سؤال: 

  اند؟ كدام »ج«و  »ب«، »الف«ترتيب مصاديق  به -۷۴

  نتيجه  فايدٔه علوم اجتماعي

  )الف(   ها و هنجارهاي اجتماعي ظرفيت داوري دربارٔه ارزش

  ها افزايش همدلي و همراهي انسان  )ب(  

 ها ها و در امان ماندن از آسيب برخورداري از فرصت   )ج(  

  ظرفيت داوري دربارٔه علوم طبيعي و فناوري حاصل از آن -شناخت قواعد زندگي در اجتماعات -هاي اجتماعي و پيامدهاي آن شناخت پديده) 1  
  شناخت قواعد زندگي در اجتماعات  -هاي اجتماعي و پيامدهاي آن شناخت پديده -ها و هنجارهاي اجتماعي انتقاد از ارزش) 2  
شناخت قواعد زنـدگي  -ها و جوامع از يكديگر فراهم ساختن زمينۀ فهم متقابل انسان -گيري اجتماعي مناسب و درست براي دانشمندان فرصت موضع) 3  

  در اجتماعات
گيري اجتماعي مناسـب و درسـت  فرصت موضع -ها و جوامع از يكديگر م ساختن زمينۀ فهم متقابل انسانفراه -ها و هنجارهاي اجتماعي اصالح ارزش) 4  

  براي دانشمندان
  ۳۸۴۰۷۵كد سؤال: 

  يك از عبارات زير به كدام رويكرد در ارتباط با چگونگي موضوع و روش علوم انساني و علوم اجتماعي اشاره دارد؟ ترتيب هر به -۷۵ 
   اعي مانند علوم طبيعي است.روش علوم اجتم 

   اش تقليل ندادن وجود انسان به ابعاد اجتماعي 

   هاي اجتماعي هاي انسان به كنش فروكاستن كنش 

   هاي غيرتجربي است. روش علوم انساني روش  
موضوع هـر دو  -دو نيز متفاوت است موضوع آن -ندا موضوع هر دو يكي است اما در روش متفاوت -ندا ) موضوع هر دو يكي است اما در روش متفاوت1  

 ند. ا يكي است اما در روش متفاوت
موضوع هـر دو يكـي  -موضوع آن دو نيز متفاوت است -ندا موضوع هر دو يكي است اما در روش متفاوت -) هم در موضوع و هم در روش يكي هستند2  

 ند. ا است اما در روش متفاوت
موضوع هـر دو يكـي  -ندا موضوع هر دو يكي است اما در روش متفاوت -موضوع آن دو نيز متفاوت است -) هم در موضوع و هم در روش يكي هستند3  

 ند. ا است اما در روش متفاوت
موضـوع هـر دو  -نـدا موضوع هر دو يكي است اما در روش متفاوت -موضوع آن دو نيز متفاوت است -) موضوع هر دو يكي است اما در روش متفاوتند4  

  ند.ا در روش متفاوتيكي است اما 
  ۵۳۳۴۰۱كد سؤال: 

  كدام گزينه توضيح درستي در تعريف علوم اجتماعي آورده است؟ -۷۶
و  هـا بـر كنش اجتماعات انسـانيچگونگي اثرگذاري مانند  كند ي انسان و آثار و پيامدهاي آن بحث ميها دربارٔه كنششود كه  هايي گفته مي ) به دانش1  

 .زندگي ما ٔهشيو
هاي ارادي و  ، بلكه به فعاليتي غيرارادي، كنش نيستندها كند؛ زيرا فعاليت بحث نمي ها ي غيرارادي انسانها از فعاليتشود كه  هايي گفته مي ) به دانش2  

 پردازد. ها مي آگاهانه انسان
و شيؤه  ها از كنشها  آن و همچنين اثرپذيري و شيؤه زندگي ما ها بر كنشها  آن شود كه اجتماعات انساني و چگونگي اثرگذاري يي گفته ميها  به دانش) 3  

 .كنند روش علمي مطالعه مي زندگي ما را به
 .شوند از موضوع علوم انساني است و علوم انساني خود بخشي از علوم اجتماعي محسوب ميتر  موضوع علوم اجتماعي عام) 4  

  ۴۸۴۶۰۲كد سؤال: 
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  ؟دارد لمع كدام ديفوا به اشاره ريزهريك از عبارات  -۷۷  1414
   ها انسان به يفناور هاي محدوديت و ها فرصت ٔهدرباردادن  يآگاه  
   عتيطب از درست ٔهاستفاد به كمك  
   يعيطب هاي محدوديت بر غلبه ۀليوس  
  علوم طبيعي -علوم طبيعي -اجتماعي علوم) 2  طبيعي علوم -اجتماعي علوم -اجتماعي علوم) 1  
  علوم اجتماعي -علوم اجتماعي -علوم طبيعي) 4  اجتماعيعلوم  -علوم طبيعي -علوم اجتماعي) 3  

  ۴۱۴۳۷۷كد سؤال: 
  كند؟ زدايي، ارائه مي كدام گزينه توضيحات درستي در ارتباط با مفهوم آشنايي -۷۸

د ابتـدا در حـوزٔه ادبيـات ده زدايي نيز مي كه معناي عادتزدايي  ييآشنا  -نگرد شناس در واقع از ديد خود و براي خود به موقعيت اجتماعي مي ) جامعه1  
زدايي  بـا هنـر آشـناييشـناس  جامعه -افتيراه  يكار رفت و از آنجا به علوم اجتماع و زبان شاعرانه به يزبان عاد انيم مطرح شد و براي فرق گذاشتن

 .شود كيو ابعاد و اعماق آن نزد  ياجتماع تيقعكند تا به خود مو  تالش مي
كنـد بـا هنـر  شناس تـالش مي جامعه -نگاه كند ياجتماع يها تيبه موقع بهيغر  يانداز فرد از چشم ،زدايي يير آشنا كند با هن شناس تالش مي جامعه) 2  

شناس در واقع از ديـد  جامعه -تري براي همگان توضيح دهد شكل ساده هاي اجتماعي عبور كرده و آن را به زدايي از عمق و پيچيدگي موقعيت آشنايي
 نگرد. موقعيت اجتماعي ميخود و براي فهم بهتر به 

تري براي همگـان توضـيح  شكل ساده هاي اجتماعي عبور كرده و آن را به زدايي از عمق و پيچيدگي موقعيت كند با هنر آشنايي شناس تالش مي ) جامعه3  
شناس در واقع از ديد خود  جامعه -شود كيو ابعاد و اعماق آن نزد  ياجتماع تيقعكند تا به خود مو  زدايي تالش مي با هنر آشناييشناس  جامعه -دهد

 نگرد. و براي فهم بهتر به موقعيت اجتماعي مي
كار رفـت و از  و زبان شاعرانه به يزبان عاد انيم دهد ابتدا در حوزٔه ادبيات مطرح شد و براي فرق گذاشتن زدايي نيز مي كه معناي عادتزدايي  ييآشنا ) 4  

 -نگـاه كنـد ياجتمـاع يهـا تيبـه موقع بهيغر  يانداز فرد از چشم ،زدايي ييكند با هنر آشنا  تالش مي ،شناس جامعه -افتيراه  يآنجا به علوم اجتماع
 .شود كيو ابعاد و اعماق آن نزد  ياجتماع تيقعكند تا به خود مو  زدايي تالش مي با هنر آشناييشناس  جامعه

  ۴۵۱۵۵۸كد سؤال: 
  الت زير پاسخ دهيد:در ارتباط با مفهوم نظم و نظم اجتماعي به سؤا -۷۹

 نظم اجتماعي محصول چيست؟ ■  

 نظم به چه معناست؟ ■  

  كند؟ پذير مي نظم اجتماعي چه چيزي را امكان ■  
 ها  آن بيني رفتار ديگران و همكاري با پيش -قرار گرفتن هر پديده در جاي خود -ايم ها براي با هم زندگي كردن پذيرفته قواعدي كه ما انسان) 1  
فهم اتفاقات غيرمنتظره و مسائلي كـه مـا را از همكـاري بـا  -قرار گرفتن هر پديده در جاي خود -دهد كه نظام حقوق و تكاليف را سازمان مي) اصولي 2  

 دارد. ديگران بازمي
 ها  آن ري بابيني رفتار ديگران و همكا پيش -هاي اجتماعي تعيين كردن جاي پديده -دهد ) اصولي كه نظام حقوق و تكاليف را سازمان مي3  
فهم اتفاقات غيرمنتظـره و مسـائلي كـه مـا را از  -هاي اجتماعي تعيين كردن جاي پديده -ايم ها براي با هم زندگي كردن پذيرفته قواعدي كه ما انسان) 4  

 دارد.  همكاري با ديگران بازمي
  ۴۸۶۸۸۴كد سؤال: 

  نظم اجتماعي هستند؟شناسان در شناختن  ها از موارد مورد توجه جامعه كدام پرسش -۸۰
 رو شويم؟ هاي اجتماعي روبه توان با موقعيت الف) چگونه مي  

 ؟كنند تغيير ميچگونه  جهان اجتماعيقواعد و هنجارهاي  )ب  

 شوند؟ هاي اجتماعي تبديل به دانش عمومي مي ج) چگونه عمق و پيچيدگي موقعيت  

 آيند؟ وجود مي قواعد و هنجارهاي با هم زندگي كردن چگونه به )د  

  كنند؟ ) چگونه قواعد موجود در جامعه دوام پيدا ميه  
  ه -د -) ج4  ج -ب -) الف3  ه -د -) ب2  ه -ب -) الف1  

  ۵۳۶۱۳۶كد سؤال: 
  تواند عبارت زير را كامل كند؟ ها مي يك از گزينه كدام -۸۱

  ...»اگر جامعه را همچون طبيعت تصور كنيم و آن را دستاوردي انساني ندانيم«  
 .وجود آوريم قادر نخواهيم بود، تغييري بنيادين در جامعه بههاي اجتماعي هرگز  ر از شناخت پديده) غي1  
 .ي اجتماعي را بشناسيمها جامعه و پديده شود نمي ي ابزاري خود استفاده كنيم، اماها توانيم از دانش فقط مي) 2  
 داشت و فقط بايد خود را با آن تطبيق دهيم.هاي اجتماعي را نخواهيم  گاه توان شناخت جامعه و پديده ) هيچ3  
 .آن تطبيق دهيم و سازگار كنيم توانيم خود را با نمي نظم اجتماعي بيرون و مستقل از ما خواهد بود، اما) 4  

  ۴۹۳۴۳۸كد سؤال: 
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ترتيب  انسان را برجسته كننـد؟ و بـه هايي همچون بدن هاي جامعه و پديده مند شوند تا شباهت شناسان عالقه چه عاملي باعث شد تا جامعه -۸۲  1515
  درستي ذكر شده است؟ شناسي تبييني در كدام گزينه، به موضوع و روش جامعه

 هاي اجتماعي  بيني و كنترل پديده پيش -هاي اجتماعي افراد جامعه و كنش -هاي دانشمندان علوم طبيعي ) موفقيت1  
 حس و تجربه  - هاي طبيعي هاي اجتماعي همانند پديده پديده - شناسان اوليه بيعي از منظر جامعههاي ط ) بيشتر بودن وجوه شباهت ميان جامعه و پديده2  
بينـي و كنتـرل  پيش -هاي اجتماعي افـراد جامعه و كنش -شناسان اوليه هاي طبيعي از منظر جامعه ) بيشتر بودن وجوه شباهت ميان جامعه و پديده3  

 هاي اجتماعي  پديده
 حس و تجربه -هاي طبيعي هاي اجتماعي همانند پديده پديده -مندان علوم طبيعيهاي دانش ) موفقيت4  

  ۴۴۵۴۲۴كد سؤال: 
  اي دارند؟ چيست و چه استفاده »تغيير هم«هاي  منظور از پديده -۸۳

  گريكمك تغييرات دي بهها  آن توضيح تغيير يكي از -همراه بودن تغيير در يك پديدٔه اجتماعي با تغيير در پديدٔه ديگر) 1  
  يهاي كمّ با روشها  آن مشاهده شدن تغييرات و مطالعه قابل -هاي ديگر ديده شدن تغييرات يك پديده همراه با پديده) 2  
  كمك تغييرات ديگري بهها  آن توضيح تغيير يكي از -هاي ديگر ديده شدن تغييرات يك پديده همراه با پديده) 3  
  يهاي كمّ با روشها  آن مشاهده شدن تغييرات و مطالعۀ قابل -با تغيير در پديدٔه ديگرهمراه بودن تغيير در يك پديدٔه اجتماعي ) 4  

  ۳۷۳۷۷۲كد سؤال: 
  عبارات كدام گزينه در ارتباط با تبيين درست است؟ -۸۴

در تر  يي كه پيشها  ان پديدهميدر تبيين  -شود هاي اجتماعي فهم و معنا مي در تبيين ارتباط همۀ پديده -زوال يك پديده را گويندنشان دادن علت ) 1  
 .شود اند، روابط جديدي طرح مي شده ارتباط با هم ديده مي

گيري هـر پديـدٔه اجتمـاعي از  بيان انگيـزٔه شـكل -گيرند رسيدند در ارتباط با يكديگر قرار مي نظر مي هايي كه قبالً مستقل از هم به در تبيين، پديده) 2  
 است.  بيان چرايي يك پديده -وظايف تبيين است

گيري هـر پديـدٔه  بيـان انگيـزٔه شـكل -شـود هاي اجتماعي فهم و معنـا مي در تبيين، ارتباط همۀ پديده -يك پديده را گويند نشان دادن علت ايجاد) 3  
 اجتماعي از وظايف تبيين است. 

انـد،  شـده در ارتباط با هم ديده مـيتر  يي كه پيشا ه ميان پديدهدر تبيين  -يك پديده را گويند نشان دادن علت ايجاد -است بيان چرايي يك پديده) 4  
  .شود روابط جديدي طرح مي

  ۵۳۶۱۴۳كد سؤال: 
  شناسان تبييني به سؤاالت زير پاسخ دهيد: در ارتباط با جامعه -۸۵

 شناسان چگونه است؟ تفاوت ميان جوامع مختلف از ديدگاه اين جامعه ■  

 تر بودن بعضي جوامع چيست؟ دليل پيشرفته ■  

  نظر اين افراد در ارتباط با مسير پيشرفت جوامع چيست؟ ■  
تر  اي براي پيشرفت تنها بايد مسير خود را طي كند و از حالت ساده به حالـت پيچيـده كنند كه هر جامعه گمان مي -ها تر بودن آن پيچيده -) سطحي1  

 تبديل شود.
 كنند و از جوامع سـاده بـه جوامـع سوي پيشرفت طي مي جوامع، مسير يكساني به ۀهمكنند كه  گمان مي -تواناتر بودن در رفع نيازهاي خود -) كمّي2  

 . شوند پيچيده تبديل مي
 . ي گوناگوني را پديد آورندها توانند جوامع و تاريخ مي ها كنند كه انسان گمان مي -ها تر بودن آن پيچيده -) كمّي3  
  .ي گوناگوني را پديد آورندها و تاريخ مسيرهاتوانند  مي ها انسانكنند كه در بعضي از جوامع  گمان مي -تواناتر بودن در رفع نيازهاي خود -) سطحي4  

  ۵۳۶۱۵۴كد سؤال: 
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 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی برای ، آزمون برگزاری از بعد یا و قبل ، ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق
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 وقت پيشنهادي تا شماره از شماره تعداد پرسش مواد امتحاني

  دقيقه 20  105  86  20 عربي اختصاصي
 دقيقه 12 120 106 15 تاريـخ

 دقيقه 13 135 121 15 جغرافيا

 دقيقه 20 155 136 20 و منطق فلسفه

 دقيقه 15 175 156 20 شناسي روان

 دقيقه 80گويي:  مدت پاسخ 90ها:  تعداد كل پرسش

ــبو دا ــ طل ــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ،یگرام ــد خــود ی مانن
 هـــا، آزمونـــک ،ارزشـــیابی آزمـــون از بعـــد هوشـــمند یهـــا کارنامـــه

 هوشـمند، اشـکال رفـع دو، نـهیگز الؤ سـ بانـک ن،یآنال یها آزمون شیپ

 از اسـتفاده بـا ، ...و دو نهیگز یها آزمون ویآرش ،یآموزش کمک یها جزوه
 )عبور رمز عنوان به( خود یمل کد و )یکاربر  نام عنوان به( یداوطلب ۀشامر 
  .دیشو gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا ردهکـ نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در 

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

  

 بـا توانیـــد مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
  منایید. مشاهده راآزمون آزمون 
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  ۸۶-۹۴( الّتعریبأو املفهوم أو  الجواب للّرتجمةعّین األصّح و األدّق يف(:  
  :)َو لیَس الّذي َخلََق الّسامواِت َو األرَض ِبقاِدٍر َعلَی أَن یَخلَُق ِمثلَهم... أَ ( -۸۶

  را بیافریند؟ها  آن یا کسی که آسامن و زمین را آفرید، توانا نیست که مانند) آ۱  
  را بیافریند؟ها  آن ها و زمین را آفرید، توانا نیست که مانند ) آیا کسی که آسامن۲  
  نیست؟ها  آن ها و زمین است، قادر به آفریدن مانند ) آیا کسی که آفرینندۀ آسامن۳  
  زمین را خلق کرد، توانایی ندارد مانند شام را بیافریند؟ها و  ) آیا کسی که آسامن۴  

  ۳۵۴۶۲۵کد سؤال: 
َم يف حیاتنا!« -۸۷   »:لِکلِّ اخرتاعٍ يف التِّقنیِة َوجهان و علینا أن نَستفیَد ِمن َوجٍه یَنَفُعنا حّتی نََتقدَّ

ه مناییم که به ما سـود برسـاند و باعـث پیشــرفت در ) متامی اخرتاعات در زمینۀ فناوری دو حالت دارد و ما الزم است از وجهی استفاد۱  
  مان شود! زندگی

  رساند تا در زندگی خویش پیشـرفت مناییم! ) هر اخرتاعی در فناوری دو وجه دارد و ما باید از وجهی استفاده کنیم که به ما سود می۲  
استفاده کنیم کـه سـودمند باشـد تـا بتـوانیم در زنـدگی  ) هر نوآوری در زمینۀ تکنولوژی دارای دو وجه است که ما از وجهی الزم است۳  

  خود پیرشفت داشته باشیم!
  بریم استفاده کنیم تا در زندگی پیرشفت کنیم! ) در تکنولوژی برای هر اخرتاعی دو وجه وجود دارد که ما باید از وجهی که از آن سود می۴  

  ۳۷۲۷۷۲کد سؤال: 
  !»:یاحةإلی َحدٍّ َشِهدنا مُنّواً َملحوظاً يف صناعِة السّ  الّسّیاحالخّالبُة کثیراً من  بالدنا َجَذبَت« -۸۸

  ایم! مالحظه را در صنعت توریسم دیده قابل اند و رشدی های زیبای ما شده حّدی جذب رسزمین گردشگران زیاد و بی) ۱  
  ر صنعت گردشگری هستیم!ها را به حّدی جذب کرده که ما شاهد رشدی چشمگیر د ) کشور تاریخی ما بسیاری از توریست۲  
  ایم! ای را شاهد بوده مالحظه قابل اند تا حّدی که رشد های بسیاری جذب شده سوی کشور زیبای ما توریست ) به۳  
 ) خیلی از گردشگران را کشور جذاب ما جذب کرده تا حّدی که رشدی چشمگیر را در صنعت توریسم شاهد بودیم!۴  

  ۳۷۸۵۵۴کد سؤال: 
ِة کان والد أل« -۸۹   !»: نفجار و لو بالحرارة القلیلةالّسائِل الّرسیعِ اإل  »وغلیرسینرت الّنی«فرد نوبل بَنی َمصَنعاً لصناعِة مادَّ

 ...............  پدر آلفرد نوبل  
  شد! ای که حتّی با کمرتین حرارت رسیعاً منفجر می ) یک کارگاه جهت تولید مادۀ نیرتوگلیرسین ساخت؛ ماّده۱  
  االنفجار گرچه با گرمای اندک، یک کارخانه بنا کرده بود!  مادۀ نیرتوگلیرسین، مایع رسیع) جهت ساخنت۲  
  االنفجار، اگرچه با حرارتی کم! ای برای ساخنت مادۀ نیرتوگلیرسین ساخته بود؛ ماّدۀ رسیع ) کارخانه۳  
 عت منفجر شود!) کارگاهی برای تولید مادۀ نیرتوگلیرسین بنا کرد؛ مایعی که با کمی گرما به رس ۴  

  ۳۷۸۵۵۵کد سؤال: 
  !»:ًة أخریقد َسِمعنا ِمن غیرِنا کثیراً أنّهم یقولوَن نادمیَن و ُمتحّرسیَن: لیت ما َمضی یَعوُد مّر « -۹۰

  گشت! بود، بار دیگر باز میگذشته گویند: کاشکی آنچه  شنویم که در حال پشیامنی و حرست می ) چه بسیار از دیگران می۱  
  گشت! می : شاید آنچه گذشته، بار دیگر برگفته بودندخورده هستند  ودمان زیاد شنیدیم در حالی که پشیامن و حرستخ ) از غیر۲  
  اند: شاید آنچه گذشت، بار دیگر برگردد! زده گویند در حالی که پشیامن و حرست ایم که می ) خیلی از دیگران شنیده۳  
  !بازگرددگویند: ای کاش آنچه گذشت، بار دیگر  خوران می و حرست ایم که آنان پشیامن ) از دیگران بسیار شنیده۴  

  ۴۰۷۸۲۶کد سؤال: 
  عّین الّصحیح يف الّرتجمة:  -۹۱

ِث بین األقرباء۱     !های تلفن یک راه برای سخن گفنت بین نزدیکان بود : کارت!) البطاقات الربیدیّة کانت طریقاً للتّحدُّ
  اند! هگردان گرفت جهانپیوسته که  استدارای تصویری  استان مازندران: !لتقطها الّسائحون عادةً صوٌر مختلفٌة ا ملحافظِة مازندران) ۲  
  است!ای از بهشت   که قطعهرا دیدم هایی از طبیعت جّذاب  : منظره!طبیعیّة خّالبة کأنّها قطعٌة ِمن الجّنة مناظرَ  شاهدتُ ) ۳  
  خواهی بود! آنچه می خواندنجایی برای  کتابخانه ما تُرید!: و در لقراءةکان محلٌّ  املکتبة) و يف ۴  

  ۳۹۳۷۶۱کد سؤال: 
  عّین الّصحیح:  -۹۲

  پنگ برنده شود! ) لیت مهدیّاً فائٌز يف مسابقة کرة املنضدة!: شاید مهدی در مسابقۀ پینگ۱  
  د.دانستی : این روِز رستاخیز است ولی گویا شام منی)هذا یوم البعث و لکّنکم کنتم ال تعلمون() ۲  
  ) ال يشء أحسن ِمن العفو عند القدرة!: هیچ چیزی نیکوتر از بخشش به هنگام قدرت داشنت نیست!۳  
 کند! نیاز منی ) ال کنز لإلنسان أغنی من القناعة!: هیچ گنجی انسان را از قناعت بی۴  

  ۴۳۸۷۰۴کد سؤال: 

 ۶ و ۵ یها درس :۱ قرآن زبان عربی،      ۴۲ فحۀص یانتها تا ۲ و ۱ یها درس :۳ قرآن زبان عربی،
´ 20
پيشنهادي زمان
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  :!»کنند یم لیتبد روشن روز کی به را ایدر یکیتار ینوران یها یماه« -۹۳  22
  !ءاملُيض هارالنّ  یإل البحر ظالم لتبدَّ  قد ئةُ یاملض األسامك) ۱  
ُل یُ ) ۲    !ةیئاملض األسامك بواسطةِ  ءاملُيض هارالنّ  یإل املظلم البحر بدَّ
  !ءٍ ُميض نهارٍ  یإل املظلم البحر ءُ تُيض يالّت األسامك ُل تبدِّ ) ۳  
  !ءٍ ُميض نهارٍ  یإل البحر ظالم ئةُ یاملض األسامك تحوُِّل ) ۴  

  ۴۸۶۹۵۲کد سؤال: 
  »:عظمة خلق اإلنسان«عّین ما یُشیُر إلی  -۹۴

) الّنــــــاُس ِمــــــن جهــــــِة اآلبــــــاِء أکفــــــاءُ ۱
  

ــــــــــــــــــّواءُ    ــــــــــــــــــوُهم آدٌم و األّم َح أب
  

) أیُّهـــــــا الفـــــــاِخُر َجهـــــــالً ِبالّنَســـــــِب ۲
  

إمّنــــــــــــــــــــا الّنــــــــــــــــــــاُس ِألمٍّ و ِألب  
  

ــــــــغیرٌ ۳ ــــــــرٌم َص ــــــــَک ج ــــــــزَْعُم أنّ ) أ تَ
  

األکــــــــربُ و فیــــــــک انطــــــــوی العــــــــالَُم   
  

ــــــةٍ ۴ ) هــــــل تَــــــراُهم ُخلِقــــــوا مــــــن ِفضَّ
  

ــــــــــب   ــــــــــاٍس أْم َذَه ــــــــــٍد أْم نُح أْم َحدی
  

  ۳۶۴۷۰۰کد سؤال: 
  ِّ۹۵-۹۷( الّتحليل الّرصيفّ اإلعراب و يف الّصحیح عني(:  
  :»عة!الّنافإسَتطَعنا أن نَخرتَِع تلك املاّدَة  یتلك الحادثُة لَم تُضِعف َعزمنا، َفقد واَصلنا أعاملنا حتّ « -۹۵

  معرب/ فاعل و مرفوع -رمذكّ -مفرد -) َعزم: إسم۱  
  البارز» نا«الزم/ فعل و فاعله ضمري  -واحد مزيد ثاليّث ِبزيادة حرٍف  -) واَصلنا: فعل ماٍض ۲  
/ فعل و فاعله ضمري  -»إفتعال«مزيد ثاليّث من باب  -) نَخرتع: مضارع۳     املسترت» نحن«متعدٍّ
  بالتّبعيّةمجرور سم مفعول/ صفة و إ  -معرفة -ثنّ مؤ  -مفرد -: إسمالّنافعة )۴  

  ۳۷۲۷۸۴کد سؤال: 
  »:أ تزَعُم أنَّك جرٌم صغیٌر و فیك إنطوی العاملُ األکربُ؟« -۹۶

  »جرم«فعل و فاعله »/ ز ع م«مجرّد ثاليّث من ماّدة  -مفرد مؤنّث مخاطب -) تزَعُم: فعل مضارع۱  
: من الحروف املشبّهة بالفعل و یُستَ ۲     و الجملة إسمیّةٌ » جرمٌ «و خربه » ک«عمل للتّشبیه/ إسمه ) أنَّ
  »جرم«معرب/ صفة و مرفوع للموصوف  -نکرة -»)ِصغار«مفرد (َجمُعه  -) صغیر: إسم۳  
  مبنّي/ فاعل و مرفوع بالّضّمة  -معرّف بأل -مذکّر -مفرد -) العامل: إسم الفاعل۴  

  ۴۹۳۵۱۴کد سؤال: 
ع معامِل إیران الّسی« -۹۷ فر إلیها!تَنوُّ ُع الّسائحیَن إلی السَّ   »:احّیِة و إستقراُر الوضعِ األمنّي فیها یُشجِّ

ع«إسم فاعله  -»ن و ع«ماّدته  -»تفّعل«تنّوع: مصدر من باب  )۱   عُ «مبتدأ و خربه »/ متنوِّ   » یشجِّ
  و مجرور بالکرسة» معامل«معرب/ صفة للموصوف  -معرفة علمٍ  -مؤنّث -مفرد -ایران: إسم )۲  
ُع: فعل مضارع )۳     الزم/ فعل و الجملة فعلیّة -مزید ثاليّث بزیادة حرف واحدٍ  -للغائب -یشجِّ
  معرب/ مفعول و منصوب بالفتحة -إسم الفاعل -معرّف بأل -الّسائحین: جمع سامل للمذکّر )۴  

  ۵۰۹۴۲۸کد سؤال: 
 ۹۸-۱۰۵( عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة(:  
  يف ضبط حرکات الکلامت:  الخطأعیِّن  -۹۸

ًة!۱     ) الَحیَواناُت إضافًَة إلی اِمِتالکِها لِهِذه اللَُّغِة مَتلُِک لَُغًة عامَّ
وُء ِمن نوٍع ِمن البَکِرتیا املُضیئَة!۲     ) اُنبُِعَث هذا الضُّ
نَِة يف ظَالِم البَحر!۳     ) شاَهَد الَغّواصوَن ِمئات املَصابیِح املُلَوَّ
  الطُّیوِر ِبغریزَتِها األَعشاَب الطِّبِّیََّة املُناِسبََة! ) تَْعرُِف بَعُض ۴  

  ۴۹۱۰۱۲کد سؤال: 
  مّني:عیِّن ما یفیُد التّ  -۹۹

  )لعلّکم تعقلون إنّا جعلناه قرآناً عربیّاً () ۲  )يا لَیتني اتّخذُت مع الرّسول سبیالً() ۱  
  )تعلمون الکنتم فهذا یوم البعث و لکّنکم () ۴    )هّن الیاقوت و املرجانکأنّ () ۳  

  ۳۶۹۵۳۳کد سؤال: 
  عّین الّصحیح يف تعیین خرب الحروف املشّبهة بالفعل: -۱۰۰
  )يف أنحاء(  !یتّحدون ضّد األعداء ) لیَت املسلمین يف أنحاء العامل اإلسالميّ ۱  
  )يف حیاتهم( ! مون يف حیاتهم) إنَّ العاملیَن بالقرآِن الکریِم و املؤمنیَن به ُمتقدّ ۲  
  )رئیيسّ (  !ّالِب عند الطّ  يف مدارِسنا مرجع رئیيسّ  َشّك يف أّن الکتاَب العريبّ   ) ال۳  
 )موجود(  ه!فکلاّم بحثت عنه مل أجد ذي فقدتَه موجود هناك،) لعّل املفتاَح الّ ۴  

  ۳۶۹۵۳۴کد سؤال: 
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  ؟الّنافية للجنس» ال«خطأ حسَب قواعد  ديوجَ  اليف أّي عبارة  -۱۰۱  33
  ) لن تَِجدي بَيَننا إمرأًة ال عيَب فيها!۲    من العافيِة! ) ال نعمًة أجمُل ۱  
  ) هذه اللّيلة ال الّنجَم يف سامء قَريتنا!۴  ) ال َيشَء أحسَن من العفِو عند الُقدرِة!۳  

  ۳۷۲۷۹۱کد سؤال: 
  املَفعول قبَل الفاِعل؟ ما جاءَ يف أيِّ ِعباَرة  -۱۰۲
ُرين َصوٌت!۱     ک َسفینتُهم األمواُج لَیالً!) تُحرِّ ۲    ) قَبَل رِحلتي یَُحذِّ
لَتها ُمنظّمة الیُونِسکو الّدولیّة يف قامئتها!۳     ) يف القاِفلَة إشَرتی الحاّج أدویة لِزُمالئه!۴  ) َسجَّ

  ۳۵۴۶۴۰کد سؤال: 
  :معاً فة ليه و الّص إ فيها املضاف ديُوجَ  ال الّتي عنّي العبارة -۱۰۳
  نني!يُضيُع أجَر املُحس ه هو الكريم الللّ ) ا۱  
عبة!أعاملَ  تلك املاّدةُ  ) كيف َسهَّلَْت ۲     نا الصَّ
  فيد البرشيّة يف َمجاالت ُمحّددة!َمن يُ  ی) مُتَنح جائزة نوبل إلَ ۳  
  ُمخترباً صغرياً لِيُجرَي فيه تَجاربه!» ألِفرِد نوبل« ی) بَنَ ۴  

  ۳۷۲۸۱۶کد سؤال: 
  : سٌم ِبإعراِب الّنصبإ َعیِّن ِعباَرًة جاَء فیها  -۱۰۴
  ) َرأینا سائحین ِمن أمریکا الُوسطَی يف املُتَحف!۲  ) الَربیُد إدارَة لِتَسلیم الرَّسائِل و اْسِتالِمها!۱  
طیّان َوقَفا يف ِبدایَة الّساَحة األولَی!۳     ) َذَهَب املَُهنِدسوَن لِزیارَة قُبَّة شاه ِرشاغ يف شیراز!۴  ) الرشُّ

  ۳۳۴۰۵۶کد سؤال: 
  إسم مبنّي:  فیه لیسعّین ما  -۱۰۵
  ) القطب الّشامّيل یَتشّکل ِمن هذه املیاه املنجمدة!۲  ) علی کّل الّناس أن یَتعایشوا مع بعضهم تعایشاً سلمیّاً!۱  
  ) أعطی إبراهیم علیّاً کتاب املحادثة باللّغة العربیّة!۴  ه و ال تستیقظ؟للّ ) إلی متی تُرید تغّفَل َعن ا۳  

  ۴۴۰۴۵۶کد سؤال: 

 

  ها اشاره شده است؟ يك از منابع زير، به مادي بار در كدام براي اولين -۱۰۶
 ها هاي آريايي نبشته ) سنگ2   هاي شاهان هخامنشي ) كتيبه1  
  هاي يونانيان ) نوشته4   هاي شاهان آشوري ) سالنامه3  

  ۴۷۹۰۵۳كد سؤال: 
  ؟شود نميكدام گزينه از اقدامات داريوش يكم محسوب  -۱۰۷
 ) تأسيس نيروي دريايي قوي2    ) لشكركشي به يونان و تصرف آتن1  
  ) احداث جادٔه شاهي4   ) تشكيل سپاه جاويدان3  

  ۴۷۴۱۷۷كد سؤال: 
  بماند؟ دفاع بي اعراب هجوم برابر در ايران غربي جنوب مرزهاي كه شد موجب ساسانيان، زمان در واقعه كدام -۱۰۸
 ساساني عليه خسروپرويز سپاه نظامي فرماندهان شورش) 1  
  در حيره توسط خسروپرويز لَخميان از بين بردن حكومت) 2  
 گردان بيابان با مقابله براي شرقي شمال مرزهاي به لشكركشي) 3  
  النهرين بين حاصلخيز هاي زمين رفتن آب زير به و فرات و دجله طغيان) 4  

  ۲۹۳۲۹۸كد سؤال: 
  پادشاه ساساني آغاز و در دورٔه كدام پادشاه سركوب شد؟جنبش مزدك در دورٔه پادشاهي كدام  -۱۰۹
  قباد -) خسرو پرويز2    خسرو انوشيروان -) قباد1  
  خسرو پرويز -) انوشيروان4    قباد -) قباد3  

  ۴۷۶۰۵۸كد سؤال: 
  بود؟ كساني چه وظايف از مدني و حقوقي اختالفات به رسيدگي باستان، ايران در -۱۱۰

   دبيران) 4  محلي حاكمان) 3  شاهي قضات) 2  روحانيون) 1  
  ۳۵۴۵۳۸كد سؤال: 

  داد؟ را كدام گروه نظامي تشكيل مي انياشكان ينظام التيتشك ساسا -۱۱۱
  گيري مهارت داشت. دار كه در نشانه كمان نظام ادهيپ) 1  
  اسلحه كه زره فلزي به تن داشت. نظام سبك ) پياده2  
  .بود خود الهك و زره به مجهز كه اسلحه نيسنگ نظام سواره) 3  
  .كرد يم يرانداز يت يسوار  هنگام كه يچابك نظام سواره) 4  

  ۵۰۹۳۰۵كد سؤال: 
  بد؟اي شيافزا يعاد مردم و حاكم گروه انيم ياقتصاد و ياجتماع يها ينابرابر چه عاملي سبب شد تا ،انيهخامنش زمان در -۱۱۲
  يحكومت التيتشك ۀتوسع و فتوحات شيافزا ) 2    اي  حرفه يبند  دسته و كار ميتقس )1  
  ) انتصاب اعضاي خاندان شاهي به مناصب مهم4  ) پيدايش طبقۀ نوظهور اشراف و دبيران3  
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  ۵۰۹۳۰۷كد سؤال: 

  در دورٔه حكومت كدام سلسلۀ ايران باستان، قشر جديدي به نام دبيران به طبقۀ حاكم افزوده شد؟ -۱۱۳
  ) مادها4  ) هخامنشيان3  ) اشكانيان2  ) ساسانيان1  

  ۴۴۰۳۱۴كد سؤال: 
  هدف نادرشاه افشار از استخدام جان التون انگليسي چه بود؟ -۱۱۴
  ييا يدر  يروين سيس) تأ2    ) ايجاد مراكز تجاري1  
  ) گسترش روابط سياسي با اروپا4    ) ادارٔه گمركات3  

  ۴۸۴۵۷۵كد سؤال: 
  ند؟هاي اروپايي، نخستين استعمارگراني بودند كه به هند وارد شد كدام دولت -۱۱۵
  ) پرتغال و اسپانيا4  ) آلمان و روسيه3  ) ايتاليا و انگلستان2  ) فرانسه و هلند1  

  ۴۱۵۱۱۱كد سؤال: 
  دهد؟ روشنفكر مشهور عصر انقالب فرانسه را نشان مي» مونتسكيو«كدام گزينه، عقيدٔه  -۱۱۶
 دانست. روزي مردم مي ) پادشاه فرانسه و طبقۀ ممتاز را عامل سيه1  
  گفت.  نسان از عقل و مبارزه با خرافات سخن مي) از اطاعت ا2  
 دانست. ) تشكيل حكومت را حاصل قراردادي اجتماعي مي3  
  كرد. ) از تفكيك قواي سياسي و حقوق بشر دفاع مي4  

  ۳۶۸۷۰۶كد سؤال: 
 يك از مقامات زير بود؟ الممالك عنوان كدام در زمان قاجار مستوفي -۱۱۷
  و واليات ) حاكمان اياالت2    ) وزير جنگ1  
  ) وزير ماليه4    ) وزير كشور3  

  ۲۳۳۶۹۲كد سؤال: 
 ها در زمان قاجار از ايران گرفتند؟ يك از امتيازات زير، جزو امتيازاتي است كه روس كدام -۱۱۸
 ) امتياز تأسيس بانك استقراضي2    ) امتياز تأسيس بانك شاهنشاهي1  
  ) امتياز توتون و تنباكو4    ) امتياز رويتر3  

  ۲۵۸۲۲۲: كد سؤال
  دست چه كساني تأسيس شد؟ هاي جديد در ايران به در دورٔه قاجار، نخستين مدرسه -۱۱۹
 ) خانوادٔه سلطنتي2   اروپا آموختۀ ) ايرانيان دانش1  
  فرهنگي و سياسي هاي ) شخصيت4   ) مسيونرهاي اروپايي3  

  ۴۰۷۱۰۴كد سؤال: 
  ا در دورٔه قاجار بود؟شهره اجتماعي و اقتصادي نظام اصلي كدام مورد، هستۀ -۱۲۰
  ها ) محله4  ) بازارها3  هاي كشاورزي ) زمين2  هاي توليدي ) كارگاه1  

  ۳۸۴۰۵۳كد سؤال: 

 

  يك از موارد فرضي زير باالتر است؟ با در نظر داشتن عوامل مختلف، آبدهي رودخانه در كدام -۱۲۱
  اي در غرب ايران در اوايل بهار ) رودخانه2  پاييزاي در غرب ايران در اوايل  ) رودخانه1  
  اي در شرق ايران در اواخر زمستان ) رودخانه4  اي در شرق ايران در اواخر بهار ) رودخانه3  

  ۴۸۸۰۵۶كد سؤال: 
  ؟نداردشده با مكان مورد اشاره در برابر آن مطابقت  در كدام گزينه عبارت ذكر -۱۲۲
  درياي عمان ت سطح آب متفاوت است ) مساحت آن با توجه به تغييرا 1  
  درياچۀ اروميه ) جزاير آن محل زندگي انواع پرندگان مهاجر است 2  
  تنگۀ هرمز  جهان است  استراتژيك يها مكان ترين مهم از ) يكي3  
  درياي مازندران  ) در امتداد شمال به جنوب كشيده شده است 4  

  ۵۱۰۰۳۷كد سؤال: 
  ؟نيستخشك شدن درياچۀ اروميه  كدام گزينه از داليل -۱۲۳
  سالي ) تغيير اقليم و پديدٔه خشك1  
  هاي ايران و مقدار آبدهي كم رودها در محل درياچه  ) جهت ناهمواري2  
  ) كشت محصوالت نيازمند به آب زياد3  
  هاي حوضۀ آبريز درياچه  ) احداث فزايندٔه سد روي رودخانه4  

  ۵۴۰۳۶۱كد سؤال: 
  هاي آبريز داخلي است؟ به حوضهكدام گزينه مربوط  -۱۲۴
  فالت مركزي -درياچۀ جازموريان -فارس خليج) 1  
  باتالق گاوخوني -درياچۀ اروميه -درياچۀ هامون) 2  
  درياچۀ اروميه -درياي عمان -فالت مركزي) 3  
  درياي خزر -درياچۀ جازموريان -باتالق گاوخوني) 4  

  ۳۸۹۱۱۳كد سؤال: 

 

 

 ۷ و ۶ های  درس :ایران جغرافیای      ۲ درس :۳ جغرافیا
´ 13
 پيشنهادي زمان

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

صيلي 
سال تح

02
 - 

01
  

  
دفترچة شمارة 

2 -
 

صاصي 
آزمون اخت

4 
آذر
 

1401
   )

ساني
شي علوم ان

گروه آزماي
 (

  

  بيني درست است؟ رو، كدام پيش شكل روبه با توجه به هرم سني -۱۲۵  55

  سالمندي جمعيت ) 1  

  افزايش فعاالن اقتصادي) 2  

  افزايش اميد به زندگي) 3  

 كاهش توسعۀ اقتصادي) 4  
  ۴۰۱۶۶۱كد سؤال: 

  شده جنبۀ سياسي داشته است؟ هاي عنوان يك از مهاجرت كدام -۱۲۶
  ها از شمال به جنوب درياي خزر مهاجرت آريايي) 1  
  به شهرهاي بزرگ 1340مهاجرت روستاييان بعد از دهۀ  )2  
  ها به سرزمين گرگان مهاجرت سيستاني) 3  
  شرقي ايران مهاجرت قبايل كرد به نواحي شمال) 4  

  ۳۹۳۵۵۰كد سؤال: 
  ، تعداد زيادي از روستاييان به شهرهاي بزرگ مهاجرت كردند؟۴۰پس از كدام واقعه در دهۀ  -۱۲۷
  صالحات ارضيا) 2    انقالب سبز) 1  
  ايجاد كارخانه در شهرها) 4  خشك شدن منابع آب در روستاها) 3  

  ۴۰۶۵۴۴كد سؤال: 
  مانع اصلي بر سر راه توسعۀ اقتصادي جامعه، كدام است؟ -۱۲۸
  ) برهم خوردن نسبت جنسيت2    سالي ) سالمندي و كهن1  
 ) افزايش سريع جمعيت4    كنترل مهاجرت عدم) 3  

  ۴۶۸۵۰۹كد سؤال: 
  دهد؟ يك از انواع مهاجرت با افزايش نيروي فعال اقتصادي شهر خود را نشان مي دامك -۱۲۹
  ) مهاجرت اختياري4  ) مهاجرت خارجي3  ) مهاجرت داخلي2  ) مهاجرت اجباري1  

  ۵۴۰۳۶۹كد سؤال: 
ام مورد را در مديريت شـهري نشـان كنند. اين اقدام توجه به كد شهر اردبيل از انرژي گرمايي زمين براي گرمادهي استفاده مي در مشكين -۱۳۰

  دهد؟  مي
  هاي نوين ) فناوري4  ) شهر هوشمند3  ) توسعۀ شهر پايدار2  ) مبلمان شهري1  

  ۴۰۷۱۳۸كد سؤال: 
  نفر، مساحت اين شهر چند كيلومترمربع است؟ ۱۰,۰۰۰درصد باشد و جمعيت آن  ۶اگر سرانۀ شهري  -۱۳۱
  1 (330  2 (600  3 (200  4 (500  

  ۳۶۸۷۱۶كد سؤال: 
  آيد؟ وجود مي هايي است كه در اثر مشكالت مسكن در اطراف شهرهاي بزرگ به كدام مورد از جمله پديده -۱۳۲
  ) شهرهاي غيرپايدار4  ) اسكان غيرقانوني3  رويه هاي بي ) مهاجرت2  ) ونداليسم شهري1  

  ۵۷۰۴۴۵كد سؤال: 
  فيايي است؟اطالعات جغرا ۀيك از مراحل سامان عبارت زير مربوط به كدام -۱۳۳
 »شود. وارد و در آنجا كدبندي و ذخيره مي GISافزار  صورت رقومي به محيط نرم اطالعات به«  
  يابي عيت) موق4  ) خروجي3  ) ورودي2  ) پردازش1  

  ۵۷۰۴۴۴كد سؤال: 
  در طراحي مبلمان شهري است؟ » توجه به نيازهاي افرادِ ويژه«كدام گزينه از مصاديق  -۱۳۴
  خيز  هاي مداربسته در مناطق جرم ) نصب دوربين2    ) توجه به فرهنگ و هنر بومي1  
  ) هوشمندسازي مديريت ترافيك 4    ) طراحي خط بساوايي3  

  ۴۸۴۵۸۹كد سؤال: 
  هاي ديگر است؟ تر نسبت به برنامه تر و كلي كدام برنامۀ مديريتي عمومي -۱۳۵
  كاربري زمين) 2    هاي هادي روستايي طرح) 1  
  هاي هادي شهري طرح) 4    آمايش سرزمين) 3  

  ۳۷۳۷۸۰كد سؤال: 

 
  است؟» تباين -تساوي -عموم و خصوص مطلق«صورت  هاي چهارگانۀ بين مفاهيم، به در كدام گزينه ترتيب نسبت -۱۳۶
  ارديبهشت -تقسيم بر دو/ فروردين قابل -جامد/ زوج -) جسم1  
  بوته  -سيب شيرين/ درخت -/ ميوهمتفكر -) انسان2  
  فلسفه -دكتر/ منطق -ديوارِ چين/ پزشك -) ديوار3  
 گالبي  -آجري/ سيب -متخصص/ ديوار -) پزشك4  

  ۵۶۲۹۹۷كد سؤال: 

 
 

 ۶ درس یانتها تا ۳ درس از :منطق      ۶ درس یانتها تا ۳ درس از :ازدهمی فلسفه      ۴ و ۳ یها درس :۲ فلسفه
´ 20
پيشنهادي زمان
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  دانيم فقط يك مصداق در عالم خارج از ذهن دارد، ..............  مفهومي كه مي -۱۳۷  66
  ) قطعاً جزئي است.2  است كلي باشد و ممكن است نباشد.) ممكن 1  
  ) قطعاً كلي است.4  ) احتمال دارد نه كلي باشد و نه جزئي.3  

  ۳۷۲۲۰۲كد سؤال: 
  شود؟ ترتيب، استفاده از كدام مورد، باعث نقض شدن كدام شرط تعريف صحيح مي ، به»تعريف مفهومي«در يك  -۱۳۸
  واضح بودن -ه) استعار 2    جامعيت -) مفاهيم خاص1  
  دوري نبودن -) الفاظ مترادف4    مانعيت -) مشترك لفظي3  

  ۳۷۷۹۵۵كد سؤال: 
  اي را در پي دارند؟ در كدام استدالل، مقدمات، ضرورتاً نتيجه -۱۳۹
  كار رود. تواند به ) مس، رساناي خوبي است و در ساختن كابل برق كاربرد دارد؛ آهن نيز مانند مس رساناي خوبي است؛ لذا در ساختن كابل مي1  
  كند. كنند؛ پس مادرم كه كدبانوي ماهري است نيز از اين روغن مايع استفاده مي ) همۀ كدبانوهاي ماهر، از اين روغن مايع استفاده مي2  
  آموزان كالس ما در امتحانات نهايي، موفق ظاهر شدند؛ بنابراين در كنكور سراسري نيز همه موفق خواهند شد. ) همۀ دانش3  
  دهد. اند؛ بنابراين عمويم غذاي نذري مي ) روز عاشورا است و مردم، جلوي خانۀ عمويم با ظرف غذا ايستاده4  

  ۵۶۲۹۸۳كد سؤال: 
 كودكي در بازار بزرگ تهران گم شده بود كه توسط پليس به خانواده بازگردانده شد. وقتي مادر از او دليل گم شدنش را پرسيد، گفت: من به -۱۴۰

رفتم ولي پس از چند دقيقه متوجه شدم كه در كنار زني غريبه هستم و ناگهان ديدم زنان زيادي در  كردم و به دنبالت راه مي مي چادرت نگاه
  اي مواجه شده است؟ بازار، چادر به سر دارند. كودك با چه مغالطه

  عتبر ) استنتاج بهترين تبيينِ نام4  زده ) تعميم شتاب3  ) استدالل دوري2  ) تمثيل ناروا1  
  ۵۶۲۹۹۸كد سؤال: 

  مشخص شده است؟ نادرستمحمول كدام گزينه  -۱۴۱
  دود. (دونده) ) علي مي2  دهندٔه تكاليفش) ) او تكاليفش را تحويل داد. (تحويل1  
  ) زمين به دور خود گشت. (به دور خود)4    ) هوا سرد گشت. (سرد)3  

  ۵۶۳۷۴۲كد سؤال: 
  درست است؟ يگفلسفه و زند ۀرابط ٔهدربار نهيكدام گز -۱۴۲
  آورند راهي براي فهم روش زندگي ندارند. ) كساني كه به فلسفه روي نمي1  
  ) تفاوت فيلسوف با مردم عادي اظهار نظر دربارٔه مسائل بنيادين زندگي است.2  
  ) اينكه لذت و آرامش را براي اين لحظه بخواهيم يا براي آيندٔه دور به فلسفه بستگي دارد.3  
  كنند. همۀ باورهايشان دليل دارند، برعكس عموم مردم كه تنها بر اساس عادت زندگي مي ) فيلسوفان براي4  

  ۵۲۷۸۱۷كد سؤال: 
  دهد؟ كدام گزينه اختالف نظر پارمنيدس و هراكليتوس را نشان مي -۱۴۳
  ) اولي اعتقاد به ثبات و وحدت هستي داشت اما دومي معتقد به حركت و تغيير بود.1  
  شدنِ عالم و دومي اعتقاد به بودنِ عالم داشت.) اولي اعتقاد به 2  
  ) اولي معتقد به وحدت اضداد و دومي معتقد به سيالن و حركت بود.3  
  دانست. ) اولي شناخت هستي را غيرممكن و دومي شناخت هستي را ممكن مي4  

  ۵۶۱۳۲۸كد سؤال: 
  كدام عبارت دربارٔه سقراط درست است؟ -۱۴۴
 بود و باور داشت كه ثروت، مضر است. ) وي مخالف كسب مال و مقام1  
  ) وي از طريق الهامي كه به كرفون شده بود از رسالت خود آگاهي يافت.2  
  وگذار در شهر، آشكار كردن جهالت مردم و رعايا بود. ) مقصود او از گشت3  
  هاي روزمرٔه زندگي موضوع جالب توجهي براي او بود. ) مسائل و دغدغه4  

  ۵۶۳۰۲۹كد سؤال: 
  كدام عبارت با عقايد سقراط دربارٔه مرگ و بدي مطابقت دارد؟ -۱۴۵
  توان از چنگال بدي گريخت. ) اگرچه گريز از مرگ ناممكن است، اما مي1  
  اند. ) مرگ شيرين است؛ زيرا كه تمامي نيكان در سراي ديگر جمع شده2  
  ) ممكن است مرگ راهي باشد براي رسيدن به عدالت و برابري راستين.3  
  مرگ را بايد با آغوش باز پذيرفت، چراكه نصيب مردگان نيكوتر است.) 4  

  ۵۶۳۰۳۲كد سؤال: 
  است؟ نادرستكدام عبارت دربارٔه عقايد گرگياس  -۱۴۶
  ) برخي باورهاي گرگياس بر مبناي انكار امكان شناخت نبود.1  
  ) گرگياس به داشتن مهارت فن بيان و سخنوري معروف است. 2  
  عدم امكان شناخت بر پايۀ يك تناقض است.) نظر او دربارٔه 3  
  كرد، عدم امكان شناخت بود. ترين امر بديهي كه رد مي ) اساسي4  

  ۵۶۳۶۹۱كد سؤال: 
  انديشۀ فلسفي چگونه بايد آغاز شود؟ -۱۴۷
  ) با انديشيدن به جهان هستي2    ) با تعريف كردن مفهوم علم1  
  فراتر از محيط پيرامون) با پذيرش امور 4    ) با قبول امكان اصل شناخت3  

  ۵۶۳۷۰۲كد سؤال: 
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  دهد؟ تر توضيح مي را به درستي و مبنايي» ها خود به خود به وجود آيند محال است پديده«كدام گزينه علت اينكه  -۱۴۸  77
  زند. ها را بر هم مي ) زيرا توالي و نظم پديده1  
  زمان هم باشد و هم نباشد. يز، هم) زيرا مستلزم اين است كه يك چ2  
  شود. ها تبيين نمي ) زيرا در اين صورت، ضرورت ايجاد پديده3  
  ) زيرا مستلزم اين است كه يك شيء، هم علت باشد و هم معلول.4  

  ۵۶۱۳۴۶كد سؤال: 
  ؟نيستگرايان  كدام گزينه موافق با ديدگاه عمومي تجربه -۱۴۹
  ربه است. ) تنها راه شناخت واقعيات حس و تج1  
  يابد. ) انسان بين حوادث متوالي، يك رابطۀ ضروري درمي2  
  كند. زماني حوادث را مشاهده مي ) انسان از طريق حس، توالي يا هم3  
  برد. برد اما از توالي، پي به عليت نمي ) انسان از طريق حواس، پي به توالي حوادث مي4  

  ۵۶۳۶۳۰كد سؤال: 
  ؟»علت«كند، نه به  اشاره مي »دليل«كدام گزينه فقط به  -۱۵۰
  ) اين كفش به خاطر برخورد با سنگ حتماً پاره شده است و اال خيلي هم كهنه نبود.1  
 ) ايدٔه كشف جاذبۀ زمين به خاطر مشاهدٔه افتادن سيب، به ذهن نيوتن رسيده است.2  
  شد. ) آن شيشۀ قبلي به خاطر تعويض شدن، حتماً شكسته است و اال تعويض نمي3  
  گريۀ اين مادر به خاطر غصه خوردن براي از دست دادن فرزند خردسالش است. )4  

  ۵۶۳۶۴۴كد سؤال: 
  از نظر دموكريتوس، مادٔه اوليۀ جهان چيست و نحؤه پيدايش عناصر اصلي عالم چگونه است؟ -۱۵۱
  شكل اندازه و هم برخورد اتفاقي ذرات هم -تقسيم  غيرقابل) ذرات ريز 1  
  شكل اندازه و هم برخورد اتفاقي ذرات هم -پذير ) ذرات ريز تجزيه2  
  تكامل تدريجي ذرات سرگردان -تقسيم  غيرقابل) ذرات ريز 3  
  تكامل تدريجي ذرات سرگردان -پذير  ) ذرات ريز تجزيه4  

  ۵۶۲۹۹۳كد سؤال: 
  كند؟ تري تبيين مي در اصطالح عاميانه را به نحو مناسب» بخت و اقبال«يا » شانس«كدام عبارت، حقيقت و واقعيت  -۱۵۲
  ناپذير بدانند. شود آن حوادث را كنترل ) عدم آگاهي افراد نسبت به علت حوادث كه سبب مي1  
  پذير است. ) نفي قانون سنخيت ميان علت و معلول به اين معنا كه صدور هر معلولي از هر علتي امكان2  
  عني كه بين علت و معلول، رابطۀ ضروري وجود ندارد. بخشي علت به معلول به اين م ) نفي قانون عليت و قانون وجوب3  
  بيني كنيم به كجا خواهيم رسيد. توانيم پيش پذير نيست و لذا نمي در زنجيرٔه حوادث زندگي، تعيين اهداف زندگي امكاناينكه  ) اعتقاد به4  

  ۵۶۳۰۱۱كد سؤال: 
  است؟ ادهندمعناي دوم اتفاق را نشان  نقضكدام شخص التزام عملي خود به  -۱۵۳
 كند. دقت طي مي ها را بي ) فردي كه براي يافتن يك تعميرگاه ماشين خيابان1  
 گردد. ) كسي كه براي جوشاندن آب در صحرا متحيرانه به دنبال هيزم مي2  
  ) فيلسوفي كه براي رد اصل سنخيت دو كتاب نوشته است.3  
 ) كسي كه با خستگي و ضعف، در خواب فرو رفته است.4  

  ۵۶۳۶۵۱: كد سؤال
  بارد. اين بدان معناست كه ...............  نمي» باران«در آسمان وجود دارد اما » ابر«بعضي مواقع،  -۱۵۴
  كند. ) علت تامه موجود است، اما معلول تخلف مي1  
  ) علت و معلول از يك سنخ نيستند و اتفاق بر عالم حاكم است.2  
  شود.تواند باعث ايجاد معلول  ) علت ناقصه نمي3  
  ) رابطۀ ضروري ميان علت تامه و معلول برقرار نيست.4  

  ۵۶۲۹۹۴كد سؤال: 
  چه تعداد از موارد زير بيانگر شباهت علت تامه و ناقصه است؟  -۱۵۵
  نتيجۀ وجود هر دو، احتمال وجود معلول است. ■  
 كدام نيست.  وجود معلول وابسته به عدم هيچ ■  

  .عدم هر دو مستلزم عدم معلول است ■  
 اند.  هردو براي وجود معلول الزم ■  
 ) چهار 4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  

  ۴۸۶۰۸۱كد سؤال: 
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  شود كه ............... رشد انسان از زماني آغاز مي -۱۵۶
  شود. ها به ارث برده مي ) صفات از كروموزوم2    شود. گذاري شروع مي ) تخمك1  
  رسد. ) اسپرم به تخمك مي4    ود.ش ) تخمك بارور مي3  

  ۴۸۶۵۷۰كد سؤال: 
تري دارنـد و  هاي زيادي به تماشاي تلويزيون مشغول هستند، دايرٔه واژگان گسترده اند و ساعت هاي اخير متولد شده كودكاني كه در دهه« -۱۵۷

ايـن عبـارات » شدند تفاوتي ندارد متولد مي هاي قديم با كودكاني كه در زمانها  آن اما حداقل سن شروع به صحبت» «كنند بهتر صحبت مي
  دهد؟ مي  ترتيب نقش كدام عامل را بيشتر نشان به

  يادگيري -) محيط4  رسش -) وراثت3  يادگيري -) وراثت2  رسش -) محيط1  
  ۴۸۹۳۰۸كد سؤال: 

  به چه معناست؟» فراخناي زندگي« -۱۵۸
  هاي مختلف رشد بيني جنبه ش) شناسايي و پي2  ) شناسايي عوامل محيطي تأثيرگذار بر رشد1  
  بيني تغييرات در طول زندگي ) شناسايي و پيش4    ) طول زندگي يا عمر يك فرد3  

  ۴۸۹۴۱۶كد سؤال: 
  گيرند؟ در كدام دوره قرار مي» كودكان نوپا«گيرد و طبق جدول كتاب  چند دوره را در بر مي» كودكي« -۱۵۹
  طفوليت -) دو4  ل از دبستانقب -) سه3  قبل از دبستان -) دو2  طفوليت -) سه1  

  ۴۸۹۳۲۶كد سؤال: 
، »گردد رغم عالقه به عروسكش دنبال آن نمي كنيم، كودك علي سرمان پنهان مي داريم و پشت عروسك كودكي را از جلوي چشمانش برمي« -۱۶۰

كند بادكنك  دليل اينكه فكر مي كودك بهدهيم و  شكل با همان حجم، نشان مي اي   اي بلند و يك بادكنك دايره به كودكي يك بادكنك استوانه«
  احتماالً اين دو كودك در كدام سنين قرار دارند؟» كند. است، آن را انتخاب مي تر بزرگاي   استوانه

  سالگي هفت -ماهگي ) شش2    سالگي پنج -ماهگي  ) شش1  
  سالگي هفت -ماهگي ) نه4    سالگي پنج -ماهگي ) نه3  

  ۴۸۹۲۸۶كد سؤال: 
  هاي مركب است. اي از هيجان  يابد و ............... نمونه هاي مركب تعميم مي هاي ساده به هيجان به ...............، هيجانبا توجه  -۱۶۱
  ترحم -هاي مختلف و واكنش اطرافيان خصوصاً مادر ) رشد آگاهي كودكان از هيجان1  
  محبت -مادر هاي مختلف و واكنش اطرافيان خصوصاً ) رشد آگاهي كودكان از هيجان2  
  ترحم -خصوص مادر ) برقراري رابطۀ دوطرفۀ كودك با اطرافيان به3  
  محبت -خصوص مادر ) برقراري رابطۀ دوطرفۀ كودك با اطرافيان به4  

  ۴۸۹۳۱۵كد سؤال: 
  است؟ نادرستكدام جمله دربارٔه رشد اخالقي در كودكي  -۱۶۲
  كودكان در ابتدا مسئول رفتار خود نيستند. )2  ) كودكان در ابتدا تصوري از كار خوب و بد ندارند.1  
  ) منظور از رشد اخالقي همان انجام عمل اخالقي است.4  شود. ناگهاني و پيچيده طي مي فرايند) براي اخالق يك 3  

  ۴۸۹۳۸۸كد سؤال: 
، اين طرز فكـر »اعتماد نيست. كس قابل ها هستند و در زندگي واقعي هيچ هاي خوب فقط در فيلم انسان«برخي از نوجوانان بر اين باورند كه  -۱۶۳

  يك از پيامدهاي تغييرات شناختي است؟ مربوط به كدام
  ) حساسيت نسبت به انتقاد ديگران2  آميز فرد بودن اغراق  ) احساس منحصربه1  
  گيري روزمره ) مشكل در تصميم4    جويي گرايي و عيب ) آرمان3  

  ۴۸۴۶۲۰كد سؤال: 
كند و در اردوهاي درسي، روي مطالـب درسـي تمركـز  شته خود را با برنامۀ مطالعاتي مدرسه بهتر سازگار ميمهسا نسبت به چند سال گذ -۱۶۴

  دهندٔه كدام ويژگي شناختي نوجواني است؟ بيشتري دارد. اين مثال نشان
  ) پردازش مفهومي4  سازي ) توانايي فرضيه3  ) مهارت فراحافظه2   ) توجه گزينشي1  

  ۴۸۶۸۹۵كد سؤال: 
  يك از اجزاي هويت اشاره دارد؟ به كدام» هاي جنسيتي براي نشان دادن رفتارهاي زنانه يا مردانه يفاي نقشا« -۱۶۵
  هاي اجتماعي ) ويژگي4  هاي رواني ) ويژگي3  هاي جنسي ) ويژگي2  هاي جسمي ) ويژگي1  

  ۴۸۶۸۹۴كد سؤال: 
  خطا است؟ كدام تصميم بايد گرفته شود و كدام تصميم» حضور محرك عدم«هنگام  -۱۶۶
  از دست دادن محرك هدف -) رد درست2    هشدار كاذب -) رد درست1  
  اصابت -) هشدار كاذب4    رد درست -) هشدار كاذب3  

  ۴۸۹۵۳۴كد سؤال: 
  هاي حسي، تابع چيست؟ تحريك هريك از گيرنده -۱۶۷
  ) احساس محرك4  ) ادراك محرك3  ) شدت محرك2  ) توجه به محرك1  

  ۴۸۶۸۹۹كد سؤال: 
  شود؟ يم يريخوگ باعث يژگيو امكد -۱۶۸
  ايجاد وقفه در ارائۀ محرك) 4  موضوع يمحتوا تنوع )3  محرك مكرر ارائه )2  شده ارائه موضوع يتازگ )1  

  ۵۳۳۳۳۹كد سؤال: 

 ۳ و ۲ یها درس :شناسی روان
´ 15
پيشنهادي زمان
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  تري نسبت به افراد بينا دارند، بيانگر كدام مفهوم است؟ يافته اين مطلب كه افراد نابينا عملكرد شنيداري توسعه -۱۶۹  99
  ) جبران حسي4  ) فقدان حسي3  دريافت حسي ) 2  ) محروميت حسي1  

  ۴۸۹۵۲۱كد سؤال: 
يكتا روز گذشته به يك مهماني در منزل دوستش رفته بود. فرداي آن روز دوستش نظر او را دربارٔه يكي از تابلوهاي منزلشان پرسيد. يكتـا  -۱۷۰

  اين مثال بيانگر كدام پديده است؟» ن نبود.تابلوي روي ديوار را ديدم، ولي حواسم به طرح و نقش آ«گفت: 
  ) رديابي درست عالمت4  سازي ) آماده3  ) توجه متمركز2  ) آگاهي نسبي1  

  ۴۸۶۹۰۳كد سؤال: 
يك از كاركردهاي توجه را از دست  پردازد، در ساعات پاياني مطالعه احتماالً كدام آموزي كه بدون استراحت، مدت طوالني به مطالعه مي دانش -۱۷۱
  دهد؟ يم
  سازي ) آماده4  جو و ) جست3  زنگي به ) گوش2  ) رديابي درست عالمت1  

  ۴۸۹۵۵۱كد سؤال: 
  در رابطه با خطاهاي شناختي و خطاهاي ادراكي، كدام عبارت درست است؟ -۱۷۲
  شوند. ) بعضي از خطاهاي شناختي منجر به خطاي ادراكي مي1  
  ) خطاي ادراكي همان خطاي شناختي است.2  
  اي از خطاهاي شناختي است. ادراكي، مجموعه ) خطاي3  
  ) خطاي شناختي، نتيجۀ افزايش تعداد خطاهاي ادراكي است.4  

  ۴۸۶۹۰۰كد سؤال: 
  تأثير كدام عوامل است؟ دهد كه ادراك تحت شواهد تجربي جديد نشان مي -۱۷۳
  هاي معنايي ويژگي -هاي حسي ) ويژگي2  هاي معنايي ويژگي -) نوع پردازش افراد1  
  نوع پردازش افراد -هاي حسي ) ويژگي4    روابط اجزاء -) مجموع اجزاء3  

  ۴۸۹۵۵۶كد سؤال: 
كنيد و متوجـه  اند گوش مي ايد و از ميان همهمۀ موجود به مكالمۀ دو نفري كه در صندلي پشتي شما نشسته فرض كنيد در اتوبوس نشسته -۱۷۴

 متوجه محتواي مكالمـۀ«و » گوش كردن به مكالمۀ دو نفر«كنند. در اين موقعيت  شويد كه آن دو در مورد يكي از استادان شما صحبت مي مي
  دهندٔه چيست؟ نشان» شدنها  آن

  ادراك -) توجه4  ادراك -) احساس3  توجه -) توجه2  توجه -) احساس1  
  ۴۸۹۶۲۳كد سؤال: 

  يك از اصول گشتالت است؟ دهندٔه كدام ترتيب نشان به» ب«و » الف«تصاوير  -۱۷۵

  مشابهت -تمرار) اس1  

  مشابهت -ليتكم) 2  

  مجاورت -) استمرار3  

 مجاورت -ليتكم) 4  
  ۴۸۹۵۳۳كد سؤال: 

 

  

 
 

þ²HJ
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سال تحصیلی
۰۱-۰۲

دفرتچـۀ پاسخ های ترشیحی
آزمون آزمایشی ۴ آذر ۱۴۰۱ (مرحلۀ ۴)

ویژۀ داوطلبان آزمون رسارسی (تیر ۱۴۰۲)
گروه آزمایشی علوم انسانی
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 اسکن با توانید می شام گرامی، داوطلب

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

  شوید. وارد دو گزینه مؤسسه
 gozine2.ir 
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 مهم  تذکرهای     
 

 

  

 برگـزار  ۱۴۰۱ آذر ۲۵ جمعـه روز در دو، گزینـه ۵ مرحلـۀ آزمایشـی آزمون
  گردد. می

 ماننـــد خـــود طالیـــی خـــدمات از اســـتفاده جهـــت گرامـــی، داوطلـــب 

 آنالیـن، هـای آزمون پیش ،هـا آزمونـک آزمون، از بعد هوشمند های کارنامه

 آموزشـی، کمـک هـای جزوه هوشـمند، اشـکال رفـع دو، گزینه سؤال بانک

 عنوان (بـه داوطلبـی از شـامرۀ استفاده با و... ، دو های گزینه آزمون آرشیو

 دو گزینـه سـایت وب وارد عبور) رمز عنوان (به خود کد ملی و کاربری) نام

 شوید. gozine2.irwww.آدرس  به
 رمـزی  هامن شام عبور رمز اید، کرده نام ثبت اینرتنتی که صورتی در

 اید. منوده انتخاب خودتان که است

 ــه ــون های کارنام ــی آزم ــۀ آزمایش ــورت به ۴ مرحل ــل، ص ــا کام ــلۀ ب فاص
ــانی ــاهی زم ــس کوت ــون از پ ــابق آزم ــۀ مط ــده، اعالم اطالعی ــر ش روی ب
گیـرد. می قـرار gozine2.irwww.آدرس  بـه دو گزینـه رتنتـیاین پایگاه

 مناینـدگی طریـق از را موضوع کارنامه، دریافت در اشکال بروز صورت در

 پیگیری منایید. خود شهر
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۱ آذر ۴ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
 

  
  ۱ آمار و رياضي ۳، درس ۳فصل *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱

  ۵۴۷۹۱۱كد سؤال: 
nxصورت  مشاهده به nنكته: اگر    , x , x , , x1 2 3  ها را با نماد  داشته باشيم، ميانگين آنx تعريـف صـورت زيـر  دهيم و به نمايش مي

  كنيم: مي
nx x x x

x
n

   
 1 2 3    

  نكته:   
    هاي بعد از ميانه را چارك سوم گويند و آن را با  داده ميانۀQ3 دهند. نمايش مي  
   هاي قبل از ميانه را چارك اول گويند و آن را با  ميانۀ دادهQ1 دهند. نمايش مي  
    ميانه، چارك دوم است و باQ2 شود. نمايش داده مي  
  ترتيب چارك اول و سوم باشد، آنگاه:  به Q3و  Q1نكته: اگر   

 
³¼w ¥nIa −»H ¥nIa

(Â¨nIaï·IÃ¶ à¾¹¶Hj) IQR Q Q 3 1   

  نماييم: ا محاسبه ميكنيم و چارك اول و سوم ر ها را مرتب مي ابتدا داده  

¾ºIÃ¶Q Q

, , , , , ,
  

1 3

1 2 10 14 68 86 99   

  پس:  
 IQR   86 2 84  

  آوريم: دست مي اكنون ميانگين را به  

x        1 2 10 14 68 86 99 280 407 7   

  بنابراين:  

 IQR /
x

 
84 2 140   

  ۱ آمار و رياضي ۱، درس ۳فصل *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲
  ۴۹۰۹۳۴ال: كد سؤ

  صورت زير است: ها به آوري داده هاي جمع مطابق كتاب درسي، محدوديت بعضي از روش  
  بر است. نامه: اگر تعداد واحدهاي نمونه زياد باشد، اين روش زمان پرسش  
  مشاهده: اگر به دقت زيادي نياز داشته باشيم، مناسب نيست.  
  .ها: هميشه اطالعات ثبتي در اختيار نيست دادگان  
  پاسخ است. ۲بنابراين گزينۀ   
  ۱ آمار و رياضي ۲، درس ۳فصل *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۳

  ۵۴۳۸۹۰كد سؤال: 
  شده، ميانه است. هاي مرتب حد وسط نزد آمارشناسان همان ميانگين است درصورتي كه وسط فهرست داده  
  ۱ آمار و رياضي ۲، درس ۳فصل *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴

  ۵۴۳۸۹۲كد سؤال: 
nxصورت  مشاهده به nنكته: اگر    ,x , , x1 2  ها را با نماد  داشته باشيم، ميانگين آنx گردد: صورت زير تعريف مي دهيم و به نمايش مي  

nx x x
x

n
  

 1 2    

  است، درنتيجه: ۲۰۰ها برابر  شوند.) و تعداد داده عداد مثبت و منفي حذف ميشود (ا مي ۱۰۰ها برابر  مجموع داده  

x  
100 1
200 2   

  ۱ آمار و رياضي ۲، درس ۳فصل *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵
  ۵۴۳۸۹۷كد سؤال: 

  شود.  جمع مي bبرابر شده و با عدد  aانگين نيز جمع كنيم، مي bبرابر كرده و با عدد  aمشاهده (داده) را  nنكته: اگر مقادير   
ax b x(x ax b)     

  در نظر بگيريم، داريم: xهاي اوليه را  با توجه به نكات، اگر ميانگين داده  
x x x /     2 5 30 2 35 17 5   
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  ۱ آمار و يرياض ۳، درس ۳فصل *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶
  ۴۲۶۶۱۹كد سؤال: 

  نكته: مجموع تمام انحرافات مشاهدات از ميانگين هر تعداد داده برابر صفر است.  
  معيار است. نكته: واريانس مربع انحراف  
nxهاي  معيار داده نكته: انحراف   ,x , ,x1 2  شود: صورت زير محاسبه مي به  

n(x x) (x x) (x x)
n

     
 

2 2 2
1 2    

  توجه به نكات داريم: با  
a a       4 3 1 4 0 2   

/ 9 /واريانس 2       
16 9 1 16 4 46 9 25 5   

  ۱ آمار و رياضي ۳، درس ۳فصل *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷
  ۵۴۷۹۱۴كد سؤال: 

nxصورت  مشاهده به nنكته: اگر    , x , x , , x1 2 3  ها را با نماد  ته باشيم، ميانگين آنداشx صـورت زيـر تعريـف  دهيم و به نمايش مي
  گردد: مي

nx x x x
x

n
   

 1 2 3    

nxهاي  نكته: واريانس داده   , x , , x1 2   با ميانگينx :برابر است با  

n(x x) (x x) (x x)
n

     


2 2 2
1 2  واريانس  

  كنيم: براي هر دو فرد ميانگين و واريانس را محاسبه مي  

: x    
  

12 13 15 20 20 80 165   Aفرد  5

               ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) /
2 2 2 2 212 16 13 16 15 16 20 16 20 16 16 9 1 16 16 58 11 65 5   واريانس 5

: x      13 15 16 18 18 80 165   Bفرد  5

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) /            
   

2 2 2 2 213 16 15 16 16 16 18 16 18 16 9 1 0 4 4 18 3 65 5   واريانس 5

كمتر است، پس ثبات بيشتري داشته است و در نتيجه عملكرد  Bراكندگي امتيازهاي فرد ها از آنجا كه پ بنابراين با توجه برابر بودن ميانگين  
  پاسخ است. ۲بهتري دارد؛ بنابراين گزينۀ 

  ۱ آمار و رياضي ۳، درس ۳فصل *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸
  ۴۷۰۶۶۶كد سؤال: 

  صورت زير است: هكنند ب هايي كه از منحني نرمال پيروي مي نكته: توزيع داده  

  
xبا فرض     و  50    شود: صورت زير مي ها روي منحني نرمال به ، توزيع داده2

  
  باشد. داده مي ۹۶۰۰۰هستند كه برابر  ۵۴و  ۴۶هزار داده، بين  ۱۰۰درصد اين  ۹۶پس تقريباً   

44 46 48 50 52 54 56
%2 %14 %34 %34 %14 %2

%   14 34 34 14 96

x  3 x  2 x   x x   x  2 x  3
%2 %14 %34 %34 %14 %2
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  ۱ آمار و رياضي ۳، درس ۳فصل *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۹
  ۵۴۷۹۱۷كد سؤال: 

ضرب كنيم،  aها را در عدد ثابت  كنند. اگر داده معيار و دامنۀ تغييرات تغيير نمي ها را با عدد ثابتي جمع كنيم، واريانس، انحراف نكته: اگر داده  
  شوند. ضرب مي aو دامنۀ تغييرات در  aمعيار در  ، انحرافa2واريانس در 

  معيار جذر واريانس است. نكته: انحراف  

 هاي داده  واريانس  
x x

, ,1 4
2 2 هاي داده معيار انحراف پس باشد، ۳ برابر ها آن معيار انحراف بنابراين است، ۹ برابر x , x , x , x1 2 3   .است ۶ برابر 4

xهاي  معيار داده اكنون با توجه به نكتۀ اول انحراف   , x , x , x   1 2 3 43 1 3 1 3 1 3 برابر  1 6 3 ها جمع  با داده ۱باشد. (عدد  مي 18
  )معيار ندارد. شده، در نتيجه تأثيري در انحراف

  ۱ آمار و رياضي ۲، درس ۳فصل *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰
  ۴۲۶۵۴۹كد سؤال: 

nxصورت  مشاهده به nنكته: اگر    , x , x , , x1 2 3  ها را با نماد  داشته باشيم، ميانگين آنx گردد: صورت زير تعريف مي دهيم و به نمايش مي  
nx x x x

x
n

   
 1 2 3    

هاي بعد از آن برابر باشد. اگر تعـداد  هاي قبل از آن با تعداد داده شده مقداري است كه تعداد داده نكته: ميانۀ يك مجموعه داده آماري مرتب  
  است.ها زوج باشد، ميانه برابر ميانگين دو دادٔه وسطي  ها فرد باشد، ميانه برابر دادٔه وسط و اگر تعداد داده داده

,                   است: ۴۰و  ۲۵عددي بين  xكنيم. دقت كنيد كه  ها را از كوچك به بزرگ مرتب مي ابتدا داده   , , , x , , ,11 17 21 25 40 41 52   
  ها زوج است، ميانگين دو دادٔه وسط برابر ميانه است:  چون تعداد داده  

x 25
  ميانه 2

x             كنيم: ساب ميميانگين داده را نيز ح   x        11 17 21 25 40 41 52 207
8   ميانگين 8

   تر است، پس: چون ميانگين يك واحد از ميانه بزرگ  

¸Ã«ºIÃ¶ ¾ºIÃ¶ x x x ( x)          8207 251 1 207 4 25 88 2   

x x x x x            207 100 4 8 3 107 8 3 99 33  
  ۱ آمار و رياضي ۳، درس ۳فصل مشخصات سؤال: دشوار *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱

  ۵۰۸۸۷۵كد سؤال: 
  ها برابر صفر خواهد بود. هاي آماري با هم برابر باشند، واريانس آن ر دادهنكته: اگ  

xبرابر  ۱۴و  ۱۲، ۲۵ميانگين سه دادٔه      14 12 25 اند. اكنون  بوده ۱۷دادٔه اوليه برابر  ۱۷باشد. با توجه به نكته و صورت سؤال،  مي 173

  ها را حساب كنيم: توانيم واريانس آن مي
( ) ( ) ( ) ( ) /              

2 2 2 22 214 17 12 17 25 17 17 17 17 9 25 64 98 4 920 20 20   

  ۳ آمار و رياضي ۲، درس ۱فصل *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۲
  ۴۴۰۳۸۲كد سؤال: 

Sنكته: اگر       فضاي نمونۀ متناهي يك پديدٔه تصادفي وA  پيشامدي درS  باشد، در اين صورت احتمال وقوع پيشامدA  را با نمادP(A) 

n(A)P(A)           كنيم: دهيم و مقدار آن را طبق دستور زير محاسبه مي نمايش مي
n(S)

   

تعداد اعضاي فضاي نمونه    2 6   گيريم، پس داريم: در نظر مي Aاست. پيشامد آنكه سكه رو بيايد و يا آنكه تاس عددي اول باشد را  12
 »n »n N N NA ( , ) , , ( , ) ,( , ) ,( , ) , ( , ) 1 6 2 3 5   

H tIU IÄ »n ¾§w«−        نابراين:ب   n(A)P( )
n(S)

  9 3
12 4   

  ۳ آمار و رياضي ۲، درس ۱فصل *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳
  ۳۷۲۷۴۱كد سؤال: 

Aصورت  رخ دهند به Bو  Aپيشامد آنكه    B :است  
  
  
  
  

  است:رو  بهصورت رو بهرخ ندهد. پس پاسخ  Cرخ دهند ولي  Bو  Aخواهيم  مي  
  
  

  پاسخ است. ۳بنابراين گزينۀ   

A B

C

S

A B

C

S
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  ۳ آمار و رياضي ۱، درس ۱فصل *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۴
  ۳۶۸۷۶۴كد سؤال: 

جايي اشياي انتخاب شده پس از انتخاب، حالت جديد توليد نكرده و ترتيب انتخـاب  شيء را كه جابه nشيء از بين  rهاي  نكته: تعداد انتخاب  

nيت نداشته باشد، با اهم
r

n
C

r
 

  
 

nدهيم و داريم:  نشان مي 
r

n n!C
r r!(n r)!

 
    

  

ها پس از انتخاب و قرارگرفتن در دسته مهم نيسـت،  ها اهميت ندارد و همچنين در اينجا جايگاه گوي با توجه به اينكه ترتيب قرارگرفتن گوي  
گيرنـد.  مانده خودشان بدون هيچ كار خاصي در يك دسته قرار مي گوي) باقي ۳گوي (يا  ۲ه قرار دهيم، گوي) را يك دست ۲گوي (يا  ۳اگر ما 

  كار برابر است با: هاي انجام اين گوي را انتخاب كنيم) كه تعداد حالت ۲گوي را انتخاب كنيم (يا  ۳گوي،  ۵پس فقط كافيست از اين 
5 5 5 5 4 3 103 2 2 3 2 3

! !
! ! !

     
          

   

  ۳ آمار و رياضي ۲، درس ۱فصل *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۱۵
  ۳۶۸۷۶۵كد سؤال: 

گوييم و آن را با حـرف  دهد كه به آن فضاي نمونه مي اي را تشكيل مي نكته: مجموعۀ همۀ برآمدهاي ممكن در يك آزمايش تصادفي، مجموعه  
S دهيم. نشان مي  

  آيد. د فرد ميحالت عد ۳حالت عدد زوج و در  ۳در پرتاب تاس در   
   اگر تاس عدد زوج بيايد، داريم:  

 
  اگر تاس عدد فرد بيايد، داريم: 

  
  
  
  
  

2بنابراين فضاي نمونۀ ما داراي  3 8 3 30
 

    .عضو است

تعداد   
تعداد    اعداد فرد

   اعداد زوج

  ۳ آمار و رياضي ۲، درس ۱فصل *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶
  ۳۷۲۷۴۸د سؤال: ك

Sنكته: اگر       فضاي نمونۀ متناهي يك پديدٔه تصادفي وA  پيشامدي درS صورت احتمال وقوع پيشامد  باشد، در اينA  را با نمادP(A) 
  كنيم: دهيم و مقدار آن را طبق دستور زير محاسبه مي نمايش مي

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

   

        نويسيم: فضاي نمونه را مي   S , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 12 13 14 15 21 23 24 25 31 32 34 35 41 42 43 45 51 52 53 54   
                     باشد، برابر است با: ۶كه در آن عدد روي كارت مضرب  Aپيشامد    A , , , 12 24 42 54   

n(A)P(A)                 بنابراين طبق نكته داريم:   /
n(S)

  4 0 220   

  ۳ آمار و رياضي ۲، درس ۱فصل *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲سخ: گزينۀ پا -۱۷
  ۴۵۱۵۹۳كد سؤال: 

شده پس از انتخاب، حالـت جديـد توليـد نكـرده و ترتيـب  جايي اشياي انتخاب شيء متمايز را كه جابه nشيء از  rهاي  نكته: تعداد انتخاب  

nانتخاب اهميت نداشته باشد، با 
r

n
C

r
 

  
 

  دهيم و داريم: نشان مي  
     

n
r

n n!C (r n)
r r!(n r)!

   

Sنكته: اگر       فضاي نمونۀ متناهي يك پديدٔه تصادفي وA  پيشامدي درS  باشد، در اين صورت احتمـال وقـوع پيشـامدA  را بـا نمـاد

P(A) كنيم: زير محاسبه ميدهيم و مقدار آن را طبق دستور  نمايش مي    n(A)P(A)
n(S)

   

n(S)عضو اين مجموعه يعني برابر  ۶عضو از  ۳تعداد اعضاي فضاي نمونه برابر انتخاب     
  
 

6 عضـو  ۱هايي كه عدد  است، تعداد حالت 203

  نباشد برابر است با: ۴مجموعه باشد و عدد 

n(A)
 

  
 

4 62   

  ابراين:بن  

P(A) / 
6 0 320   

8

2
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  ۳ آمار و رياضي ۲و  ۱هاي  ، درس۱فصل *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۸
  ۳۷۸۹۴۷كد سؤال: 

Sنكته: اگر       فضاي نمونۀ متناهي يك پديدٔه تصادفي وA  پيشامدي درS  باشد، در اين صورت احتمـال وقـوع پيشـامدA  را بـا نمـاد
P(A) كنيم: دهيم و مقدار آن را طبق دستور زير محاسبه مي نمايش مي  

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

   

n(S)توانند سخنراني كنند، پس:  مي 5!نفر به  ۵   ! 5 120   
  گيريم: يقاً يك نفر سخنراني كند، ابتدا چينش زير را در نظر ميدق bو  aاگر بخواهيم بين دو نفر   

  
  بنابراين تعداد حاالت برابر است با:  

    bو  aجايي  جابه

  
  جايي بسته جابه

  با دو نفر ديگر
  انتخاب يك نفر تا بين دو

  سخنراني كند bو  aنفر 
  بنابراين:  

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

  36 0 3120  

  ۳ آمار و رياضي ۱، درس ۱فصل *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۹
  ۳۶۶۲۹۶كد سؤال: 

5تا از شهرها را انتخاب كنيم:  ۳بايد اول    103
 

 
 

  

  آموز انتخاب كنيم: سپس از هر يك از شهرهاي انتخاب شده، يك دانش  

 3 3 3 271 1 1
     

     
     

  

10پس    27 27 0  .حالت داريم  
  ۳ آمار و رياضي ۲و  ۱هاي  ، درس۱فصل *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۰

  ۳۷۲۷۵۰كد سؤال: 
جايي اشياي انتخاب شده پس از انتخاب، حالت جديد توليد نكرده و ترتيب انتخاب  شيء را كه جابه nشيء از ميان  rهاي  نكته: تعداد انتخاب  

nميت نداشته باشد، با اه
r

n
C

r
 

  
 

nدهيم و داريم:  نشان مي 
r

n n!C
r r!(n r)!

 
    

   

Sنكته: اگر       فضاي نمونۀ متناهي يك پديدٔه تصادفي وA  پيشامدي درS صورت احتمال وقوع پيشامد  باشد، در اينA  را با نمادP(A) 

n(A)P(A)كنيم:  دهيم و مقدار آن را طبق دستور زير محاسبه مي نمايش مي
n(S)

   

  توان نوشت: پيراهن از بقيه انتخاب شود يا هر سه پيراهن آبي باشد. پس مي ۱ها و  پيراهن از آبي ۲پيراهن انتخاب شده بايد  ۳از ميان   
  پيراهن آبي ۳پيراهن از  ۲  ز بقيهيك پيراهن ا  يا   هر سه پيراهن آبي

  
  پيراهن است. ۱۰پيراهن از كل  ۳تعداد اعضاي فضاي نمونه كه برابر با انتخاب 

 

  اقتصاد ۳، درس ۱فصل *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۱
  . از دست داده است است كه فرد هنگام انتخاب بهترين گزينۀ بعديزش الف) هزينۀ فرصت يك انتخاب، ار  
  نام دارند.  هزينۀ دررفتهتوانيد آن را بازگردانيد،  هايي كه پرداخت شده است و شما نمي ب) هزينه  
  شويد.  توليد خود آگاه منابع يا عواملشويد، بايد ابتدا از  ج) وقتي به عنوان يك كارآفرين يا توليدكننده وارد ميدان اقتصادي مي  
  هستند.  كامالً محدودد) منابعي كه در اختيار داريم،   

! !
 

   
 

3 2 3 361

3 7 3
2 1 3 3 7 1 22 11

1010 120 60
3 73

P(A) !
! !

     
                

 
 
 

a b
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  اقتصاد ۳، درس ۱فصل *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۲
  ، مفهوم هزينۀ فرصت را به همراه دارد. محدوديت منابعالف)   
هـاي  توجه به هزينـهكنيم، بيانگر  ايم؛ آن را تماشا مي برايش پول داده اي نداريم، امّا چون رغم آنكه عالقه ب) وقتي كنسرت موسيقي را علي  

  باشد.  مي هدررفته
  رفتن به سينما است.  هزينۀ آشكارج) قيمت بليت،   
  شود.  محسوب مي سرمايۀ انسانياست و دانش و مهارت نيروي انساني،  سرمايۀ فيزيكيد) تراكتور   
  شوند.  محسوب مي نيروي كاركنند،  كار مينكته: كشاورز و كارگران كه روي زمين   
  اقتصاد ۳  ، درس۱فصل *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۳

  درآمد (الف قيمت  كل محصول 
, , , , , 50 000 20 000 1 000 000 000  

  سود يا زيان (ب درآمد  هزينه 
 ¾ß º¯Iw ¡¼£e

o¬nI¨ 5 , ,

, , , , , , , , , , , ,



    

1 1000000005
200 000 000 450 000 000 20 000 000 100 000 000 12 000 000 782 000 000

 
  هاي مستقيم : هزينه 

, , , , , , , 1 000 000 000 782 000 000 218 000 000  
  كننده سود كرده است. دست آمده مثبت است؛ پس توليد عدد به  
هاي غيرمستقيم، همان هزينۀ فرصت است كه در صورت سؤال، به هـيچ هزينـۀ فرصـتي اشـاره نشـده بـود و تمـام  توجه: منظور از هزينه  

  باشند. هاي مستقيم مي شده در كارگاه، جزو هزينه هاي صرف هزينه
جويي در مواد اوليه و انـرژي يـا  وري مثل پرهيز از استخدام نيروي كار غيرالزم يا صرفه جويي و افزايش بهره تواند با صرفه يكننده م ج) توليد  

  ها، هزينۀ توليد را بدون اينكه از ميزان توليد خود كم كند، كاهش دهد. و پاش  جلوگيري از ريخت
  اقتصاد ۴س ، در۱فصل *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۴

 كاسته شود/ الف) اگر توليد در كشوري ناكارا باشد، اين امكان وجود دارد كه حداقل بيشتر از يك كاال توليد شود؛ بدون آنكه از توليد كاالهاي ديگر  
  است.  توليد كارابيانگر  ۴و  ۲هاي  در گزينه» الف«مورد 

  است.  ها براي پيشرفت يتيافتن موقعمعناي  دست آوردن كارايي به ب) تالش براي به  
 نـهاسـت » الگـو«بيانگر  ۲و  ۱هاي  در گزينه» ج«است./ مورد  حداكثر امكان توليد با منابع موجوددهندٔه  ج) الگوي مرز امكانات توليد، نشان  

  الگوي مرز امكانات توليد 
  اقتصاد ۴، درس ۱فصل *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۵

  ها: بررسي ساير گزينه  
  ترين نقطه براي شركت نيست.  دهندٔه بيشترين توليد از يك كاال است و آرماني ، نشانA) نقطۀ ۱  
  نه كارا است نه ناكارا؛ بلكه شركت فقط آرزوي رسيدن به آن را دارد.  G) نقطۀ ۲  
  شيم. داشته با كمتر، بايد بپذيريم كه از يكي از كاالي توليدي، Eبه نقطۀ  C) براي حركت از نقطۀ ۳  
  اقتصاد ۴، درس ۱فصل *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۶

    داشته باشيم.  كمتركاال و خدمات ديگر،  بعضيجملۀ اول نادرست است؛ اگر كااليي براي افراد رايگان باشد، بايد بپذيريم كه از  
    امكانات، توليد كند. بر روي مرز كانات توليد، ام جاي توليد در درون مرز بهجملۀ دوم نادرست است؛ بهتر است يك شركت  
   كند تا ما بر آنچه  كند و به ما كمك مي جملۀ سوم درست است؛ در اقتصاد الگوهايي وجود دارد كه بسياري از جزئيات دنياي واقعي را رها مي

  اهميت دارد متمركز شويم. 
   دهد تا هزينۀ فرصت يك شركت يا يك كشور را زماني كه بـيش از يـك كـاال  جملۀ چهارم درست است؛ مرز امكانات توليد به ما اجازه مي

  كند، مجسم كنيم.  توليد مي
  اقتصاد ۴، درس ۱فصل *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۷

ز همۀ منابع خود حـداكثر دهندٔه كارا بودن توليدات است و به آن اشاره دارد كه كشور يا شركت، ا الف) نقاط روي منحني مرز امكانات، نشان  
  استفاده را برده است. 

از همۀ منابعش استفاده  دهندٔه اين است كه كشور ب) نقاط زير مرز امكانات توليد، نقاطي هستند كه توليد در آن ناكارا است و همچنين نشان  
  نشده، كاال و خدمات بيشتري توليد كند.  تواند با منابع استفاده است؛ لذا مي نكرده

  ها را دارد.  اي هستند كه كشور آرزوي رسيدن به آن ناحيه نقاط خارج از مرز امكانات،ج)   
  ) است. PPFنكته: عالمت اختصاري مرز امكانات توليد، (  
  اقتصاد ۴، درس ۱فصل *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۸

  ا هستند؛ زيرا اقتصاد از حداكثر منابعش استفاده نكرده است.الف) توليد در نقاطي كه زير مرز امكانات توليد قرار دارند، ناكار  
  عدد كاله بيشتر است. ۲۰۰پوشي از توليد  عدد شال بيشتر، چشم ۲۰۰ب) هزينۀ فرصت توليد   
  دستيابي هستند.  ج) نقاطي كه خارج از مرز امكانات توليد قرار دارند، جزء نقاط آرماني و غيرقابل  
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  اقتصاد ۵، درس ۲فصل *  متوسط: سؤال اتمشخص ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۹
  ) ۴و  ۲هاي  . (رد گزينهكنند ارائه ميوكارها  الف) خانوارها، زمين، نيروي كار، سرمايه و كارآفريني را براي توليد كاال و خدمات، به كسب  
اند شـكل بگيـرد. همچنـين بازارهـا، هـم تو ب) بازار به مكان خاصي اشاره ندارد و از مواجهۀ خريداران و فروشندگان در هر جاي ممكن مي  

  توانند حضوري باشند هم مجازي و غيرحضوري.  مي
ي ج) اگرچه در علم اقتصاد، رابطۀ مستقيم ميزان درآمد و مقدار تقاضاي يك كاال، يك اصل است؛ اما با افزايش درآمد، ميزان تقاضاي كاالهـا  

  )۳يابد. (رد گزينۀ  نامرغوب و پست، كاهش مي
  اقتصاد ۵، درس ۲فصل *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲: گزينۀ پاسخ -۳۰

  ، بيانگر كمبود عرضه هستند. ۳تا  ۱هاي  دهندٔه كمبود تقاضا و رديف نشان ۷تا  ۵هاي  الف) رديف  
  بود، ضرب كنيم:  غير از قيمت تعادلي، براي درآمد توليدكننده، بايد قيمت را در مقدار عرضه و تقاضا، هر كدام كه كمتر هاي به ب) در قيمت  

, , 3800 2000 7 600 000  
  ) است: ۴كنندگان، مربوط به قيمت و مقدار تعادلي (رديف  ج) بيشترين درآمد توليدكننده و بيشترين پرداختي مصرف  

, , 2800 6500 18 200 000  
  اقتصاد ۵، درس ۲فصل *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۳۱

  ميزان عرضۀ آن است.  افزايشدنبال آن  هاي توليد و به هزينه كاهشهاي جديد توليد، منجر به  روش اختراعات و ابداع  
  اقتصاد ۵، درس ۲فصل *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۳۲

  معرف كاالهاي جايگزين هستند؛ نه كاالهاي مكمل  ۴و  ۱هاي  گزينه» الف«الف) موارد ذكرشده در قسمت   
  قيمت و مقدار تقاضا اشاره دارد.  معكوستقاضا به رابطۀ ب) قانون   
  باشد.  ها، صحيح مي در همۀ گزينه» ب«توجه: بخش دوم قسمت   
  اقتصاد ۵، درس ۲فصل *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۳۳

  دهد.  را نشان مي ۱۵ست كه اختالف آن دو، عدد ا ۱۵عدد است و ميزان عرضه و تقاضاي تعادلي،  ۳۰، ۱۰,۰۰۰مت يعرضه در ق مازاد الف) ميزان  
 30 15 15  

 25 5   (ب ۵۰۰۰: كمبود عرضه در قيمت 20
 20 10   ۸۰۰۰: مازاد عرضه در قيمت 10

و مقـدار عرضـه و  ۷۰۰۰خورد كه در اين سؤال، قيمـت تعـادلي  ج) هميشه بيشترين دريافتي توليدكنندگان در سطح قيمت تعادلي رقم مي  
  دهد:  ها، مبلغ دريافتي توليدكننده را نشان مي ضرب آن است كه حاصل ۱۵تقاضاي تعادلي، 

, 7000 15 105 000  
شود؛ در نتيجه قيمـت اگـر  رود و رفتار توليدكننده و مصرف كننده هماهنگ مي د) تنها در قيمت تعادلي فاصله بين عرضه و تقاضا از بين مي  

  اند.  ها در اين بخش صحيح تر باشد بايد افزايش يابد؛ لذا همۀ گزينه ر از قيمت تعادلي باشد بايد كاهش يابد و اگر پايينباالت
  اقتصاد ۵، درس ۲، فصل ۴و  ۳هاي  ، درس۱فصل *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۳۴
  اقتصاد ۵درس  ۲، فصل ۴ و ۳هاي  ، درس۱فصل *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۳۵

  بررسي عبارات نادرست:   
صـبري زيـاد  است و به بي نفس بيش از حد (خودرأي بودن) اعتمادبههاي پرخطر و بدون آمادگي الزم، مربوط به  گذاري در زمينه الف) سرمايه  

  ارتباطي ندارد. 
  قل بيش از يك كاال توليد شود؛ بدون آنكه وضع توليد ديگر كاالها بدتر شود. باشد، اين امكان وجود دارد كه حدا ناكاراد) زماني كه توليد در كشوري،   

 
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۰درس *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۳۶

  ۵۴۳۸۲۶كد سؤال: 
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۰درس : متوسط * سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۳۷

  ۵۰۸۸۸۳كد سؤال: 
  .هستند درست »د« و »ج« موارد  
  :نادرست يها نهيگز يبررس  
  .ميابي يم كمال و يپختگ حال در را آن هفتم قرن لياوا و ششم قرن در و ميشو يم مواجه نثر بلوغ ٔهدور با پنجم قرن ۀمين در )الف  
  .شد جيرا هم مصنوع نثر و ديرس لكما به ساده نثر ،افتي رواج يعلم گوناگون يها موضوع در كتاب فيتأل دوره، نيا در )ب  
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۰درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۳۸

  ۵۱۰۰۶۲كد سؤال: 
  :ها نهيگز ريسا ينادرست ليدل  
 حكمـت، و وعـظ طنـز، هجـو، مدح، همچون ييها رشته و ها شاخه در و افتي تنوع موضوع، و يندگيگو سبك نظر از دوره نيا شعر :۲ ۀنيگز  

  .شد گرفته كار به حماسه و تغزّل ،ييسرا داستان
  .پرداخت يمعنو سلوك و ريس به خود، يشعر اتيح از دوم ٔهدور در ،بود يگو حهيمد ابتدا كه ييسنا:  ۳ ۀنيگز  
  .شد هافزود انيب يسادگ بر و افتي گسترش آن موضوعات ۀدامن ها خانقاه به آن ورود و دربارها از شعر خروج با:  ۴ ۀنيگز  
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  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۰درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۳۹
  ۵۲۷۸۵۳كد سؤال: 

  .باستيز و فيلط يها غزل سرودن به شاعران يمند عالقه ، ششم قرن دوم ۀمين شعر در توجه قابل موضوع  
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۰درس *  متوسطؤال: س مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۰

  ۵۴۶۱۰۵: كد سؤال
  .اند ساخته سجع »پنهان«و » درمان«واژگان  در آن، كه نهيگز نيا مثل ،است ساده يها سجع يريگ كار به ،موزون نثر ياصل يها يژگيو از  
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۰درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۱

  ۵۴۶۱۱۱كد سؤال: 
  .باشد او از تواند ينم ۳گزينۀ  ي،نيد مسائل ليدل به ردربا از خسرو ناصر ينيگز يدور به توجه با  
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۲درس *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۲

  ۴۲۰۹۸۶كد سؤال:  

  جناس افزايشي»: قدم«و » دم«: ۱گزينۀ   
  جناس ناقص اختالفي»: بري«و » پري: «۴گزينۀ   
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۳

  ۴۲۰۹۸۷كد سؤال: 
 »م َـ«جناس ناقص افزايشي ندارند، زيرا ضمير پيوستۀ » فغان و فغانم«جناس ناقص افزايشي دارند. الزم به يادآوري است كه » پيمان«و » پيمانه«  

  باشد، بلكه خود از نظر دستوري يك واژه است. جز واژٔه فغان نمي
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۲درس *  متوسط: سؤال صاتمشخ ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۴

  ۴۳۶۲۶۹كد سؤال: 
  جناس تام ساخته است.» جوي«واژٔه  كنار جوي: دوري كن/ كنارِ جوي: نزديك جويبار   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  تو را در گوشم دارم.» عالمت محبت«جناس ناقص حركتي است: » مِهر«و » مُهر: «۱گزينۀ   
  ريشگي دارند. جناس هم» سير«و » سيري: «۳گزينۀ   
  »زهره و جرئت نداري«مصراع دوم »/ عطارد و سيارٔه زهره«جناس ناقص حركتي است: مصراع اول » زَهره«و » زُهره: «۴گزينۀ   
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۲درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۵

  ۴۲۱۰۳۱كد سؤال: 
هستند. در   آرايۀ اشتقاق دارند و چون در يك حرف نيز اختالف دارند، داراي آرايۀ جناس ناقص افزايشيريشه هستند،  عقل و عقول: چون هم   

  ها فقط آرايۀ اشتقاق وجود دارد. ديگر گزينه
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۲درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۶

  ۴۲۰۹۶۱كد سؤال: 
  في (توجّه: رخش و رخشان جناس نيستند زيرا در دو حرف اختالف دارند.)جناس ناقص اختال»: شاد -شاه: «۴گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  جناس ناقص افزايشي»: ماه -ما«جناس ناقص اختالفي/ »: جمع -شمع: «۱گزينۀ   
  جناس ناقص افزايشي»: آيينه -آيين«جناس ناقص اختالفي/ »: سينه -كينه: «۲گزينۀ   
  جناس ناقص اختالفي»: در -بر/ « گ (پنجۀ دست): جناس تامچن -: چنگ (ساز)۳گزينۀ   
  ۳علوم و فنون ادبي  ۳درس *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۷

  ۳۷۳۸۱۳كد سؤال: 
  ها: بررسي مراعات نظير در ساير گزينه  
  هاي بلبل، بوستان و گل : واژه۲گزينۀ   
  هاي درس، دانش، كتاب و باب : واژه۳گزينۀ   
  زار خاك، سبزه نماز/ سبز، شوره هاي سجده، بانماز و بي : واژه۴گزينۀ   
  ۳علوم و فنون ادبي  ۳درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۸

  ۳۶۵۲۰۳كد سؤال: 
  بوط كرد.دارد كه با خوردن ميؤه ممنوعه (گندم) از بهشت (روضۀ رضوان) به اين دنيا ه اين بيت تلميح و اشاره به داستان حضرت آدم   
  ۳علوم و فنون ادبي  ۳درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۹

  ۳۷۲۶۷۸كد سؤال: 
  تلميح به داستان ليلي و مجنون و مصراع دوم تضمين آيۀ قرآن (با كمي تغيير به ضرورت وزن) است.  
  ۳علوم و فنون ادبي  ۳درس *  متوسطؤال: س مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۰

  ۴۴۰۲۹۲كد سؤال: 
  »به هر سو رو كنيد، خدا آنجاست. «معني و مفهوم آيه اين است كه   
  بينيم. نيز به اين مفهوم اشاره شده است كه خداوند در همه چيز متجلّي است و به هرچه بنگريم خدا را در آن مي ۱در گزينۀ   
  ۳علوم و فنون ادبي  ۳درس *  دشوارت سؤال: مشخصا ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۱

  ۴۲۱۲۶۵ل: كد سؤا
و گلسـتان  و گذر از نيل و نابودي دشمنانش و اشاره به داستان حضـرت ابـراهيم  تلميح بيت مورد سؤال، اشاره به داستان حضرت موسي   

  .اهللا  ) و نيل، آتش و ابراهيم خليلهم برشمرده شده است. كليم (حضرت موسي  ۴ها در گزينۀ  شدن آتش بر ايشان دارد. همين اشاره
  ها: رسي ساير گزينهبر  
  دارد. بخش عيسي  و كوه طور و نفس جان هاي حضرت موسي  : اشاره به داستان۱گزينۀ   
  و آتش دارد. : اشاره به داستان حضرت ابراهيم ۲گزينۀ   
  و اسكندر و آب حيات دارد. هاي حضرت موسي  : اشاره به داستان۳گزينۀ   
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  ۳علوم و فنون ادبي  ۳درس *  دشوارمشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۲
  ۳۷۸۳۰۳كد سؤال: 

  قصص) از قرآن را تضمين كرده است. ۸۸اي (  شاعر آيه» ج«در بيت   
سـورٔه يوسـف)  ۹۵و  ۹۴(آيـات  هم به داستان حضرت يوسف » د«اشاره دارد و بيت  به داستان نمرود و حضرت ابراهيم » ب«بيت   

  ها را ندارد. هكدام از آراي هيچ» الف«تلميح دارد. بيت 
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۱درس *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۳

  ۴۷۰۶۷۵كد سؤال: 
  هستند. ۱مطابق قاعدٔه » بال و مبتال«رديف است و كلمات قافيه يعني » خود را«در اين بيت   
  ۲قاعدٔه  وز  مهرافروز و بدروز  رديف » را: «۲گزينۀ   
  ۲قاعدٔه  اب  تاب : ماهتاب و آف۳گزينۀ   
  ۲قاعدٔه  اب  تاب و پراضطراب  سينه رديف » را: «۴گزينۀ   
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۱درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۴

  ۴۲۲۲۸۰كد سؤال: 
  ت الحاقي َـ ند  َـحروف اصلي:  كلمات قافيه كمندت و بندت   
  ت الحاقي َـ : يز ۴گزينۀ   : است۲گزينۀ   ند الحاقي َـ : وز ۱گزينۀ   
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۱درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۵

  ۴۲۲۴۲۴كد سؤال: 
  شـود.  حـروف مشـتركي در قافيـه مشـاهده نمـي» ان«جمع در يك معني تكرار شده و قافيه غلط است و پـس از حـذف » ان« ۲در گزينۀ   

  لب) -(مادر
  حروف الحاقي است)ان (ان:  ل  ِـ: ۱گزينۀ   
  ش (تغيير مصوت كوتاه مطابق تبصره درست است.) َـ ن  َـن،  ُـ: ۳گزينۀ   
  الحاقي است) ان (ان: حروف ب  َـ: ۴گزينۀ   
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۱درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۶

  ۴۰۳۹۱۹كد سؤال: 
  »دوم«در بيت » گام -كام«و » اول«در بيت » كمند -بند«ند: باش مي ۲در اين گزينه قافيۀ هر دو بيت طبق قاعدٔه    

  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۱درس *  دشوارصات سؤال: مشخ ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۷
  ۵۰۹۲۷۷كد سؤال: 

  ها: بررسي ساير گزينه  
  است.» يي«و حروف الحاقي » ا«، حرف اصلي مصوت بلند »بيارايي و فرود آيي«: كلمات قافيه ۱گزينۀ   
  است.» سورت و صورت«و قافيۀ دوم » آن و سلطان«: كلمات قافيۀ اصلي ۲ۀ گزين  
  شوند. مانده قافيه نمي الحاقي، و كلمات باقي» ي«، كه حرف »دعوي و معني«: كلمات قافيه ۳گزينۀ   
  ۳علوم و فنون ادبي  ۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۸

  ۳۶۶۴۸۰كد سؤال:  

  : مفاعيل مفاعيل مفاعيل فعولن۱ وزن مصراع گزينۀ  
  ۳علوم و فنون ادبي  ۲درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۹

  ۳۶۸۶۹۰كد سؤال: 
  مفتعلن فاعالت مفتعلن فع (ناهمسان)»: الف«بيت   
  مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن (ناهمسان)»: ب«بيت   
  نظم ناهمسان آن (مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن) برتري دارد. مستفعل مستفعل مستفعل مستف كه نظم همسان بر»: ج«بيت   
  مفعول مفاعلن مفاعيلن يا مستفعل فاعالت مستفعل (ناهمسان)»: د«بيت   
  ۳علوم و فنون ادبي  ۲درس  * متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۰

  ۳۶۸۶۹۲كد سؤال: 
  ولن است.: مفعول مفاعلن مفاعيلن يا مستفعل فاعالت مفع۲وزن بيت   
  : مفتعلن مفتعلن فاعلن۴: فاعالتن فعالتن فعلن/ گزينۀ ۳: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن/ گزينۀ ۱گزينۀ   
  ۳علوم و فنون ادبي  ۲درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۱

  ۴۴۰۲۸۵كد سؤال: 
  وجود دارد. هجايي (مستف) در اين وزن پايۀ آوايي دو مستفعل فاعالت مستف »: ج«مورد   
  هجايي (فع) وجود دارد. در اين وزن پايۀ آوايي تك مفتعلن فاعالت مفتعلن فع »: د«مورد   
  ها: بررسي وزن ساير گزينه  
  فاعالتن مفاعلن فعلن»: الف«مورد   
  مفعول مفاعلن مفاعيلن يا مستفعل فاعالت مستفعل»: ب«مورد   
  ۳علوم و فنون ادبي  ۲درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۲

  ۴۷۶۶۲۹كد سؤال: 
  باشد. مي» فاعلن«است كه معادل ركن » ايم كرده«و رديف شعر » فاعالتن فاعالتن فاعلن: «۲وزن گزينۀ    

  ها: بررسي ساير گزينه  
  و ركن اين شعر نيست.» فاعالتن«شود  كه مي» آفريدند«است و رديف » مفاعيلن مفاعيلن فعولن«: وزن بيت ۱گزينۀ   
  كه بيش از چهار هجا است.» اگر بگذارد«است و رديف » مفتعلن فاعالت مفتعلن فع«: وزن بيت ۳گزينۀ   
  نداريم.» فع«كه فقط يك هجا است و در اين شعر، ركن » اوست«است و رديف » مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن«: وزن بيت ۴گزينۀ   
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  ۳و فنون ادبي  علوم ۲درس *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۳
  ۳۸۴۰۳۴كد سؤال: 

  مفهوم مشترك: ديدار يار (وصال) درمان درد عاشق است.  
  ۳علوم و فنون ادبي  ۳درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۴

  ۳۸۴۰۳۵كد سؤال: 
  مفهوم مشترك: نفي كينه و دعوت به پااليش درون از كينه  

  ۳علوم و فنون ادبي  ۳درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۵ 
  ۴۹۰۸۵۷كد سؤال: 

  داند. : كسي كه درد ندارد، حال دردمند را نمي۳مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  تعلقي نسبت به تعلقات دنيوي : وارستگي و بي۱گزينۀ   
  : فاش شدن عشق از ظاهر۲گزينۀ   
  عقل در درك عشق : تقابل عقل و عشق و ناتواني۴گزينۀ   

 
  ۱ شناسي جامعه ۹درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۶

  ۴۲۷۴۴۰كد سؤال: 
   گويند. مي كنترل اجتماعيگيرد،  هايي كه براي پذيرش فرهنگ جامعه و انطباق افراد با انتظارات جامعه انجام مي به مجموعه فعاليت  
   شود. واسطۀ آن، فرهنگ در افراد دروني مي شي است كه بهرو اقناع  
   شـود،  گيري هويت اجتماعي افراد طـي مي كند و مسيري كه براي شكل به فرايندي كه هر فرد براي مشاركت در زندگي اجتماعي دنبال مي

  )است. پذيري فرهنگپذيري مترادف با  جامعه(گويند.  پذيري مي جامعه
   گويند. مي كجروي اجتماعيها و هنجارهاي جامعه هستند،  رخالف عقايد، ارزشبه رفتارهايي كه ب  
  ۱ شناسي جامعه ۱۱و  ۱۰، ۹هاي  درس*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۷

  ۴۲۷۵۶۵كد سؤال: 
    مشـاركت در جهـان  ينيـز بـرا . فـرددهـد ميخود را به فرد آموزش  يزندگ ٔهشيوو  ها ارزش، اعتقاداتبقا و تداوم،  يبرا يجهان اجتماع

  .شود ميكه برعهده دارد، آشنا  يحقوق و تكاليفو  يموقعيتش در جهان اجتماعتدريج با  و به آموزد ميرا  در آن يزندگ ٔهشيو ،ياجتماع
   بـا هويـت  هـا هگروافـراد و  ي، تغييرات هويتگيرد ميجامعه شكل  ياساس هاي ارزشدر چارچوب عقايد و افراد  يكه هويت اجتماع يمادام

  .گيرد ميسازگار است و مورد تشويق و تأييد جامعه نيز قرار  يجهان اجتماع
   كـه در ميـان  شـود ميمحقـق  ي. اين هويت هنگامگيرد ميآن شكل  ياجتماع هاي ارزشبراساس عقايد و  يجهان اجتماع يهويت فرهنگ

افراد پذيرفته و به رسميت شناخته شود، هويت  ياز سو ها ارزشعقايد و از  يهرگاه نوع يپديد آيد. يعن يمشترك هاي ارزشعقايد و مردم، 
  .آيد ميپديد  ياجتماع نجها يفرهنگ

   ۱ شناسي جامعه ۱۰درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۸
  ۵۴۳۹۰۸كد سؤال: 

  .باشد تواند بروز و ظهور اجتماعي داشته افراد نمي هويت ديني و معنوير، الدر يك جهان سكو  
توان به جلوگيري از تحصيل دختران محجبـه در  شوند. براي نمونه، مي ، منع مييي كه هويت ديني افراد را آشكار كندها فعاليتدر اين جهان   

  .برخي جوامع غربي اشاره كرد
مي رأي الدي به حاكميت اسالمي ۱۹۹۱ر و دنيوي، امكان رأي دادن به قوانين الهي وجود ندارد. اكثريت مردم الجزاير در سال الدر جوامع سكو  

بـه دادند، اما كودتاي نظامي مانع از اجراي نتايج انتخابات شد. رئيس جمهور وقت آمريكا در دفاع از اين كودتا گفت كه مـردم الجزايـر نيـاز 
  شده دارند. دموكراسي كنترل

  .شوند ، به رسميت شناخته نميرا نفي كننديي كه ابعاد متعالي و الهي انسان ها هويتدر يك جهان ديني و معنوي نيز،   
  ۱ شناسي جامعه ۱۰درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۹

  ۵۴۶۱۳۴كد سؤال: 
    انتقال كارمند نسلي  افقي درون ب  
   شود  پزشكي كه رانندٔه تاكسي مي  نزولي ج  
   وزير  وزير فرزند نخست نخست نسلي  افقي ميان د  
   خودرو  يك فرزند كارگر كارخانۀ ايران  پايه وكيل  صعودي الف  
  ۱ شناسي جامعه ۱۱درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۰

  ۵۴۷۹۲۲كد سؤال: 
فـظ است. اگر اين روند تا جايي پيش برود كه اعضاي جامعه براي تشكيل خانواده يا ح تعارض فرهنگيق نوعي التأخير در ازدواج و افزايش ط  

بـروز  تزلـزل فرهنگـيبسياري زندگي مجردي را بر زندگي خانوادگي ترجيح دهند، نـوعي  ،زم و كافي نداشته باشند و در عملال ٔهآن انگيز
هاي زندگي خانوادگي همانند زندگي بـا  ها و بديل اي سست شوند كه رقيب گونه هاي آن به كند. اگر در ادامه، نهاد خانواده و عقايد و ارزش مي
اي كه جهان اجتماعي نتواند در برابر  گونه عرض خانواده شيوع پيدا كنند؛ به .. هم. انات، ازدواج با همجنس، زندگي مشترك بدون ازدواج وحيو

  .شود مي بحران هويتنهاد خانواده دچار  ،ها و هنجارهاي آن دفاع كند اين اشكال از كيان خانواده و ارزش
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  ۱ شناسي جامعه ۱۱درس *  متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۱
  ۵۴۳۹۱۴كد سؤال: 

سازند، موردترديد قرار گيرند و  كه هويت فرهنگي جهان اجتماعي را مي ييها و ارزش ها عقايد، آرماندهد كه  تزلزل فرهنگي هنگامي رخ مي  
ح سطوشود و به  طح رفتارها و هنجارها آغاز ميثبات و استقرار خود را در زندگي مردم از دست بدهند. به عبارت ديگر، ناسازگاري اغلب از س

  .رسد مي ها يعني عقايد و ارزش تر عميق
  ۱ شناسي جامعه ۱۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۲

  ۵۴۸۰۸۰كد سؤال: 
  است. هويت حقيقيهاي جهان اجتماعي مطابق حق باشند، جهان اجتماعي داراي  و آرمان ها اگر واقعيت ■  
  هاي اجتماعي ممكن است. ها و جهان ها، امت ، ملتها شدگي براي افراد، گروه ي گمها ۀ حالتهم ■  
  ۱ شناسي جامعه ۱۲درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۳

  ۴۲۷۵۰۶كد سؤال: 
ازها، مشكالت و مسائل خود، با جهان اساس ني بر ال و خالقطور فع آن، به يكه اعضا پردازد ميبه داد و ستد و تعامل  يهنگام يجهان اجتماع  

گـزينش  را در ال و خالق خودفع تحالديگر شوند و درنتيجه،  يآن مبهوت و مقهور جهان اجتماعاگر اعضاي ديگر رويارو شوند، اما  ياجتماع
تحقيـق و گـزينش و  بدونديگر را  ي. در آن صورت عناصر فرهنگشود مي يفرهنگ يخودباختگديگر از دست بدهند، دچار  يعناصر فرهنگ

  .گيرد ميفرا يصورت تقليد به
  ۳ شناسي جامعه ۲درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۴

  ۳۸۴۰۷۵كد سؤال: 
   هاي  ها را دارند. علوم اجتماعي با داوري دربارٔه پديده ها و هنجارهاي اجتماعي و نقد و اصالح آن علوم اجتماعي ظرفيت داوري دربارٔه ارزش

  )قسمت الف(آورند.  و درست را براي دانشمندان فراهم مي گيري اجتماعي مناسب موضعها، فرصت  اعي و انتقاد از آناجتم
    ها كمـك  سازند و به افزايش همدلي و همراهـي انسـان و جوامع مختلف از يكديگر را فراهم مي ها زمينۀ فهم متقابل انسانعلوم اجتماعي

  كنند. (قسمت ب) مي
    شـويم و هـم از  ها برخـوردار مي هاي آن در خانواده، كالس، شهر، محله، كشور و ديگر اجتماعات، هم از فرصت ناخت قواعد زندگيشما با

 )قسمت ج(مانيم.  هاي احتمالي زندگي در اجتماعات مختلف در امان مي آسيب
  ۳ شناسي جامعه ۲درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۵

  ۵۳۳۴۰۱كد سؤال: 
  سه نگاه در ارتباط با موضوع و روش علوم انساني و اجتماعي:  
 دانند. برخي علوم انساني و علوم اجتماعي را يكي مي) ۱  
دانند. اين دسته،  دانند ولي روش آن دو را متفاوت مي برخي ديگر موضوع علوم انساني و علوم اجتماعي را همان امور انساني و يكسان مي) ۲  

دانند ولي روش  را همان روش علوم طبيعي، يعني روش تجربي مي )شناسي و... شناسي، مردم شناسي، جامعه جمعيت(ي روش علوم اجتماع
 .دانند هاي غيرتجربي مي را روش )هاي دانشگاهي مانند هنر، فلسفه علوم اجتماعي، مطالعات فرهنگي و... برخي رشته(علوم انساني 

دهد  اش تقليل نمي علوم اجتماعي موضوعات متفاوتي دارند. اين نگاه وجود انسان را به ابعاد اجتماعي از منظر كتاب حاضر، علوم انساني و) ۳  
  .كاهد هاي اجتماعي او فرو نمي هاي انسان را به كنش و كنش

  ۳ شناسي جامعه ۲درس *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۶
  ۴۸۴۶۰۲كد سؤال: 

شود كه اجتماعات انساني و  يي گفته ميها گيري علوم اجتماعي انجاميد. در واقع علوم اجتماعي به دانش لعلمي اين اجتماعات به شك ۀمطالع  
  .كنند روش علمي مطالعه مي و شيؤه زندگي ما را به ها ها از كنش و شيؤه زندگي ما و همچنين اثرپذيري آن ها ها بر كنش چگونگي اثرگذاري آن

  ۳ شناسي جامعه ۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۷
  ۴۱۴۳۷۷كد سؤال: 

   بـه يعيطب علوم و عتيطب از كنند مي كمكها  آن به و دهند يم يآگاه ها انسان به يفناور هاي محدوديت و ها ، دربارٔه فرصتعلوم اجتماعي 
  .كنند استفاده درست ٔهويش

   اند. طبيعي هاي ديتمحدو بر انسان ۀغلب ۀليوس ،آن از حاصل فناوري و يعيطب علوم  
  ۳ شناسي جامعه ۳درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۸

  ۴۵۱۵۵۸كد سؤال: 
كـار  و زبان شاعرانه به يزبان عاد انيم دهد ابتدا در حوزٔه ادبيات مطرح شد و براي فرق گذاشتن زدايي نيز مي كه معناي عادتزدايي  ييآشنا  

شـوند و  مواجـه مي يتماعاج تيخود با هر موقع يعمل يازهايروزمره غالباً بنا به ن ي. افراد در زندگافتياه ر يرفت و از آنجا به علوم اجتماع
كننـد و بـا  دانش، عمل مي نيبر اساس ا ؛سازند تري از آن مي و دانش ساده و راحت يكاهند و آگاه مي تيو عمق آن موقع يدگيچيمعموالً از پ

امـا  ،شـود مي رهيـها ذخ آن يانجام كارها) در دانش عموم ي(چگونگ يو ابزار يدانش عمل يصورت نوع بهشود و  ها مي تكرار عمل، عادت آن
 يو عمـوم يدانش عمل نينگاه كند تا از ا ياجتماع يها تيبه موقع بهيغر يانداز فرد از چشم ،زدايي ييكند با هنر آشنا شناس تالش مي جامعه

 يها تيخود به موقع يخود و برا ديروزمره از د يتر شود. در واقع افراد در زندگ كينزد ياجتماع تيو عمق آن موقع يدگيچيعبور كند و به پ
  شود. كيو ابعاد و اعماق آن نزد ياجتماع تيقعتالش كند تا به خود مو ديشناس با جامعه يول ،نگرند مي ياجتماع

  ۳ شناسي جامعه ۳درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۹
  ۴۸۶۸۸۴ال: كد سؤ

  ايم. ها براي با هم زندگي كردن پذيرفته شود كه ما انسان برقرار مي قواعدينظم اجتماعي در نتيجۀ  ■  
  كنند. ها را همين قواعد تعيين مي كه جاي پديده هر پديده در جاي خودنظم يعني قرار گرفتن  ■  
شود شما بدانيد كـه چـه توقعـات و انتظـاراتي  نمايد؛ باعث مي پذير مي انرا امكها  همكاري با آنو  بيني رفتار ديگران پيشنظم اجتماعي،  ■  

  توانيد از ديگران داشته باشيد و اتفاقات غيرمنتظره، شما را از همكاري با ديگران باز ندارند. مي
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  ۳ شناسي جامعه ۳درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۰
  ۵۳۶۱۳۶كد سؤال: 

آينـد؟  وجـود مي قواعد و هنجارهاي با هم زندگي كردن چگونه بـه :كنند توجه مي ها تن نظم اجتماعي، به اين پرسشان در شناخشناس جامعه  
  كنند؟ آورند؟ چگونه تغيير مي چگونه دوام مي

  ۳ شناسي جامعه ۳درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۱
  ۴۹۳۴۳۸كد سؤال: 

تصور كنيم كه با قوانيني به اسـتحكام  واقعيتي بيرونيرا  و آن را دستاوردي انساني ندانيم، يعني آن اگر جامعه را همچون طبيعت تصور كنيم  
ي اجتمـاعي را ها ي ابزاري خـود اسـتفاده كنـيم و جامعـه و پديـدهها توانيم از دانش صورت ما فقط مي شود، در آن قوانين طبيعت، اداره مي

از ما خواهد بود و فقط بايد خود را با  بيرون و مستقلوجود آوريم. نظم اجتماعي  نيادين در جامعه به، اما قادر نخواهيم بود، تغييري ببشناسيم
  .تطبيق دهيم و سازگار كنيمآن 

  ۳ شناسي جامعه ۳درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۲
  ۴۴۵۴۲۴كد سؤال: 

و بـدن  نيهمچـون ماشـ ييها دهيجامعه و پد يها مند شوند تا شباهت شناسان عالقه باعث شد جامعه ،يعيدانشمندان علوم طب يها تيموفق  
  بدانند. نيماش ياجزا ايبدن  ياعضا انيانسان را برجسته كنند و نظم جامعه را همانند نظم م

  شناسي تبييني جامعه
  هدف  روش  موضوع

  هاي اجتماعي بيني و كنترل پديده پيش  )رونيتجربه (نگاه از ب س وح  .هستند يعيطب يها دهيهمانند پد ياجتماع يها دهيپد
  ۳ شناسي جامعه ۳درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۳

  ۳۷۳۷۷۲كد سؤال: 
يـرات يكـي از توان تغي گويند. يعني مي مي تغيير همگاهي تغيير در يك پديدٔه اجتماعي با تغيير در پديدٔه ديگر همراه است. اين دو پديده را   

  كمك تغييرات ديگري توضيح داد. ها را به آن
   هم مرتبط باشندتغيير نيست و بايد اين تغييرات به  هاي ديگر لزوماً هم نكته: ديده شدن تغييرات يك پديده همراه پديده.  
  ۳ شناسي جامعه ۳درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۴

  ۵۳۶۱۴۳كد سؤال: 
هايي كه قـبالً مسـتقل از هـم بـه نظـر  بيين، بيان چرايي يك پديده يا نشان دادن علت ايجاد يا زوال آن است. در تبيين، پديدهمنظور از ت  

 .شـود اند، روابط جديدي طرح مي شده در ارتباط با هم ديده ميتر  يي كه پيشها گيرند و ميان پديده رسيدند در ارتباط با يكديگر قرار مي مي
شود بيكاري در جامعه افزايش يابد، يا هرچه همبستگي اجتمـاعي ميـان  شود و ركود اقتصادي باعث مي اعث انبساط فلزات ميحرارت ب الًمث

  .يابد افراد يك گروه بيشتر باشد انحرافات اجتماعي در آن گروه كاهش مي
  ۳ شناسي جامعه ۳درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۵

  ۵۳۶۱۵۴كد سؤال: 
بيند. از اين  مي تفاوتي كميتفاوت ميان جوامع مختلف را تنها  داند و طبيعي پيچيده مي ٔهيك پديد صرفاً ي تبييني، جامعه را نيزشناس معهجا  

  .ترند و به همين دليل پيشرفته تواناترندترند، در رفع نيازهاي خود  منظر برخي جوامع از برخي ديگر پيچيده
كنند و از جوامع ساده به جوامع پيچيده تبـديل  طي مي سوي پيشرفت مسير يكساني بهجوامع،  ۀكنند كه هم طرفداران اين ديدگاه گمان مي  

  .ي گوناگوني را پديد آورندها توانند جوامع و تاريخ مي ها كه واقعيت اين است كه انسان شوند، در حالي مي

  
 )۵(درس  ۱* عربی، زبان قرآن اده سمشخصات سؤال:  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۸۶

  ۳۵۴۶۲۵کد سؤال: 
  )۴ها (رد گزینۀ  )/ ِمثلَهم: مانند آن۳)/ أَن یَخلَُق: که بیافریند (رد گزینۀ ۱ها (رد گزینۀ  )/ الّساموات: آسامن۳َخلََق: آفرید، خلق کرد (رد گزینۀ   
 )۲ (درس ۳* عربی، زبان قرآن متوسط مشخصات سؤال:  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۸۷

  ۳۷۲۷۷۲کد سؤال: 
)/ ۴و  ۳های  رساند (رد گزینه زائد است/ یَنفُعنا: به ما سود می ۳و  ۱های  در گزینه» زمینه«)/ واژۀ ۱هر (رد گزینۀ  اسم نکرۀ مفرد  کّل   

  )۴)/ حیاتنا: زندگی خویش (رد گزینۀ ۳و  ۱های  حّتی نتقّدم: تا پیرشفت کنیم (رد گزینه
 )۶(درس  ۱شخصات سؤال: متوسط * عربی، زبان قرآن م ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۸۸

  ۳۷۸۵۵۴کد سؤال: 
)/ ۳و  ۱ی ها )/ جذبت: جذب کرد (رد گزینـه۳و  ۱های  (رد گزینه ؛ مفعوِل عبارت استرا )ها کثیراً من الّسّیاح: خیلی از گردشگران (توریست  

  )۲ا الخّالبة: کشور جذاب ما (رد گزینۀ )/ بالدن۲و  ۱ های هی که شاهد بودیم (رد گزینشهدنا: به حدّ  إلی حدٍّ 
 )۲(درس  ۳مشخصات سؤال: متوسط * عربی، زبان قرآن  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۸۹

  ۳۷۸۵۵۵کد سؤال: 
 )/ بـالحرارة القلیلـة:۳و  ۱های  )/ الّسائل: مایع (رد گزینه۴و  ۱های  (رد گزینه )/ مصنع: کارخانه۴و  ۱های  بنی: ساخته بود (رد گزینه کان....  

  ها) سایر گزینهحرارت اندک، گرمای کم؛ معرفه است نه نکره (رد 
 )۱(درس  ۳مشخصات سؤال: متوسط * عربی، زبان قرآن  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۹۰

  ۴۰۷۸۲۶کد سؤال: 
)/ فعل مضـارع ۳و  ۲های  )/ لیت: ای کاش (رد گزینه۲گویند (رد گزینۀ  )/ یقولون: می۱گزینۀ ماضی نقلی است (رد » ایم قد سمعنا: شنیده«  

  ) ۲و  ۱های  شود؛ لیت یعود: ای کاش برگردد (رد گزینه التزامی ترجمه می مضارع شکل به» لیت«پس از 
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 )۶و  ۵های  (درس ۱* عربی، زبان قرآن دشوار مشخصات سؤال:  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۹۱
  ۳۹۳۷۶۱کد سؤال: 

  ها: بررسی سایر گزینه  
  ها پستال ) البطاقات الربیدیّة: کارت۱  
  های مختلفی ) عادة: معموالً/ صور مختلفة: عکس۲  
  آنطبیعی/ کأنّها: گویی  یهای ) مناظر طبیعّیًة: منظره۳  
 )۱(درس  ۳مشخصات سؤال: متوسط * عربی، زبان قرآن  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۹۲

  ۴۳۸۷۰۴کد سؤال: 
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  ای کاش ) لیت: ۱  
  زائد است. » گویا) «۲  
  تر از قناعت نیست.) نیازکننده (هیچ گنجی برای انسان بی تر نیازکننده بی) أغنی: ۴  
 )۵(درس  ۱* عربی، زبان قرآن ساده مشخصات سؤال:  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۹۳

  ۴۸۶۹۵۲کد سؤال: 
ــۀ  ماهی   ــورانی: األســامک املضــیئة (رد گزین ــدیل می۳هــای ن ــد: تُ  )/ تب ــدِّ کنن ــوِّ ب ــهل، تُح ــار۲و  ۱های  ل (رد گزین ــا: ظــالم البحــر )/ ت   یکی دری

  )۲و  ۱های  (رد گزینه يضءٍ مُ  )/ یک روز روشن: نهارٍ  ۳و  ۲های  (رد گزینه
 )۱(درس  ۳مشخصات سؤال: متوسط * عربی، زبان قرآن  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۹۴

  ۳۶۴۷۰۰کد سؤال: 
 ۳ونسب آدمی را کم کننـد؛ ولـی گزینـۀ  همیت اصلها اشاره کنند و ا ها در رسشت آن خواهند به یکسان بودن انسان می ۴و  ۲، ۱های  گزینه  

  به عظمت وجودی انسان اشاره دارد.
 )۲(درس  ۳* عربی، زبان قرآن دشوار مشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۹۵

  ۳۷۲۷۸۴کد سؤال: 
  ها:  ساير گزينهبررسی   
  مفعول و منصوب فاعل و مرفوع ) ۱  
  متعدٍّ  الزم ) ۲  
  منصوب / مجرور اسم فاعل إسم مفعول ) ۴  
 )۱(درس  ۳مشخصات سؤال: متوسط * عربی، زبان قرآن  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۹۶

  ۴۹۳۵۱۴کد سؤال: 
  ها: بررسی سایر گزینه  
  املسترت» أنت«فاعله ضمیر  » جرم«مذکّر/ فاعله  مؤنّث ) ۱  
  یُسَتعمل للّربط عمل للّتشبیه ستَ ) یُ ۲  
  معرب عل/ مبنّي العالَم لیس إسم الفا ) إسم الفاعل ۴  
 )۶(درس  ۱* عربی، زبان قرآن دشوار مشخصات سؤال:  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۹۷

  ۵۰۹۴۲۸کد سؤال: 
  ها: بررسی سایر گزینه  
  »معامل«إلیه للمضاف  مضاف » معامل«) صفة للموصوف ۲  
  متعدّ  ) الزم ۳  
  منصوب بالیاء بالفتحة منصوب ) ۴  
 )۵(درس  ۱دشوار * عربی، زبان قرآن مشخصات سؤال:  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۹۸

  ۴۹۱۰۱۲کد سؤال: 
وء«شود/  مجهول منیالزم است و » إنفعال«باب باشد؛ چون  صحیح می» اِنَبَعَث «   وء«درست است نه » الضَّ   ».الضُّ
 )۱(درس  ۳* عربی، زبان قرآن ساده مشخصات سؤال:  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۹۹

  ۳۶۹۵۳۳کد سؤال: 
  داللت دارد. ّنی) (متبر آرزو » لیت«حرف   
 )۱(درس  ۳مشخصات سؤال: متوسط * عربی، زبان قرآن  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۰۰

  ۳۶۹۵۳۴کد سؤال: 
  هه هستند.خرب حروف مشبّ » مرجع« ۳و گزینۀ » متقّدمون« ۲، گزینۀ »یّتحدون« ۱در گزینۀ   
 )۱(درس  ۳مشخصات سؤال: متوسط * عربی، زبان قرآن  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۰۱

  ۳۷۲۷۹۱سؤال: کد 
  شود. مرفوع میآن نیز گريد و خرب  گريد و ال و تنوين منی اسم الی نفی جنس فتحه می  
  ها:  صورت صحیح ساير گزينه  
  ) نعمةَ ۱  
  ) أحسنُ ۳  
  ) نَجَم ۴  
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 )۵(درس  ۱مشخصات سؤال: دشوار * عربی، زبان قرآن  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۰۲
  ۳۵۴۶۴۰کد سؤال: 

  :   فاعل/ أدویًة: مفعول إشَرتی: فعل/ الحاجُّ
  ها مفعول قبل از فاعل آمده است:  در سایر گزینه  
ُر: فعل/ ضمیر مّتصل ۱     مفعول/ َصوٌت: فاعل »: ي«) یَُحذِّ
  ) تُحرِّک: فعل/ َسفینَة: مفعول/ األمواُج: فاعل ۲  
لَت: فعل/ ضمیر مّتصل۳     مفعول/ ُمنظّمُة: فاعل»: ها« ) َسجَّ
 )۶(درس  ۱* عربی، زبان قرآن متوسط صات سؤال: مشخ ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۰۳

  ۳۷۲۸۱۶کد سؤال: 
  . باشد میصفت نيست و خرب » الكريم«ليه (املُحسنني) داريم و صفت نداريم. إ فقط مضاف ۱در گزينۀ   
  ليه و صفت عبارت است از: إ ها مضاف در ساير گزينه  
  الّصعبة -»أعاملنا«در » نا) «۲  
  ُمحّددة -) نوبل۳  
  صغرياً  -»تجاربه«در » ه) «۴  
 )۶(درس  ۱مشخصات سؤال: دشوار * عربی، زبان قرآن  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۰۴

  ۳۳۴۰۵۶کد سؤال: 
  است.» َرأینا«دارد (اسم منصوب است) چون نقش آن مفعول برای فعل متعّدی » یاء«اعراب نصب به » سائحینَ «  
  است.» واو«فاعل و مرفوع به این کلمه دلیل بر نصب نیست و » املَُهنِدسونَ «در واژه » ن«نکته: حرکت فتحه بر روی   
 )۶(درس  ۱مشخصات سؤال: ساده * عربی، زبان قرآن  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۰۵

  ۴۴۰۴۵۶کد سؤال: 
  ها عبارتند از:  اسامی مبنی در سایر گزینه ضامیر، اسامی اشاره و اسامی استفهام مبنی هستند.  
  ) متی۳  ) هذه۲  ) هم۱  

 
  )۹ درس( ۱ تاريخ*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۰۶

  ۴۷۹۰۵۳كد سؤال: 
  ها اشاره شده است. هاي شاهان آشوري به مادي ق.م. در سالنامه ۹بار در قرن  براي اولين  
  )۱۱و  ۹هاي  درس( ۱ تاريخ*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۰۷

  ۴۷۴۱۷۷كد سؤال: 
  . و آتن را تصرف كرد ديلشكر كش ونانيمصر و بابل، به  يها پس از فرونشاندن شورش وش،يدار نيپسر و جانش ،»ارشايخشا«  
  ها به اقدامات داريوش يكم (داريوش بزرگ) اشاره دارند.  ساير گزينه  
  )۱۰ درس( ۱ تاريخ*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰۸

  ۲۹۳۲۹۸كد سؤال: 
 مركزيت به ايران غربي جنوب در (لَخميان) لَخمي اعرابِ رياست به نشانده حكومتي دست اعراب، غارتگري از جلوگيري براي ساساني كومتح  

 مرزهاي شد باعث كه شمارند مي بزرگي اشتباه لَخميان را حكومت برانداختن در خسروپرويز اقدام از مورّخان، برخي. كرد تأسيس حيره شهر
  بماند. دفاع بي اعراب هجوم برابر در ايران غربي جنوب

  )۱۰(درس  ۱* تاريخ  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۰۹
  ۴۷۶۰۵۸كد سؤال: 

در زمان پادشاهي قُباد يكم، حكومت ساساني با جنبشي اجتماعي و اقتصادي به رهبري مزدك مواجه شد. در پايان دوران قبـاد، بـا هـدايت   
  اي ساختگي دعوت شد كه در پايان آن، به همراه تعدادي از هوادارانش به قتل رسيد. او، مزدك به مناظره خسرو، پسر و جانشين

  )۱۱ درس( ۱ تاريخ*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۱۰
  ۳۵۴۵۳۸كد سؤال: 

 منصـوب مختلـف منـاطق حاكمـان يا و شاه از سوي كه بود قضاتي نيز و زرتشتي روحانيون عهدٔه بر رسمي در ايران باستان، بيشتر قضاوت  
  كردند. مي رسيدگي نظامي و سياسي جرايم شاهي به قُضات و مدني و حقوقي اختالفات به عمدتاً روحانيون .شدند مي

  )۱۱(درس  ۱ تاريخ*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۱
  ۵۰۹۳۰۵كد سؤال: 

 يسـوار هنگـام در كـه بـود يچـابك نظام سواره ،انياشكان ينظام التيتشك اساس. نداشت يچندان نقش نظام ادهيپ يروين ،ياشكان سپاه در  
 زره به مجهز كه دادند ليتشك زين اسلحه نيسنگ نظام سواره ج،يتدر به انياشكان .شد يم دشمن لشكر دنيپاش ازهم باعث و كرد يم يراندازيت
  .بود خود كاله و
  )۱۲ درس( ۱ تاريخ*  طمتوس: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱۲

  ۵۰۹۳۰۷كد سؤال: 
 يعـاد مـردم و حـاكم گـروه انيـم ياقتصاد و ياجتماع يها ينابرابر ،يحكومت التيتشك ۀتوسع و فتوحات شيافزا با انيهخامنش زمان در  

  .افتي شيافزا
  )۱۲(درس  ۱خصات سؤال: ساده * تاريخ مش ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۱۳

  ۴۴۰۳۱۴كد سؤال: 
  نام دبيران به طبقۀ حاكم افزوده شد. الت اداري و ديواني در دورٔه ساسانيان، قشر جديدي بهبا توسعۀ تشكي  
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  )۲ درس( ۳ تاريخ*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱۴
  ۴۸۴۵۷۵كد سؤال: 

، اقـدام بـه اسـتخدام جـان فارس جيخل و مازندران يايدر در ييايدر يروين سيأسها در زمينۀ ت منظور استفاده از دانش انگليسي نادرشاه به  
  التون كرد.

  )۲ درس( ۳ تاريخ*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۵
  ۴۱۵۱۱۱كد سؤال: 

  وارد شدند. هند به كه بودند استعمارگراني نخستين ها اسپانيايي و ها پرتغالي  
  )۲ درس( ۳ تاريخ*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۶

  ۳۶۸۷۰۶كد سؤال: 
 خرافات با مبارزه و عقل از انسان اطاعت ولتر از. بودند ميالدي ۱۸قرن  در فرانسه روشنفكران مشهورترين از تن روسو، سه و مونتسكيو ولتر،  

 را حكومت تشكيل و كرد مي تأكيد انتخابات بر اهميت نيز روسو. كرد مي دفاع بشر حقوق و سياسي قواي تفكيك از مونتسكيو. گفت مي سخن
  .دانست مي اجتماعي قراردادي حاصل

  )۳ درس( ۳ تاريخ*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۷
  ۲۳۳۶۹۲كد سؤال: 

  الممالك رييس وزارت ماليه بود. مستوفي  
  )۳ درس( ۳ تاريخ*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱۸

  ۲۵۸۲۲۲كد سؤال: 
  ها از ايران گرفتند. ترين امتيازاتي بودند كه روس روي قزاق و شيالت شمال، مهمامتيازهاي تأسيس بانك استقراضي، تشكيل ني  
 ها از قاجار گرفته بودند.  ها از امتيازاتي است كه انگليسي ساير گزينه  
  )۴ درس( ۳ تاريخ*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۹

  ۴۰۷۱۰۴كد سؤال: 
  تأسيس كردند. ايران در وپاييار مسيونرهاي را جديد هاي نخستين مدرسه  
  )۴ درس( ۳ تاريخ*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۰

  ۳۸۴۰۵۳كد سؤال: 
  .دادند تشكيل مي شهري مراكز در را اقتصادي و اجتماعي زندگي و شالودٔه بودند شهرها اجتماعي و اقتصادي نظام اصلي هستۀ بازارها،  

 

  )۶ درس(جغرافياي ايران *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۱
  ۴۸۸۰۵۶كد سؤال: 

آبدهي رودها در مناطق غربي ايران بيشتر از مناطق شرقي است. رودهاي مناطق مرطوب از رودهاي مناطق كوهستاني آب بيشتري دارند و از   
شويم آبدهي رودهـا بيشـتر  تر مي افتد و هرچه به اواخر اين دوره نزديك فاق ميحيث فصلي بيشترين بارندگي در اواخر پاييز تا اوايل بهار ات

  شود. مي
  )۶ درس(جغرافياي ايران *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۲۲

  ۵۱۰۰۳۷كد سؤال: 
  با توجه به تغييرات سطح آب آن متفاوت است، نه درياي عمان. » درياي خزر«مساحت   
  )۶ درس(جغرافياي ايران *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۳

  ۵۴۰۳۶۱كد سؤال: 
  شود كه درياچۀ اروميه در آن قرار گرفته است. ها موجب آبدهي بيشتر رودهاي منطقۀ غربي ايران مي جهت ناهمواري  
  )۶ درس(جغرافياي ايران *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۴

  ۳۸۹۱۱۳كد سؤال: 
  شود.  هاي داخلي مي ها در كشور جريان دارد و وارد درياچه ز داخلي يعني مساحتي از كشور كه تمام آب آنحوضۀ آبري  
  )۷ درس(جغرافياي ايران *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۵

  ۴۰۱۶۶۱كد سؤال: 
   هاي آينده تعداد فعاالن اقتصادي زياد خواهد شد.  چون مواليد زياد است، در سال  
   هاي نادرست: بررسي گزينه  
  چون مواليد باالست، جواني جمعيت را خواهيم داشت.) ۱  
  بيني كرد و بستگي به عواملي از جمله تمهيدات دولت در كار درماني و رفاه دارد. توان از روي هرم سني پيش اميد به زندگي را نمي) ۳  
  رو هستيم. توسعۀ اقتصادي روبههنگامي كه در هرم سني پيري جمعيت ديده شود، با كاهش  )۴  
  )۷ درس(جغرافياي ايران *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۶

  ۳۹۳۵۵۰كد سؤال: 
شرقي كشـور  آوري و سلحشوري مشهور بودند، به نواحي شمال عباس براي حفظ مرزهاي شمالي ايران، تعدادي از قبايل كُرد را كه به رزم شاه  

  فرستاد.
  )۷ درس(جغرافياي ايران *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲نۀ پاسخ: گزي -۱۲۷

  ۴۰۶۵۴۴كد سؤال: 
  علت نداشتن زمين و مشكالت اقتصادي به شهرهاي بزرگ مهاجرت كردند. ، تعداد زيادي از روستاييان به۴۰پس از اصالحات ارضي در دهۀ   
  )۷ درس(جغرافياي ايران *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۲۸

  ۴۶۸۵۰۹سؤال: كد 
سالي حركت كند، زيرا اين پديده مانع اصلي بـر سـر  سمت سالمندي و كهن اي باشد كه هرم سني كشور به گونه اساساً نبايد كنترل جمعيت به  

  راه توسعۀ اقتصادي جامعه خواهد بود.
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  )۷ درس(جغرافياي ايران *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۹
  ۵۴۰۳۶۹كد سؤال: 

  .دهد را نشان ميد در اقتصاد كشور با از دست دادن نيروي كار روستا و افزايش جمعيت فعال اقتصادي شهر، خوداخلي اجرت مه  
  )۲(درس  ۳سؤال: متوسط * جغرافيا  مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۳۰

  ۴۰۷۱۳۸كد سؤال: 
كارهايي مانند استفاده از انرژي  زيست است كه با راه يب محيطرساندن آلودگي و تخر حداقل يكي از اركان مهم پايداري شهري و شهر سالم به  

  شود. گرمايي و... عملي مي خورشيدي، زمين
  )۲(درس  ۳* جغرافيا  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۳۱

  ۳۶۸۷۱۶كد سؤال: 
SeIv¶¾ºHow SÃ÷μ]  

SeIv¶ SeIv¶/ km
,

   20 06 60010 000  

  )۲ درس( ۳ جغرافيا*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۲
  ۵۷۰۴۴۵كد سؤال: 

  گيرد، اسكان غيررسمي و غيرقانوني است.  پديدٔه ديگري كه در اطراف شهرهاي بزرگ، در نتيجۀ مشكل مسكن شكل مي  
  )۲ درس( ۳ جغرافيا*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۳۳

  ۵۷۰۴۴۴كد سؤال: 
  شوند.  وارد و در آنجا كدبندي و ذخيره مي GISافزار  رت رقومي به محيط نرمصو ورودي، اطالعات به ۀدر مرحل  
  )۲ درس( ۳ جغرافيا*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۴

  ۴۸۴۵۸۹كد سؤال: 
 بَساوايي مخصوص خط طراحي مانند شود؛ توجه سالخوردگان و جانبازان و معلوالن ويژه مانند افراد يها نياز در طراحي مبلمان شهري بايد به  

  ها. پارك و عمومي يها در ساختمان ويلچر عبور رَمپ و نابينايان عبور
  )۲ درس( ۳ جغرافيا*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۵

  ۳۷۳۷۸۰كد سؤال: 
طح كشور و منطقه، يعني آمـايش تري در س هاي عمومي و كلي تك شهرها و روستاها، برنامه ريزي براي تك در بيشتر كشورها عالوه بر برنامه  

  شود. سرزمين، تهيه مي

  
 )۳مشخصات سؤال: ساده * منطق (درس  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۶

  ۵۶۲۹۹۷كد سؤال: 
ۀ اعدادي كه تقسيم بر دو هستند و هم ها جامد نيستند (عموم و خصوص مطلق). همۀ اعداد زوج، قابل هر جامدي جسم است ولي بعضي جسم  

  اند (تساوي). هيچ ماه فرورديني ارديبهشت نيست و بالعكس (تباين). تقسيم بر دو هستند، زوج قابل
  : تساوي، مطلق، تباين۲گزينۀ   
  مفهوم جزئي است و لذا نسبتي با ديگر مفاهيم ندارد)، مطلق، تباين » ديوار چين(«: نسبتي ندارند ۳گزينۀ   
  تباينوجه،  وجه، من : من۴گزينۀ   
 )۳مشخصات سؤال: متوسط * منطق (درس  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۷

  ۳۷۲۲۰۲كد سؤال: 
دهندٔه كلي بودن آن مفهوم است، ولـي اگـر ايـن  بايد توجه داشته باشيم كه تعداد مصداق خارجي يك مفهوم اگر بيشتر از يكي باشد، نشان  

فهوم نيست؛ زيرا برخي مفاهيم كلي ممكن است فقـط يـك مصـداق داشـته كنندٔه كلي بودن يا كلي نبودن م تعداد صفر يا يك باشد، تعيين
و » شـريك خداونـد«) و برخي ديگر ممكن است هيچ مصداقي نداشته باشند؛ مثـل ۲(رد گزينۀ » قمر زمين«و » خداوند«باشند؛ مثل مفهوم 

) و برخـي ديگـر هـيچ ۴(رد گزينۀ » كوه دماوند«و » اهللا«همچنين برخي مفاهيم جزئي فقط يك مصداق دارند؛ مثل ». مردِ پنج متر و نيمي«
، پس اگر مفهومي فقط يك مصداق داشته باشد، هم ممكن است كلي باشد و هـم »اين ققنوس«و » هري پاتر«مصداقي در خارج ندارند؛ مثل 

  احتمال دارد جزئي باشد.
  ، وجود ندارد.كدام نباشد : هر مفهومي حتماً يا كلي است يا جزئي و مفهومي كه هيچ۳گزينۀ   
مفهوم مـوردنظر سـخني گفتـه » قابليتِ«انطباق بر بيش از يك مورد را دارد، اما در اين سؤال از  قابليتتذكر: مفهوم كلي، مفهومي است كه   

ايـن مفهـوم، يك مصداق بيشتر ندارد (ماه)؛ ولي » قمر زمين«دانيم  دانيم، مطرح شده است. مثالً فعالً مي نشده بلكه چيزي كه دربارٔه آن مي
مفهومي كلي است كـه » قمر زمين«وجود آمد، بر آن نيز صدق كند؛ پس  قابليت اين را دارد كه اگر قمر ديگري هم براي زمين كشف شد يا به

  دانيم فقط يك مصداق خارجي دارد. مي
 )۴مشخصات سؤال: ساده * منطق (درس  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۳۸

  ۳۷۷۹۵۵كد سؤال: 
تر استفاده كنيم. به همين دليل الزم است از كاربرد الفاظ مبهم و نامـأنوس و ايهـام و اسـتعاره  شده مفاهيم واضح و شناختهدر تعريف بايد از   

  پرهيز كنيم.
  كند. دارد و چنين مفهومي به جامعيت تعريف ضرري وارد نمي» مفهوم خاص«: تعريف مفهومي حتماً نياز به ۱گزينۀ   
  اشكال است. شترك لفظي، به شرطي كه معلوم باشد كدام معناي آن لفظ مورد نظر است، بي: استفاده از الفاظ م۳گزينۀ   
  (انديشنده، مترادفِ متفكر است).» حيوان انديشنده و متفكر«به » انسان«اشكال باشد؛ مثل تعريف  تواند بي : استفاده از الفاظ مترادف مي۴گزينۀ   
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 )۵منطق (درس مشخصات سؤال: متوسط *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۳۹
  ۵۶۲۹۸۳كد سؤال: 

طور قطعـي و ضـروري نتيجـه  كنند و مادر او نيز يكي از كدبانوهاي مـاهر اسـت، بـه وقتي بدانيم همۀ كدبانوها از چنين روغني استفاده مي  
به ضروري بودن نتيجـه، از ماند. اين استدالل، با توجه  كند و جاي شك و شبهه باقي نمي گيريم كه مادر وي نيز از همان روغن استفاده مي مي

  نوع استدالل قياسي است. توجه كنيد كه در هيچ استقرايي، مقدمات ضرورتاً نتيجه را در پي ندارند.
ها را به ديگري سرايت داده است و لذا استقراي تمثيلي است. در اين مثـال  : با استناد به مشابهت ميان دو امر جزئي، حكم يكي از آن۱گزينۀ   

  ممكن است آهن به جهت قابليت زنگ زدن باال براي اين كار مناسب نباشد.خاص، مثالً 
  : استقراي تمثيلي است.۳گزينۀ   
  شود. ها را برگزيده است؛ لذا استنتاج بهترين تبيين است كه از انواع استقرا محسوب مي از ميان احتماالت مختلف، بهترينِ آن :۴گزينۀ   
 )۵متوسط * منطق (درس مشخصات سؤال:  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۴۰

  ۵۶۲۹۹۸كد سؤال: 
در اين مورد، كودك به خاطر شباهت ظاهري بين چادر مادر خود و چادر زن غريبه دچار تمثيلي ناروا شده است و گمـان كـرده زن چـادري   

  ديگري به سبب چادري بودن، مادر اوست.
 )۶مشخصات سؤال: ساده * منطق (درس  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴۱

  ۵۶۳۷۴۲كد سؤال: 
نيز فعـل غيراسـنادي (غيرربطـي)  ۲و  ۱هاي  باشد. گزينه مي» گردنده به دور خود«، اِسنادي نيست؛ لذا محمولِ قضيه »گشت«در اينجا فعل   

  شود كه محمول درست مشخص شده است. دارند و بايد استاندارد شوند. بعد از اسنادي شدن معلوم مي
 )۳سط * فلسفۀ يازدهم (درس مشخصات سؤال: متو ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۲

  ۵۲۷۸۱۷كد سؤال: 
  كند.  صورت كلي، تعيين مي كس اهداف و چگونگي زندگي او را به فلسفۀ هر  
كنند. توجه كنيـد كـه  ها و بدون تامل عقالني روشي را براي زندگي انتخاب مي بسياري از مردم بدون فلسفه و تفكر فلسفي، بر اساس عادت  

). تقريباً همۀ مردم دربارٔه زنـدگي و مـرگ و خـدا و... نظـر ۱يك فهم عقالني و در چارچوب منطق نيست (رد گزينۀ فهم روش زندگي الزاماً 
  ).۴انديشند. (رد گزينۀ  كنند و در لحظاتي به مسائل بنيادين مي ). عموم مردم هم گاهي بر اساس تفكر فلسفي زندگي مي۲دهند (رد گزينۀ  مي

 )۴سؤال: ساده * فلسفۀ يازدهم (درس  مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۴۳
  ۵۶۱۳۲۸كد سؤال: 

  : بالعكس است.۲گزينۀ   
  هاي هراكليتوس است. : هردو از انديشه۳گزينۀ   
دهند، اما با  دانست؛ بلكه معتقد بود اگرچه حواس، فقط مرتبۀ ظاهري هستي را نشان مي : پارمنيدس شناخت هستي را غيرممكن نمي۴گزينۀ   

  اليۀ باطني و حقيقي هستي رسيد. توان به  عقل مي
 )۵مشخصات سؤال: متوسط * فلسفۀ يازدهم (درس  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴۴

  ۵۶۳۰۲۹كد سؤال: 
 روزمـرٔه مسـائل دربارٔه پيوسته و زد مي حرف آنان با و رفت مي اشراف و اعيان و عامي مردم بازاريان، نزد و افتاد مي راه به شهر در روز هر او  

گشت و مفهومي از مفاهيم را كه براي  گفت. البته سقراط در مسائل روزمره به دنبال مفاهيم اساسي مي مي سخن مردم با و يدانديش مي زندگي
هايش پرداختن به موضوعات بنيادين و مسائل اساسـي زنـدگي  كرد. مراد او از سخن اش پرسش مي گزيد و درباره ما اهميت حياتي دارد، برمي

  اند، نه در امور انتزاعي دور از جريان زندگي. هاي روزمرٔه مردم نهفته امور در بين همان مسائل و دغدغه بود ولي معتقد بود اين
 ثروت كه است فضيلت آورد و از نمي دانست؛ بلكه باور داشت ثروت، فضيلت سقراط مخالفتي با مال و مقام نداشت و ثروت را نيز ذاتاً مضر نمي  
 در و غيبـي نداهاي با خداوند كه است رسالتي اين«گفت:  ). سقراط مي۱آيد (رد گزينۀ  دست مي است، به ندسودم جامعه و فرد براي هر چه و

وگذار در  ). هـدف او از گشـت۲پس اين مسئله ربط مستقيم به كرفون و سروش معبد دلفي ندارد (رد گزينۀ » برعهدٔه من نهاده است. رؤياها
  ).۳گر بود، نه مردم عادي (رد گزينۀ  ن جهالت افراد ثروتمند و سفسطهشهر اصالح باورهاي غلط مردم و آشكار كرد

 )۵مشخصات سؤال: متوسط * فلسفۀ يازدهم (درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۵
  ۵۶۳۰۳۲كد سؤال: 

 گـرد جـاآن درگذشـتگان در همۀ كه است راست سخن اين اگر و است ديگر جهاني به انتقال مرگ اگر باري،«سقراط در دادگاه چنين گفت:   
 رو روبـه جهـان آن دادگر داوران با و يابد رهايي اند، برخود نهاده قاضي عنوان كه مدّعيان اين از آدمي از اينكه باالتر نعمتي چه پس اند، آمده
گر. لذا مرگ اي باشد براي رسيدن به عدالتِ داوران داد پس از نظر او مرگ ممكن است دريچه» همنشين گردد! مرتبگان بلند و نيكان با و شود

). در مقايسـۀ ۴و  ۲هاي  كرداران شيرين است و نصيب نيكويي دارد ولي قطعاً براي بدكاران چنين نيست (رد گزينـه براي نيكوكاران و درست
  ).۱بين مرگ و بدي، سقراط باور داشت گريز از مرگ دشوار نيست، اما گريز از بدي دشوار است (رد گزينۀ 

 )۶ات سؤال: دشوار * فلسفۀ يازدهم (درس مشخص ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴۶
  ۵۶۳۶۹۱كد سؤال: 

تر اسـت زيـرا تـا  هـم اساسـي» امكان شناخت«كرد، انكار هستي بود (چيزي وجود ندارد). اين امر از  ترين امر بديهي كه گرگياس انكار مي اساسي  
وجـود هسـتي، ايـن  كرد كه البته با همان باور عدم انكار مي واقعيتي نباشد، موضوع شناخت آن مطرح نخواهد شد. در مرحلۀ بعد امكان شناخت را

رأي نخواهم شد. بـاور  خواست بگويد حتي اگر از باور اول خود هم دست بكشم، باز هم با فيلسوفان هم مورد هم قبالً انكار شده بود ولي گرگياس مي
ور اول، محقق خواهد بود زيرا اگر واقعيتي نباشد يا شناخت واقعيتـي در سوم او (عدم امكان انتقال شناخت به ديگران) هم با پذيرش هر يك از دو با

خواهد بگويد حتي اگر از دو باور اول خود هم دسـت  كار نباشد، به هر حال انتقال شناختي هم در كار نخواهد بود. پس گرگياس با بيان باور سوم مي
گويد بـا فـرض  نيست بلكه او مي» انكار امكان شناخت«ه باور سوم گرگياس بر مبناي بردارم، باز هم با فيلسوفان اختالف اساسي دارم. توجه كنيد ك

). چون گرگياس ۲). توانمندي گرگياس در فن سخنوري مشهور است (رد گزينۀ ۱توان آن را به ديگران منتقل كرد (رد گزينۀ  امكان شناخت هم نمي
وگو مسـتلزم دانسـتن برخـي  وگو شود (زيرا بحـث و گفـت اده كند و وارد بحث و گفتكرد، خودش نبايد از معرفت استف امكان معرفت را انكار مي

  ).۳كرد (رد گزينۀ  ها به ديگري است) ولي باز هم وارد بحث و جدل شده و بر صحت ديدگاه خود تأكيد مي مقدمات و انتقال آن
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 )۶مشخصات سؤال: دشوار * فلسفۀ يازدهم (درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۷
  ۵۶۳۷۰۲ كد سؤال:

انديشد، ناگزير دربارٔه خود انديشيدن و شناخت نيز ديدگاهي دارد. پـس  هنگامي كه فيلسوفي دربارٔه موضوعاتي مانند هستي، جهان و انسان مي  
بـه كند. هرچند ممكـن اسـت فيلسـوفي  الزمۀ هرگونه انديشيدن دربارٔه واقعيت پذيرفتن اين است كه شناخت و انديشه، به واقعيت راه پيدا مي

  ).۲صورت ناخودآگاه اين موضع را داشته باشد و آن را بيان نكند، اما اين مسئله از نظر منطقي بر ساير مسائل فلسفه تقدم دارد (رد گزينۀ 
و  انـد، بـه طـور طبيعـي ). اموري مانند گذشته و آينده كه فراتر از محيط پيرامون۱مفهوم علم بديهي است و نياز به تعريف ندارد (رد گزينۀ   

  ).۴ها نيست (رد گزينۀ  شوند. همچنين براي آغاز فلسفه ضرورتي براي پرداختن به آن روزمره مورد شناخت انسان واقع مي
 )۳مشخصات سؤال: متوسط * فلسفۀ دوازدهم (درس  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴۸

  ۵۶۱۳۴۶كد سؤال: 
زمـان وجـود داشـته  ش وجود بدهد. پس چيزي كه نيست، بايد هماينكه چيزي خود به خود پديد آيد، بدين معناست كه بايد خودش به خود  

باشد تا به خودش وجود بدهد و اين امر محال است؛ زيرا اجتماع نقيضين است. يعني مستلزم اين است كه يك چيز، هم موجود باشـد و هـم 
  موجود نباشد. 

  : مربوط به بحث سنخيت علت و معلول است.۱گزينۀ   
  وجوب علّي و معلولي است.  : مربوط به بحث۳گزينۀ   
ها خود به خود به وجود آيند و نه توضيح علت محال بودن آن. به عبـارت ديگـر، ايـن  : اين عبارت بيان ديگري است از اينكه پديده۴گزينۀ   

  كند. توضيح به صورت مبنايي و با استناد به اصل بديهي امتناع اجتماع نقيضين مطلب را تبيين نمي
 )۳مشخصات سؤال: متوسط * فلسفۀ دوازدهم (درس  ▲  ۴ۀ پاسخ: گزين -۱۴۹

  ۵۶۳۶۳۰كد سؤال: 
كند و رابطۀ ضروري  ها را مشاهده مي زماني پديده گرايان (نه ديدگاه خاص هيوم) انسان از طريق حس، توالي يا هم طبق ديدگاه عمومي تجربه  

  نهد. كند و بنا مي مييابد و از اين طريق، رابطۀ عليت را درك  ميان علت و معلول را درمي
 )۳مشخصات سؤال: دشوار * فلسفۀ دوازدهم (درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۰

  ۵۶۳۶۴۴كد سؤال: 
دهد  كامالً نشان مي» شد و اال تعويض نمي«دليل تعويض شيشه، شكسته شدن آن است، نه اينكه به علت تعويض شدن شكسته باشد. عبارت   

ايم كه شيشه شكسـته  كه برعكس، شكستن علت تعويض است. اما ما به اين دليل متوجه شدهكه تعويض شدن، علت شكسته شدن نيست بل
  كه تعويض شده است. پس تعويش شدن دليل شكسته شدن است.

  : برخورد با سنگ علت ايجاد پارگي است.۱گزينۀ   
  : مشاهدٔه افتادن سيب، علت ايجاد ايده در ذهن است.۲گزينۀ   
  ز دست دادن فرزند، علت گريه كردن است.: غصه خوردن براي ا۴گزينۀ   
 )۴مشخصات سؤال: ساده * فلسفۀ دوازدهم (درس  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۱

  ۵۶۲۹۹۳كد سؤال: 
تقسـيمي هسـتند كـه   ) و غيرقابـل۴و  ۲هاي  ناپـذير (رد گزينـه ها و ذرات ريز تجزيه دهندٔه جهان، اتم وي معتقد بود كه مادٔه اوليۀ تشكيل  

  ).۳اند و برخورد اتفاقي اين ذرات سرگردان، سبب پيدايش عناصر و اشياي فعلي در جهان شده است (رد گزينۀ  م داشتهبرخوردهايي با ه
 )۴مشخصات سؤال: متوسط * فلسفۀ دوازدهم (درس  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۲

  ۵۶۳۰۱۱كد سؤال: 
وقتي فـردي از شـانس يـا بخـت و اقبـال سـخن ». بيني نشده بروز حادثۀ پيش«شانس يا بخت و اقبال، مطابق با معناي چهارم اتفاق، يعني   

اي بدون علت يا بدون ضرورت يا بدون  گويد، دليل اتفاقي دانستن امري، عدم اطالع فرد از علت حقيقي است، نه اينكه در واقعيت، حادثه مي
ست كه خارج از قواعـد عليـت و فـروع آن رخ سنخيت با علتش، رخ داده باشد. البته ممكن است مردم گمان كنند حادثۀ شانسي رويدادي ا

دهد. يكي از وظايف فيلسوفان تصحيح همـين باورهـاي نادرسـت  دهد ولي اين گمان باطلي است و حقيقت و واقعيت شانس را نشان نمي مي
  مردم است.

 )۴مشخصات سؤال: دشوار * فلسفۀ دوازدهم (درس  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۵۳
  ۵۶۳۶۵۱كد سؤال: 

قعاً معناي دوم اتفاق را قبول نداشته باشد و اصل سنخيت ميان علت و معلول را انكار كند و پديد آمدن هر چيزي از هر چيـزي را اگر كسي وا  
اي مشـاهده  تواند براي رفع تشنگي آب بياشامد؛ زيرا ميان آب و رفـع تشـنگي رابطـه ممكن بداند، به هيچ كاري دست نخواهد زد؛ مثالً نمي

ها هر كدام از افراد، براي رسيدن به  شود. در ساير گزينه وان گفت التزام عملي به اصل سنخيت با انجام هر فعلي مشخص ميت كند. پس مي نمي
اند؛ حتي اگر در مقام ادعا منكر آن باشند. ولي كسي كه در خواب است  اند و لذا در عمل، اصل سنخيت را پذيرفته يك هدف، كاري انجام داده

  دهد كه التزام او به سنخيت را نتيجه دهد. نمياصالً فعلي انجام 
 )۴مشخصات سؤال: متوسط * فلسفۀ دوازدهم (درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۴

  ۵۶۲۹۹۴كد سؤال: 
باشد كه اگرچه براي پديـد آمـدن معلـول  براي باريدن باران عالوه بر ابر، بايد دما و فشار هوا و... نيز مناسب باشد؛ يعني ابر، علت ناقصه مي  

ها، حتماً  تنهايي كافي نيست. مجموعۀ تمام عوامل الزم براي بارندگي، علت تامۀ باران است كه با فراهم شدن همۀ آن (باران) الزم است، اما به
  باران خواهد باريد و معلول، از علّت تامۀ خويش تخلف نخواهد كرد. 

 )۴مشخصات سؤال: دشوار * فلسفۀ دوازدهم (درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۵
  ۴۸۶۰۸۱كد سؤال: 

  معلول باشد. بنابراين گزارٔه اول نادرست است. تواند معلول يا عدم اش مي اش قطعاً معلول است و وجود علت ناقصه نتيجه وجود علت تامه نتيجه  
  ها، پس گزارٔه دوم درست است.  هاي تامه و ناقصه است نه وابسته به عدم آن وجود معلول وابسته به وجود علت  
  لت تامه نباشد معلول نيست و اگر علت ناقصه نباشد هم معلول نيست، پس گزارٔه سوم و چهارم درست هستند. اگر ع  
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  شناسي روان ۲درس *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۶

  ۴۸۶۵۷۰كد سؤال: 
  كند. ، تخمك مادر را بارور ميشود. وقتي اسپرم پدر رشد انسان از زمان تشكيل نطفه شروع مي  
  شناسي روان ۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۷

  ۴۸۹۳۰۸كد سؤال: 
است. بروز و شروع بسياري از خصوصيات رشد  عوامل محيطيهاي تلويزيوني، بيانگر اثر  تر در اثر تماشاي برنامه برخورداري از دايرٔه واژگان گسترده  

  گويند. است كه داراي برنامۀ رشد طبيعي و منظم است و به آن رسش يا پختگي مي آمادگي زيستيابسته به مانند صحبت كردن و
  شناسي روان ۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۸

  ۴۸۹۴۱۶كد سؤال: 
شناسان رشد قرار گرفته اسـت.  توجه روانشود، مورد نيز گفته مي» فراخناي زندگي«بيني تغييرات در طول زندگي كه به آن  شناسايي و پيش  

معناي طول زندگي يـا دامنـۀ زنـدگي اسـت و  گردد. پس فراخناي زندگي به برمي» طول زندگي«به » آن«دقت كنيد كه در اين جمله، ضمير 
باشـد.  اسـان رشـد ميشن باشـد) موردتوجـه روان بيني تغييرات در اين دامنه (كه از زمان تشكيل نطفه تا هنگام مـرگ مي شناسايي و پيش

فراخنـاي زنـدگي) يعنـي از زمـان  كند تغييراتي را كه در طول زندگي ( شناسي است كه تالش مي اي از علم روان شناسي رشد، شاخه روان
  دهد مطالعه كند. تشكيل نطفه تا زمان مرگ، در آدمي رخ مي

  شناسي روان ۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۹
  ۴۸۹۳۲۶ال: كد سؤ

  شود. كودكي به سه دورٔه طفوليت، كودكي اول و كودكي دوم تقسيم مي  
 دامنۀ سني دورٔه زندگي

 دو سال اول زندگي ) طفوليت۱

 نامند.) مي» نوپا«افتند،  ساله را كه تازه راه مي ۳تا  ۱سالگي (برخي كودكان  ۷تا  ۲) كودكي اول (قبل از دبستان)۲

 الگي (تا شروع بلوغ جنسي)س ۱۲تا  ۷ ) كودكي دوم۳

دانند كه فرد شروع به كار كند و از والدين مستقل شود.) سالگي (برخي پايان نوجواني را زماني مي ۲۰تا  ۱۲ ) نوجواني۴
  سالگي ۴۰تا  ۲۰  سالي اوّل) ) جواني (بزرگ۵
  سالگي ۶۵تا  ۴۰  سالي دوم) ) ميانسالي (بزرگ۶
  سال به باال ۶۵  ) پيري۷
  شناسي روان ۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱خ: گزينۀ پاس -۱۶۰

  ۴۸۹۲۸۶كد سؤال: 
    كنـد،  سرمان پنهان كنيم، كودك براي برداشتن شيشۀ شير خود تالشـي نمي اي را جلوي چشم وي پشت  ماهه اگر شيشۀ شير كودك شش

رسد  بعد نوزاد به اين درك مي  ماهگي به ۸-۹، وجود دارند. از ديدن و لمس كردن باشند  ماهه اشيا تنها زماني كه قابل زيرا از نظر نوزاد شش
  درك نباشند، همچنان وجود دارند.  گانه قابل كه اشيا حتي زماني كه با حواس پنج

   ۵يـا  ۴ها را در مقابل كودك  اگر مقداري شير را در دو ليوان با حجم مساوي بريزيم كه يكي بلند و باريك و ديگري پهن و كوتاه است و آن 
كند، چون در اثر غلبۀ پردازش ادراكـي در سـنين قبـل از  ساله قرار دهيم تا يكي را انتخاب كند، كودك ليوان بلند و باريك را انتخاب مي 

  تر است. كند آن ليوان بزرگ دبستان، فكر مي
  شناسي روان ۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۶۱

  ۴۸۹۳۱۵كد سؤال: 
هاي مختلف و واكنش  اني در كودكي معطوف به سه هيجان سادٔه ترس، خشم و محبت است. با توجه به رشد آگاهي كودك از هيجانرشد هيج  

  يابد. هاي مركب ديگر، همچون احساس پشيماني، سپاسگزاري و ترحم تعميم مي خصوص واكنش مادر) سه هيجان فوق به هيجان اطرافيان (به
  شناسي روان ۲درس *  متوسط: سؤال تمشخصا ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶۲

  ۴۸۹۳۸۸كد سؤال: 
توان گفت كه كودكان در ابتدا هيچ تصوري از كار خوب و بد ندارند، به همـين دليـل مسـئول رفتـار خـود  در تبيين فرايند رشد اخالقي مي  

همان انجام عمل اخالقي است. هرچند ممكن شود. منظور از رشد اخالقي در اين جا  نيستند براي اخالق يك فرايند تدريجي و پيچيده طي مي
  است دليل انجام عمل اخالقي متفاوت باشد.

  شناسي روان ۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶۳
  ۴۸۴۶۲۰كد سؤال: 

د خوب كـه معمـوالً در جويي است. نوجوانان فقط به افراد صددرص گرايي و عيب يكي از پيامدهاي منفي تغييرات شناختي در نوجواني، آرمان  
  توانند خوب باشند. توانند بپذيرند كساني كه خطا كنند هم مي گويند آدم خوب و نمي شدند، مي ها نشان داده مي فيلم

 توصيه پيامد تغييرات شناختي

 جويي نشود. بهتر است در حضور ديگران از نوجوانان عيب حساسيت نسبت به انتقاد ديگران

 تري ايجاد شود. فرد نوجوانان را پذيرفت تا در زمان مناسب ديدگاه متعادل به هاي منحصر بايد ويژگيآميز ودن اغراقفرد ب به احساس منحصر

 اي از محاسن و معايب هستند.  بايد به نوجوانان كمك كرد تا دريابند جوامع و افراد، آميزه جويي گرايي و عيب آرمان

 گيري نوجوانان باشد. گيري كارآمد، الگوي تصميم گيري نشود. تصميم نان تصميمجاي نوجوا به گيري روزمره مشكل در تصميم
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  شناسي روان ۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۶۴
  ۴۸۶۸۹۵كد سؤال: 

هاي تكليف مورد نظـر  شوند و با ضرورت تر است؛ به اين معنا كه بر اطالعات مرتبط متمركز مي توجه نوجوانان در مقايسه با كودكان، گزينشي  
  دهندٔه توجه گزينشي است. تمركز بر روي درس و سازگاري بهتر با برنامۀ مطالعاتي نشان شوند. در اين مثال  بهتر سازگار مي

  شناسي روان ۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶۵
  ۴۸۶۸۹۴كد سؤال: 

هـاي جسـمي، جنسـي،  شود. هويت اجزاي متعددي دارد و شـامل ويژگي گران را شامل ميطرز فكر، عقايد و نحؤه ارتباط فرد با دي» هويت«    
لحاظ  سازند. به اين ترتيب افراد ممكـن اسـت بـه اجتماعي، شناختي، اخالقي، هيجاني، آرماني و شغلي است كه در مجموع هويت فرد را مي

ني (ايفاي نقش جنسيتي براي نشان دادن رفتارهاي زنانه يا مردانـه)، هاي روا ويژگيهاي جسمي (قيافه)، جنسي (دختر يا پسر بودن)،  ويژگي
رفتاري و شخصيتي متمايزي   اجتماعي (عضويت در گروه يا انتخاب شغل و پيشرفت)، سياسي، مذهبي، اخالقي، ارزشي و يا قومي خصوصيات

  را دارا باشند.
  شناسي روان ۳درس *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۶۶

  ۴۸۹۵۳۴د سؤال: ك
  رديابي نشدن عالمت  رديابي عالمت  عالمت
 از دست دادن محرك هدف  اصابت يا تصميم درست  حاضر
  ردّ درست  هشدار كاذب  غايب

  تصميم نادرست است.» هشدار كاذب« تصميم درست است و» رد درست«حضور محرك)،  در زماني كه عالمت هدف غائب است (عدم
          

   رديابي محرك غايب    رك غايبرديابي مح عدم  

  شناسي روان ۳درس *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶۷
  ۴۸۶۸۹۹كد سؤال: 

هاي حسي، تابع شدت محرك است، يعني تحريك حواس از سوي محرك بايد به ميزان خاصي برسـد، تـا آن عضـو  تحريك هريك از گيرنده    
  حسي تحريك شود.

  ها اسـت  ). احساس همان تحريك گيرنـده۳و  ۱هاي  افتند و تأثيري در آن ندارند (رد گزينه ها اتفاق مي ك گيرندهتوجه و ادراك پس از تحري  
  ).۴(رد گزينۀ 

  شناسي روان ۳درس *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶۸
  ۵۳۳۳۳۹كد سؤال: 

 موضـوع نيـا. رديـگ يم شكل يريخوگ شود، ارائه متعدد دفعات به رنظ مورد محرك اگر يول. كند يم جاديا تمركز شده، ارائه موضوع يتازگ   
  .است »محرك با ينسب ييآشنا« عامل به مربوط

  شناسي روان ۳درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۶۹
  ۴۸۹۵۲۱كد سؤال: 

شـود. مـثالً افـراد  ارهاي حسـي سـالم ميجبران حسي يعني از دست دادن يكي از ابزارهاي حسي، منجر به جبران خسارت توسط ساير ابز  
  تري براي جبران فقدان ورودي شنوايي دارند. يافته ديدٔه شنوايي عملكرد ديداري توسعه آسيب

  شناسي روان ۳درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۷۰
  ۴۸۶۹۰۳كد سؤال: 

  يم.گيرد، آگاهي كامل ندار ما به همۀ آنچه در دامنۀ توجهمان قرار مي  
  وجود تابلو توجه كرده، اما آگاهي او كامل نبوده و آگاهي نسبي نسبت به تابلو داشته است.  در اين مثال يكتا به   

  ها: بررسي ساير گزينه  
  بود. : در اين مثال توجه متمركز شكل نگرفته است، زيرا اگر توجه متمركز بود، آگاهي او نسبت به تابلو هم كامل مي۲گزينۀ   
تأثير ارائۀ پيشين همان محرك يا محرك شبيه آن قرار بگيرد، امـا  افتد كه شناخت محرك معيني تحت سازي زماني اتفاق مي : آماده۳گزينۀ   

  در اين مثال محرك مورد نظر (تابلو) فقط يك بار ارائه شده است.
درستي رديـابي كنـد. يكتـا در  توجه كند و آن را بهافتد كه فرد در زمان حال به يك موضوع  : رديابي درست عالمت زماني اتفاق مي۴گزينۀ   

  زمان ديدن تابلو، قرار نبوده كه آن را رديابي كند.
  شناسي روان ۳درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۷۱

  ۴۸۹۵۵۱كد سؤال: 
باشـد، زيـرا در  زنگي در توجـه، خسـتگي مي به ترين عامل از بين رفتن كاركرد گوش شمار، مهم بر اساس آزمايش مربوط به ثبت عقربۀ ثانيه  

زنگي بايد محرك هدف را در يك دورٔه زماني طوالني پيدا كنيم و به همين دليل خستگي ناشي از زمان بيشترين تأثير را بـر كـاركرد  به گوش
كرد. بهتر است هر از چندگاهي بعـد از گذارد. براي حفظ توجه و ايجاد تمركز، بايد از انجام فعاليت در ساعات طوالني پرهيز  زنگي مي به گوش

  مطالعه استراحت كنيد.
  شناسي روان ۳درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۷۲

  ۴۸۶۹۰۰كد سؤال: 
  شود. عنوان يك خطاي شناختي وارد نظام ذهني فرد مي هرچه تعداد خطاهاي ادراكي بيشتر باشد، به  
  شناسي روان ۳درس *  وسطمت: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۷۳

  ۴۸۹۵۵۶كد سؤال: 
  شناسان گشتالت مطرح كردند. دانش امروزي از ادراك بسيار فراتر از آن چيزي است كه روان  
  پذيرد. ، اثر مياز نوع پردازش افرادشدت  ، ادراك بههاي حسي ويژگيدهد كه عالوه بر  شواهد تجربي جديد نشان مي  
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  شناسي روان ۳درس *  متوسط: ؤالس مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۷۴
  ۴۸۹۶۲۳كد سؤال: 

نام دارد. بنابراين گوش كردن به مكالمۀ دو نفر از ميان همهمۀ موجـود در » توجه«شمار پيرامون ما  هاي بي انتخاب محرك خاص از بين محرك  
  باشد. مي» توجه«اتوبوس 

نام دارد. بنابراين وقتـي متوجـه محتـواي مكالمـه » ادراك«توجه شده  هاي تعبير و تفسير كردن و معني و مفهوم و سازمان دادن به محرك  
  صورت گرفته است.» ادراك«يابيد،  شويد و مفهوم آن را درمي مي

  شناسي روان ۳درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۷۵
  ۴۸۹۵۳۳كد سؤال: 

را ادامه بده » الف«م نه منقطع و غيرپيوسته؛ مثالً اگر به فرد بگوييم تصوير صورت متصل و پيوسته ببيني استمرار: ما گرايش داريم اشكال را به  
  گونه ادامه خواهد داد. همين

اشكال مشـابه را بـا » ب«بندي كنيم؛ براي مثال در تصوير  ها در يك مقوله طبقه مشابهت: ما معموالً تمايل داريم اشيا را بر اساس شباهت آن  
  ها) ها و لوزي عها، مرب بينيم. (دايره هم مي
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