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  سال دهم انسانيسال دهم انساني
  11400400ماه ماه   مهرمهر  2323

  :گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ
  

 وقت پيشنهادي  شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس
  15  1-10 10 )1فارسي و نگارش (
  21-30 10 »)گواه«(شاهد)1زبان قرآن (يعرب  20  11-1020 )1عربي زبان قرآن (

  15  31-40 10 )1دين و زندگي (
  15  41-1050 )1نگليسي (زبان ا

  15  51-1060 )1رياضي و آمار (
  15  61-70 10 اقتصاد

  15  71-80 10 )1علوم و فنون ادبي (
  10  81-90 10 ) ايران و جهان باستان1تاريخ (

  10  91-100 10 جغرافياي ايران
  15  101-110 10 )1شناسي (جامعه

  15  111-120 10 منطق
  هدقيق 160  1-120 120 جمع كل

  :طراحان به ترتيب حروف الفبا   

  
  :گزينشگران و و يراستاران به ترتيب حروف الفبا

  

 فاطمه منصورخاكي مدير گروه

  زيدي طمه رئيسفا مسئول دفترچه
  مهدي يعقوبيان، مسئول دفترچه: مازيار شيرواني مقدممدير: مستندسازي و مطابقت با مصوبات

  زهرا تاجيك آرانگار و صفحهحروف
  سوران نعيمي نظارت چاپ

  

  گروه آزمون
  چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم

  021-6463تلفن چهار رقمي:   - 923ك پال -بين صبا و فلسطين -آدرس دفتر مركزي: خيابان انقالب

  پور، آگيتا محمدزاده، محمدعلي مرتضويخانحميد اصفهاني، نيلوفر اميني، سپهر حسن )1و نگارش ( فارسي
  ولي اله نوروزيمهديه مهرفريد،محمد رمضي،شيري،يلدا ب )1(عربي، زبان قرآن
  كبير مرتضي محسنيا فرهنگيان، مجيد فرهنگيان،محمدرضاميرحسين حيدري،محمد آقاصالح، )1(دين و زندگي
  نژاد اله استيري، علي شكوهي، علي عاشوري، ساسان عزيزيرحمت )1(زبان انگليسي

  نيان، محمد گودرزيهاشم زما هادي پالور،مهدي تك،شهرام آموزگار، محمد بحيرايي، )1رياضي و آمار (
  مدني دينانيسيدمحمدسارا شريفي،ميعاد پورناظري، اقتصاد

  افشين كياني، محمد نوراني عارفه سادات طباطبايي نژاد،مقدم،سعيد جعفري، ابراهيم رضايي )1علوم و فنون ادبي (
 محمد كريمي، حبييه محبيعليپريسا ايزدي، ) ايران و جهان باستان1تاريخ (

 محمد كريميعليپريسا ايزدي، محمدعلي بشار، جغرافياي ايران
  فاطمه حسني نژاد، عليرضا رضايي، حبيبه محبي، محمدابراهيم مازنيمبيناسادات تاجيك، )1سي (شنا جامعه

  ، مهسا عفتي، كيميا طهماسبيموسي سپاهي،اتي كنديپورشفيعبهروز منطق

 هاي مستندسازي مسئول درس  ويراستار دانشجو ويراستار استاد گزينشگر مسئول درس نام درس

  الناز معتمدي  ـــــــــ فاطمه فوقاني حميد اصفهاني حميد اصفهاني  )1و نگارش ( فارسي
  مهدي يعقوبيان  ـــــــــ درويشعلي ابراهيمي محمد رمضي محمد رمضي  )1( عربي، زبان قرآن
  زهره قموشي  رياحمد منصو گلشنيسكينه اميرحسين حيدري اميرحسين حيدري  )1( دين و زندگي

  ـــــــــ  ـــــــــ زيديفاطمه رئيس دبورا حاتانيان دبورا حاتانيان  هاي مذهبي اقليت

 محدثه مرآتي، فاطمه نقدي،   ـــــــــ  اله استيري رحمت  اله استيري رحمت  )1( زبان انگليسي
  سپيده جاللي  پرهام نكوطلبان

  حسين اسدزاده  ـــــــــ محمد بحيرايي كفشحميد زرين كفشحميد زرين  )1رياضي و آمار (
  زهره قموشي  عليرضا رضايي ـــــــــ آفرين ساجدي آفرين ساجدي  اقتصاد

  الناز معتمدي  فاطمه صفري، علي آذين الهام محمدي نيااعظم نوري نيااعظم نوري  )1علوم و فنون ادبي (
  جغرافياي ايران  محمدمهدي طباطبايي  ـــــــــ  وز يحييبهر  محدثه صفاري  محدثه صفاري  ) ايران و جهان باستان1تاريخ (

 پريسا ايزدي، فاطمه صفري ـــــــــ عليرضا رضايي عليرضا رضايي  )1شناسي ( جامعه
 نژاد،اميركيا باقري  فرهاد علي ـــــــــ مهسا عفتي مهسا عفتي  منطق  زهره قموشي

?
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   3: ةصفح  (پاية دهم انساني)دورة متوسطة دوم                                    مهر 23 آزمون -) 2( ةپروژ 
 
  
  
  
  
  

 آمده است؟ نادرستهاي زير  معاني چند تا از واژه - 1

 ماندهوفرب) خيره: سرگشته، حيران،     لطف، توجه، احسانالف) فضل: 

  گرفتاري، گودالد) ورطه: مهلكه،     ج) نمط: جهت، سو، طرف 

 و) يله: طوالني، دراز، آزگار  و فرياد، شلوغي هـ) هنگامه: غوغا، داد

  ) چهار تا4  سه تا ) 3  ) دو تا 2  ) يكي1

 اماليي دارد؟ نادرستيكدام بيت  - 2

 برق عشق آمد و در خرمن پندار افتاد   غرّه بودم به شكيبايي و خودبيني عقل) 1

 الجرم ولوله در خلق به يك بار افتاد   شد و وجدم به خرابات كشيد قالبشوق ) 2

 افتادهمه سهل است اگر يار وفادار    خلق و جفاي فلك و جور رقيب نةطع) 3

 همه تدبير بود بيهده چون كار افتاد   به قضا تن ده و بي فايده مخروش اي دل) 4

  شود؟ پيشين گروه اسمي ديده مي در ابيات زير چند وابستة - 3

 تا شوي از خودي تمام جدا     خدمت از بهر آن نهاد خدا«

 او بود در تو آشكار و نهان     از دل آن خدا شوي وز جان

  »اندكي تا شدن زمان فطام     طعام ني كه آن طفل را دهند

  ) چهار تا4  ) سه تا 3  ) دو تا 2  ) يكي1

  نوشته شده است؟ نادرستشده  مشخّص نقش دستوري كدام واژة - 4

 )آسمان: متمم(  كه با هر سر نباشد آشنايي آسمانش را   ام شب بسته خواب پاسبانش را فسون ناله) 1

 )آشيان: مفعول( مرغي كز قفس بيند به حسرت آشيانش راچو    زلفش ةكند نظار ام دل مي ز چاك سينه) 2

 )ظاهر: مسند( ام لطف نهانش را به حال خويشتن پي برده   نوازد ظاهر و در دل خيال كشتنم دارد) 3

 (عزّت: نهاد)  ميندازيد بر خاك مذلت استخوانش را   اسير عشق را فرض است عزت بعد مردن هم) 4

  ، چند بار در ابيات زير تكرار شده است؟»افالك / كه پيدا كرد آدم از كفي خاك  م كردگار هفتبه نا«در بيت » آدم«نقش دستوري  - 5

 كز پيش نرانند شهان خيل گدا را   اي دوست مرانم ز در خويش خدا را«

  »حيف است كه بر خاك نهي آن كف پا را   بازآي كه تا فرش كنم ديده به راهت

  ا) چهار ت4  ) سه تا 3  ) دو تا 2  ) يكي1

  

  

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،)1( فارسي هاي درس لگويي به سؤا لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

   

  )1فارسي و نگارش(
  ستايش

   )چشمه( تعليميادبيات  
  17تا  10 هاي صفحه

دقيقه 15

 سؤال100:مرين تستي آزمون بعديت
  )5362( 1كتاب جامع فارسي 

 100تا  1هاي  سؤال 
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  شود؟ ديده مي» آميزي حس« در كدام بيت آراية - 6

 گرد يار گل  گردانم به تا به جاي رنگ    گل نوبهار آرد به امداد من بيمار) 1

 هم ز بوي خويش دارد در گريبان خار گل   تا نفس باقيست بايد خصم راحت بود و بس) 2

  ش پا بردار گلخاك راهي باش و از هر نق   رنگ بو نامحرم فيض بهار نيستي است) 3

 غير داغ و زخم و اشك و آبله مشمار گل   اي گر ز اسرار بهار عشق بويي برده) 4

  نسبت داده شده است؟ خطااي به  به كدام گزينه آرايه - 7

 بخشي شخصيت  تشبيه ـ    كه گلبنانِ چمن بلبالنِ شيدا را   اي ما را چنان به روي خود آشفته كرده) 1

 آرايي واجمجاز ـ     مكن به سرمه سيه چشمِ شوخِ شهال را   فزايقيامتي دگرآخر به فتنه برم) 2

  نظير جناس ـ مراعات    چه احتياج به آرايه روي زيبا را   مبند زيور و زر بر چو سيم گردن و گوش) 3

 كنايه ـ تلميح     به روي يار موافق خالف اعدا را   عنان به عشوه مده عشق باز و عشرت كن) 4

  بينيم؟ ام مصراع آشكار ميمفهوم بيت زير را در كد - 8

  »به حكم ظاهر و باطن قسيم فطرت اوال   مقرر كرد هر كس را نصيبي مطلق از مبدا«

  جادوي تو بود  غمزةانگيز جهان  ) فتنه2    ) تويي رزاق هر پيدا و پنهان1

 ) گل از شوق تو خندان در بهار است4  چه گويي هوش دار  ) پشت ديوار آن3

  ؟بينيم نميرا در كدام بيت آشكار » ود را يار ما كن / ز رحمت يك نظر در كار ما كنالهي فضل خ«مفهوم بيت  - 9

 ت نهي و عفو كني سيئات مامنّ   از رحمت تو كم نشود گر به فضل خويش) 1

 ظلمت حجاب راه شد از شش جهات ما   دوران شرّ و فتنه و طوفان و حيرت است) 2

 د مگر به خالص و نجات ماسعيي كن   به كشتي مغفرت بهنوح عنايت تو) 3

 تنزيه ذات پاك تو دارد نه ذات ما   آاليشي كه رفت به آب كرم بشوي) 4

  كدام بيت مفهوم متفاوتي دارد؟ -10

 ان دور استاز مقام مقرب     حق ز ادراك خلق مستور است) 1

2 (حق محيط است، كي محاط شود؟     ه كي ظرف انبساط شود؟ذر 

 قطره، بحريست از عنايت تو     نهايت تو هاي بي با كَرَم) 3

  محتجب از عقول چون ابصار     حق بود نزد بينش احرار) 4
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۱۴-۱۱( في الترجمة ِمن أو إلی العربية: صحّ َعيِّن األ( 
 : »!ةمستعرَ  ةٍ َاوجدها اُهللا من شرر  يتالّ  مسِ اُنظروا الی الشَّ « -11

  !روزان پديد آوردآتش ف ةرا از پار  نگاه كن به خورشيد، كه خداوند آن )1
  !ايجاد كرد، بنگر هاي آتش فروزان را از پاره  به خورشيدي كه خداوند آن )2
  !نگاه كنيد ،فروزان آفريد يآتش هاي شرارهبه خورشيدي كه خداوند از  )3
  !فروزان پديد آورد، نگاه كنيد يآتش ةرا از پار  به خورشيدي كه خداوند آن )4
  :»خضرة! رٍ األرض بعد اغبرا ر اهللاُ صيَّ « -12

  سرسبز گردانيد! ،رنگي خداوند زمين را بعد از تيره )1
  !كند را سرسبز مي زمين آن رنگيِ خداوند بعد از تيره )2
  بخشد! غبارآلودگي به زمين سرسبزي مي بعد از خداوند) 3
  به لطف خدا سرسبز گرديد! ،اش غبار آلودگي بازمين ) 4
  :حيالّصح نيّ ع -13

  !؟ديآ يم ديها پد نهدرخت چگونه از دا نيا :!؟جرة ِمن َحبَّةٍ َنَمْت هذه الشّ  فَ يکَ ) 1
  !ترو تازه نگاه كن يها شاخه يبه آن درخت دارا الّشجرة ذات الغصوِن النَّضرة!: كُانُظر لتل) 2
  اند! شده نيئپراكنده تز يدهايو ماه مانند مروار هستار !:کالّدرر المنتشرة القمرَ  وَ  االنجمَ  َقد زانَ ) 3
  فروزان است! شيها است كه نعمت يآن همان خداوند َانعمه ُمنهمرة!: يهو اهللا اّلذ كَ ذا) 4
  :حيالّصح نيّ عَ  -14

  !ِمن األشجار سقطتَ الفواکُه : !ها از درختان افتادند ميوه )1
  !الحدائق ُتراب و ارتفَع غبارُ : !و غبار خاك باغ برخاست )2
  !ميلةً منظرة الحديقة ج تفصار : !باغ زيبا شد منظرةپس  )3
  !و طارت الغربان إلی الثمار: !ها پرواز كردند ها، پس از آن به سمت ميوه كالغ) 4
  :المفهوم يف ةعن البقي ختلفُ تَ عّين عبارة  -15

  !زان اهللا الّسماء بالّنجم )2  الناس يشکرون اهللا لنعماته! )1
  اهللا خالق الّسموات و األرض! )4  !يلجعل اهللا الظلمة في اللّ  )3
  
  

دقيقه 20

  )1عربي، زبان قرآن (
  ذاَک ھوهللا 

  1درس 
  5 صفحة تا 1صفحة 

  

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، )1عربي، زبان قرآن (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  پاسخ صحيح بدهيد؟ توانيد سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

   

 سؤال60:تمرين تستي آزمون بعدي
  )5151( 1كتاب جامع عربي، زبان قرآن 

 110تا  51هاي  سؤال 
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  :حيح في المفرد و الجمعالصّ  نيّ ع -16
  )ةُدرر (مفرد: درَّ  / (مفرد: شّر) ةشَررَ ) 1

  ُغصون (مفرد: ُغصن) / ُدرر (مفرد: ُدّر)) 2

  (مفرد: شرور) ةشرر  / َانُعم (مفرد: ِنَعم)) 3

  انُعم (مفرد: نعيم) / ن)ُغصون (مفرد: ُغص) 4

  الحوار: ِألسئلةعن الجواب  المناسب غيرعّين  -17
  !؟ من مدينة آمل في محافظة مازندرانالبةهذه الطّ من أين ) 1

  !لی مشهدإحّتی اآلن؟ نعم أسافر  لی اصفهانإفرَت اهل س) 2

  !اءً ستی تذهب إلی قاعة المطار؟ الرابعة و الّنصف مم) 3

  !هللا ؟ بخير و الحمديکيف أنَت، يا حبيب) 4

 :المناسبة بالکلماتل العبارات َکمِّ  -18
  !»اللغة العربية… ذي م الّ معلِّ الصوَت … لباِن الطا/  .ةَتخُرجاِن مَن المدرس… «
  ُس درِّ و زينُب / سمعتا / ي علیٌّ  )1
  َس / درَّ  نَ عمَ / سَ  او ُاخُته ةفاطم )2
  ُيدرُِّس /  نِ أنتما / يسمعا )3
  َس الطفلتاِن / تسمعا / َدرَّ  )4
  :للنَّهی» ال«عّين  -19

  !قبل دقائق يا؟ ال، شربُت الشّ ياأن نشرب الشّ  هل تحبّ  )1
  !ال خادَم مائدٍة حاضرٌ  )2
  !لماذا ال تأکليَن الخبز؟) 3
  !: ال َتسألَن عن أشياء َتعَلمَنهارسةقالِت المدِّ  )4
  :عن األفعال حيالّصح نيّ ع -20

  !ِتهايب يف دٍ يبحثُت عن عمٍل مف يه) 1
  !ةيّ الّدراسات العلمفي للشرکة  یخر أُ  نةيمد یلإالمعّلمون  سافرونَ يُ  )2
  !يّ دب الفارسدرس األ يها دائمًا فأنقر  يتالّ  بةيالعج اتيانواع من الحکأ كهنا )3
  بعباده ترزق من تشاء! فياهللا لط )4
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۲۵-۲۱( ة:في الترجمة ِمن أو إلی العربيّ  صّح و األدقّ َعيِّن األ(  

  :»شقَّ األرَض و أخرَج منها أثماَرها فَصيََّرها خضرًة بعَد اإلغبراِر ذو حکمـٍة بالغٍة! يإّن اّلذ« -21
  ها را بعد از غبارآلودگي، سرسبز ساخت! ها را خارج ساخت، پس آنداراي حكمت بسيار است آن كه زمين را باز كرد و از آن ميوه) 1
  اش سبز گردانيد، داراي حكمت فراوان است!هايش را بيرون كشيد و آن را پس از سياهي) همانا كسي كه زمين را شكاف داد و ميوه2
  رنگي، سرسبزش گرداند، حكمت كاملي دارد!هايش را از آن بيرون آورد و بعد از تيرهن را شكافت و ميوه) قطعاً آن كه زمي3
  ها را پس از غبارآلودگي سبز ساخت، داراي حكمتي بالغ بوده است! هايش را خارج كرد و آن) كسي كه از شكاف زمين، ميوه4

   »:!ألشجار و اآلن غصوُنها َنضرةأنَزَل اُهللا من الغيم مطرًا کثيرًا و َنَمْت هذه ا« -22

  !هايشان تازه و سبز هستند كنند و اكنون شاخه فرستد و اين درختان رشد مي ) خدا از ابري بزرگ باران مي1
  !اي تازه دارند ) خداست كه باران را از ابرها فرستاد و اين درختان رشد كردند و حاال شاخه2
  !هايشان تر و تازه است اين درختان رشد كردند و اكنون شاخه) خداوند از ابر باراني بسيار فرستاد و 3
  !هايشان لطيف است اكنون اين درختان بزرگ شدند و شاخه ) از جانب خداوند ابري پرباران فرستاده شد و هم4

   :»!بيع و لبست الغابة لباسًا أخَضرَ فصل الرّ  يالشجرة ف كنمت غصون تل« -23

  !پوشند ها لباسي سرسبز بر تن مي كند و جنگل د ميهاي آن درخت در فصل بهار رش ) شاخه1
  !لباس سرسبزي پوشيد  كرد و جنگل هاي آن درخت در فصل تابستان رشد  ) شاخه2
  !هاي درختان قد كشيدند و جنگل لباسي سبز بر تن كرد ) در فصل بهار، شاخه3
  !ردلباسي سرسبز بر تن ك  كرد و جنگل هاي آن درخت در فصل بهار رشد  ) شاخه4

  :الخطأعيِّن  -24

  !اين زن انديشمند خودش را به سالح دانش مجهز كرد »:!هذه المرأة المفتکرة َجّهزت نفسها بسالح العلم« )1

  !نه، متأسفانه برادرت را در سالن نديدم»: !القاعة يف كال، َمَع األسِف ما رأيُت أخا« )2

  !آن دو كارهاي خوب را به شكلي كامل و با نيرويي بسيار انجام دادند :»!هما َفَعال أعمال الخير بشکل بالٍغ و بقّوة کثيرة« )3

  !اش را زيباتر كرد، يافته است چه را كه به او سود رساند و زندگي انسان آن »:!أوجَد المرُء ما هو ينفعه و َصيَّر حياته جميلةً « )4
  »: !آورد در مي كوچك، درخت بزرگ خرمايي را اي  ستايش از آن خداوندي است كه از دانه« - 25

  !کبير تمرة قليلة شجر خرُج من حبّ کان يُ  يذالحمد هللا الّ  )1

 !ة صغيرةعظيمة من حبّ  تمرهللا الحمد ألّنه ُيخرُج شجرة  )2

  !کبيرة تمرة صغيرة شجرة ُيخرُج من حبّ  يذالحمد هللا الّ  )3

  !ةة قليلمن حبّ  التمرشجرة عظيمة  َيخُلقهللا الحمد ألّنه  )4

 پاسخ دادن به اين سؤاالت اجباري است و در تراز كل شما تأثير دارد. سؤاالت آشنا
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  »/ أنُعمُه ُمنهمرة يهو اهللا اّلذ كذا« ب من مفهوم هذا البيت؟ما هو األقر  -26

    تر ز باران ديدم يا رب ز تو الطاف فراوان ديدم / نعمت ز تو بيش )1
  شكر نعمت، نعمتت افزون كند / كفر نعمت از كفت بيرون كند )2

    ﴾سّتة أّيام يخلق السَّماوات و األرض ف ياهللا اّلذ﴿ )3

  ﴾ق الّسماوات و األرض َرّبنا ما خلقت هذا باطالً خل يو يتفّکرون ف﴿ )4

    التَّعاُرف: يف الخطأعيِّن  -27

  !؟ بالحافلةيبَم ُتساِفُر إلی شيراز يا صديق )1

  !سعيٌد و أنا من طهران يالکريُم؟ اسم كِ ما اسمُ  )2

  !ساِفرَ اُ ُاِحبُّ أن  يهل سافرَت إلی إيران حّتی اآلَن؟ ال، َمَع األَسِف، لکنّ  )3

  !الَخريف يإيران؟ ف يف يُّ تی يبدأ العاُم الّدراسمَ  )4

    مطابقة الفعل مع الضمير: يف الخطأعيِّن  -28

  ُتساِعدواأنتم  -هم استضعفوا  - عفاتضْ ِاسْ هما  )1

  هو يتعارُض  -تعارَضت  يه -أنتم تتعارضونَ  )2

  هما تستضعفانِ  -هما يستضعفان  -أنت تعاَرضِت  )3

  هم يستضعفونَ  -تضعفِت أنِت اس -أنتّن تعارضتنَّ  )4

  تطابق الفعل و الضمير: يف الخطأعيِّن  -29

. يالمعّلماُت َينَصحَن تلميذاتهّن ف )1   الصَّفِّ

  الشَّمِس. منأنتم َتنُظريَن إلی الَجذَوِة الُمسَتِعَرِة  )2

  االمتحاِن اليوَم. ُهما َفِرَحتا َبعَد  )3

  حاثهم.أب يالُعَلماُء َيکِشُفوَن أسراَر الّطبيَعِة ف )4

    عّين الّصحيح حسب صيغ األفعال: -30

  ﴾ر نعمة اهللايا قوِم ُاذکُ ﴿ )2  !اُهللا ُيحّب اّلذين يساعداِن اآلخرينَ  )1

 !يّ هذان المجاهداِن ُيدافعان عن الوطن اإلسالم )4    !هم کانوا َيرِجعنَ  )3
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  ؟اي در پي دارد ساس گام نهادن موجودات به اين جهان كدام است و چه نتيجه، ا»…و ما خلقنا السماوات و االرض و ما بينهما «با توجه به آية شريفة  - 31
  تدبير مستحكم –برنامة حساب شده ) 2  شده برنامة حساب  –اي  هدف حكيمانه )1
  تدبير مستحكم –اي  هدف حكيمانه) 4  اي هدف حكيمانه –برنامة حساب شده  )3
زير در  ةيك از آيات شريف با كدام». ارزش بپردازد را به خود وا نگذاشته تا به كارهاي لهو و بي خداوند او«فرمايد:  حديث شريف امام علي (ع) كه مي -32

  ؟ارتباط است
  »ةِمن كانَ يريد ثواب الدنيا فَعنداهللاِ ثواب الدنيا و اآلخر« )1
  »و ما خلقنا السماوات و االرض و ما بينهما العبين«) 2
  »لبد و براي آن سعي و كوشش كند و مؤمن باشد، پاداش داده خواهد شد.كس كه سراي آخرت را بط و آن« )3
  »گويند: پروردگارا به ما در دنيا نيكي عطا كن، و در آخرت نيز نيكي مرحمت فرما و ما را از عذاب آتش نگاه دار. و بعضي مي«) 4
 بيان كرد؟ توان نميكدام يك را در مورد ساير موجودات گوييم،  سخن مي آنجا كه از ويژگي گام برداشتن انسان در مسير هدف او با استفاده از قدرت تفكر - 33

  داراي استعدادهاي محدود مادي در رسيدن به هدف )1
  متوقف شدن هنگام رسيدن به سر حدي از رشد و كمال) 2
  حركت كردن غريزي به سوي هدف )3
  ها  عطش روزافزون در دستيابي به خواسته) 4
  ؟ندارنداي در آخرت  چه كساني هيچ بهره مطابق با آيات سورة بقره -34
  »به ما در دنيا نيكي عطا كن اخداوند«گويند:  آنان كه مي )1
  گيرند. را به مسخره مي  كساني كه هنگام فراخواندن مردم به نماز، آن) 2
  كسي كه كاالي زندگي دنيا و آرايش آن رابرگزيده است. )3
  كند. ميكسي كه تنها زندگي زودگذر دنيا را طلب ) 4
 ؟درصدد تشريح كدام آية شريفه است ترتيب به ريزهاي  عبارت -35

  هاي اخروي است. ناپذير همان هدف هاي پايان هدف - 
  شوند. هاي اخروي مي هاي دنيوي اصل قرار گيرند، مانع رسيدن به هدف اگر هدف - 
  »…گويند: خداوندا به ما در دنيا نيكي عطا كن  ي از مردم ميبعض« - » …گويند: خداوندا به ما در دنيا نيكي عطا كن.  بعضي از مردم مي …« )1
  »الحساب است. اي دارند و خداوند سريع نصيب و بهره اينان از كار خود…« - » …عطا كن.  يكين اي: خداوندا به ما در دننديگو ياز مردم م بعضي …«) 2
  »الحساب است. اي دارند و خداوند سريع اينان از كار خود نصيب و بهره…« - » …و آرايش آن است  دنياچه به شما داده شده، كاالي زندگي  آن« )3
  »…گويند: خداوندا به ما در دنيا نيكي عطا كن  بعضي از مردم مي« -» …و آرايش آن است دنيا چه به شما داده شده، كاالي زندگي  آن«) 4
  
  

 از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،)1( دين و زندگي هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 يست؟شما براي آزمون امروز چگذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

   

  )1دين و زندگي (
  تفكر و انديشه 
  هدف زندگي

  14تا صفحة  4صفحة 

دقيقه 15

  سؤال80:تمرين تستي آزمون بعدي
  )5152( 1كتاب جامع دين و زندگي 

 160تا  81هاي  سؤال
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  ؟ي براي انسان داردتر بودن يك هدف چيست و دستيابي به اين هدف چه ارمغان مالك كامل -36

  شور و نشاط ،بالندگي –به يك ميزان در خود و اصلي جا دادن اهداف فرعي  )1

  شور و نشاط ،بالندگي –نهايت طلب  گويي به تنوع استعدادها و ميل بي پاسخ) 2

  همت بزرگ و ارادة محكم –جا دادن اهداف فرعي و اصلي به يك ميزان در خود  )3

  همت بزرگ و ارادة محكم -نهايت طلب  تعدادها و ميل بيگويي به تنوع اس پاسخ) 4

با كدام مستند وحياني مرتبط » كه به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟ يا آن/ اي عقل تو به باشي در دانش و در بينش؟ «اين بيت از ديوان موالنا  -37

  ؟است و تقرب و نزديكي به خدا از چه جنسي است

  ظاهري -» …يا من كانَ يريد ثواب الدن« )1

  حقيقي -» …من كانَ يريد ثواب الدنيا «) 2

3( » و االرض ماواتحقيقي -» …و ما خلقنا الس  

4 (» و االرض ماواتظاهري -» …و ما خلقنا الس  

  ؟توان در كدام عبارت قرآني يافت را مي» چون كه صد آمد نود هم پيش ماست: «عبارت -38

    اال بالحق) 2    اهللا فعند )1

  ما بينهما العبين) 4    ةثواب الدنيا و اآلخر )3

 ةچنين كدام گزينه رابط همو در مورد اين اهداف چيست ديدگاه انديشة اسالمي ، پذير هستند همان اهداف پايانكه اهداف دنيوي  با توجه به اين -39

  ؟كند بيان مي ترتيب بهو دنيوي  اهداف اخرويدرستي را ميان 

  تابع و متبوع – آور زيانغيرضروري و ) 2    متبوعتابع و  –ضروري و خوب  )1

  متبوع و تابع – آور زيان غيرضروري و) 4    متبوع و تابع –ضروري و خوب  )3

  ؟گردد مي متبادركدام موضوع به ذهن انسان » قل انّ صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا رب العالمين«ة از آية شريف -40

  اند. اي به اين جهان گام نهاده حساب شده ةبرنام باموجودات عالم به ويژه انسان  ةهم )1

  زندگي و مرگ ما براي خداوند است چرا كه او پروردگار تمام جهانيان است.) 2

  هركس نعمت و پاداش دنيا را بخواهد نعمت و پاداش دنيا و آخرت نزد خداست. )3

  مر سازد؟قمر بهتر، يا آن كه ق خوبيِاي دوست شكر بهتر يا آن شكر سازد؟ / ) 4
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   دقيقه 15  
  
  
  
  
  

                
 

 

PART A: Vocabulary 
Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the correct choice on your answer 
sheet. 

41- She quickly put aside the book and then turned her … to preparing dinner. 
1) hope  2) plan    3) care     4) attention  

42- It is … to find a difference of opinion in the working environment, the family, or any other human 
context.  

1) wild   2) natural   3) injured   4) interested 

43- Wearing large hats and gloves during the summer … your skin from the harmful effects of the sun.  
1) visits   2) hurts    3) protects   4) destroys    

44- He used a special … that I didn’t know what it meant. He may have lived in England for several years. 
1) future 2) expression 3) forest 4) movie 

45- The kind man asked them to … the money he had donated equally among the poor children. 
1) divide 2) increase 3) follow 4) hunt 

46- Everybody knows that Mr. James was one of the richest men in our city until quite ... . 
1) really 2) recently 3) orally 4) nicely 
PART B: Reading Comprehension 
Directions: Read the following passage and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice 
on your answer sheet. 

Do you skip breakfast? Millions of people do, and if you are one of them, you are putting your ability to 
think and learn at risk. Skipping breakfast can cause you to be hungry, tired, and bad-tempered by the 
middle of the morning. Why is that? First, when you wake up, you have not eaten for about eight hours. 
Your body’s fuel, called glucose, is low. Eating breakfast raises the level of glucose in your brain. Your 
brain requires a constant flow of glucose to do mental work. 
So eating breakfast will give you a mental edge at school. What if you don’t have enough time for 
breakfast or if you are not hungry when you wake up? Having something for breakfast is better than    

Keep in mind that having something for breakfast is better than nothing if you have little time before 
you leave home. At least drink some milk or juice. Then catch a nutritious snack later on in the morning. 
Yoghurt, dry cereal, cheese, or fruit are good choices. What if you don’t like breakfast foods? Then eat 
healthy foods you do like. Even a cold piece of pizza can power your morning. Any way you look at it, 
there’s no reason to skip this essential meal. 

47- The writer believes that … . 
1) you don’t feel tired and hungry by the afternoon if you eat breakfast 
2) not eating breakfast by the middle of the morning may put your life at risk  
3) eating something for breakfast except yoghurt and cereal is better than nothing 
4) lots of people are putting their ability to think and learn at risk by not eating breakfast 

48- According to the passage, it can be concluded that eating breakfast … . 
1) makes you feel energetic and good-tempered   
2) causes you to become interested in eating healthy food  
3) makes you have a better sleep at night    
4) does not change the level of glucose  

49- If you don’t have enough time for breakfast, the passage suggests … .  
1) skipping it and waiting for lunch  
2) eating a cold piece of pizza and then eating healthy foods 
3) making a sandwich to eat  
4) having a drink at home and then a snack 

50- The underlined phrase “this essential meal” in the last line could best be replaced by … . 
1) healthy food 2) nutritious snack 3) breakfast 4) cold pizza 
 
 
 

  )1زبان انگليسي (

● Saving Nature  

  Grammar ابتدايتا 
 23تا  15هاي  صفحه

  هر درس در دفترچة سؤال گذاري قبل از شروعهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،)1(زبان انگليسي هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز 10گذاري چند از  هدف آزمون قبل10د ازچن

   

  سؤال  160:تمرين تستي آزمون بعدي
  )5163( 1كتاب جامع زبان انگليسي 

 160تا1هايسؤال

https://konkur.info



   12: ةصفح  (پاية دهم انساني)دورة متوسطة دوم                                    مهر 23 آزمون -) 2( ةپروژ 
 

  
  

  

  
 

 

xجواب معادلة -51
( x ) ( )   4 3 3  ؟كدام است75

1 (
45
17     2(

45
23    

3(
165
23       4(

165
17    

 ؟است. عدد موردنظر كدام است 16منهاي  ،برابر آن عدد 7 مساوي 18عالوة  به ،سه برابر نصف قرينة عددي -52

1( 4/5     2( 4/5-  

3( 4      4( 4-  

 ؟كدام است 5بر عدد  ها آنترين  ماندة تقسيم كوچك است. باقي 252برابر  ،6مجموع چهار عدد متوالي مضرب  -53

  1 )2     صفر )1

3( 2      4( 4  

 ؟صورت مساحت آن چند واحد مربع است واحد باشد، در اين 40اگر محيط مستطيل  .تر است واحد كم 4برابر عرض آن  3طول مستطيلي از  - 54

1 (84    2( 108    

3 (153     4( 319  

 ؟شود ساله مي 20چند سال ديگر علي  باشد،تر  اش يك سال كم سال ديگر سن علي از دو برابر سن كنوني 16اگر  -55

1( 3     2( 5  

3( 7      4( 9  

  

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤال هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،)1رياضي و آمار ( هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

   

دقيقه 15     
  )1رياضي و آمار (

  جة دوممعادلة در
  معادله و مسائل توصيفي

  18تا صفحة  10صفحة 

 :تمرين تستي آزمون بعدي
  سؤال  40 -پيمانه 4

  )5157( 1كتاب آبي رياضي و آمار 
 كتاب آبي 70تا  31هاي  سؤال
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باشند. اگر عـدد مسـاحت    ديگر عمود مي ها دو به دو بر يك خط است و پارهx3هاي بزرگ خط و طول پاره xهاي كوچك  خط در شكل زير طول پاره -56

 ؟كدام است xصورت مقدار  شكل برابر عدد محيط آن باشد، در اين

1(25
17   

2(20
13   

3(18
11   

4(16
9    

 1000هـاي   برابر تعـداد اسـكناس   3توماني از  2000هاي  توماني وجود داردكه تعداد اسكناس 2000توماني و  1000هاي   در قلكي فقط اسكناس -57

 ؟ها كدام است صورت تعداد كل اسكناس هزار تومان باشد، در اين 410اگر مجموع پول قلك تر است،  عدد بيش 30توماني 

1( 230     2( 270  

3( 280      4( 310  

58- 2
3عددي از 5

 ؟كدام است ها آن اختالفصورت  باشد، در اين 119عدد دو تر است، اگر مجموع  واحد بيش 20عددي ديگر 4

1( 57     2( 62  

3( 71      4( 79  

مدير  3مت توليد اين كارخانه تر است. قس حقوق مدير بخش خود كم ميليون تومان از 4برابر يك تكنسين و  3در يك كارخانه، حقوق يك مهندس،  -59

توليـد در نظـر    قسمتمنظور پرداخت حقوق  ميليون تومان به 257تكنسين دارد. مدير عامل اين كارخانه براي هر ماه مبلغ  16مهندس و  8بخش، 

 ؟گيرد، حقوق يك مهندس در ماه چند ميليون تومان است مي

1 (7    2( 11  

3 (15     4( 19  

كنـد، اگـر    تر توليد مي واحد كم 20برابر روز قبل  2از  دهد كه طوري افزايش مي يك كارگاه توليدي در يك هفته از روز شنبه هر روز توليد خود را -60

 ؟صورت توليد روز دوشنبه چند واحد است واحد باشد، در اين 1340هفته از شنبه تا چهارشنبه  توليد كل

1( 120     2( 180  

3 (240     4( 280  
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 ؟ كند را به درستي بيان ميكدام گزينه صحيح يا غلط بودن عبارات زير  ترتيب به - 61

  شود. هزار شركت ثبت مي هر ساله در ايران بيش از صد - 
  كسب و كارهاي نوپا عمر طوالني دارند. اكثر - 
  آيد. دست مي احتمال موفقيت و سودآوري به ازالزم براي شروع فعاليت اقتصادي و پذيرش خطرات  انگيزة - 
 الزم را ندارند. كند اما ديگران سرماية يز خطور ميهاي كسب و كار دارند به ذهن ديگران ن بينشي كه كارآفرينان براي ديدن فرصت - 

  غ -ص -غ -غ) 4  غ -غ  -ص -ص )3  ص -غ -ص-غ )2  غ -ص -غ -ص) 1
 ؟ شود هاي زير يك كارآفرين محسوب مي يك از گزينه كدام - 62

  تري مصرف كند. كند كه برق كم تر محصوالتش يك دستگاه جديد از خارج از كشور وارد مي اي براي توليد بيش توليدكننده) 1
اي را  كشاورزي با روش آبيـاري قطـره   ،نابع آبي، برخالف ساير كشاورزان و براي اولين بار در آن منطقهبهره از لحاظ م اي كم كشاورزي در منطقه) 2

  كند. شروع مي
  ها ندارد. كارش دارد اما توانايي مالي الزم را براي عملي كردن طرحو  هاي جديدي براي توسعة كسب  كه طرح فردي) 3
  كند. در مدرسه، كالس خود را آنالين برگزار مي به جاي تدريس ،به دليل وضعيت كرونامعلمي ) 4
 است؟ نادرستكدام گزينه در رابطه با كسب و كارها و ويژگي كارآفرينان،  - 63

 كنند. ها را تأسيس مي هايي دارند كه آن  كارآفرينان يا مؤسس ،ها ) شركت1

  وري آن كم است.و سودآ احتمال از بين رفتن و شكست يك كسب و كار وجود دارد و احتمال موفقيت) 2
  ها و درآمدهايش را درست محاسبه كند. بايد بتواند هزينه ،يك كارآفرين موفق) 3
  برند. سود مي ،هاي مردم رفع نيازها و خواسته و ها با توليد كاال و خدمات هاي شركت ) كارآفرينان يا مؤسس4
 ؟ چند مورد از عبارات زير در مورد كسب و كار و كارآفريني درست است - 64

  كه البته اين كار چندان آسان نيست. كنند مي مراقبتكارها  و  خود از كسب كار و تالشكارآفرينان با  - 
  سال دارند. 6كارهاي نوپا عمري بيش از  و  تر كسب بيش - 
  رسد. مي ي كارهاي باال هاي خود و اتفاقات اطراف از سطح ابتدايي به درجه كارآفرين با شناخت ظرفيت - 
  كند. مي وارد كشور، محصوالت جديد را نوآوري و خطرپذيريكارآفرين با  - 
 اندازي كنند. توانند كسب و كارهاي جديد راه افراد جامعه مي همة - 

1 (4  2 (3  3 (2  4 (1  
ميليون  300 ميليون تومان، مواد اولية ساالنه در حدود 4گر با حقوق ماهيانة كار 8 هاي توليد محصول خود در يك سال هزينه اي براي توليدكننده - 65

در او بخواهد . اگر متحمل شده استميليون تومان را  75هاي جانبي در حدود  ميليون تومان در ماه و هزينه 10بهاي محل توليد به قيمت  تومان، اجاره
  بايد در طول سال چقدر درآمد كسب كند؟باشد،   سود داشته ميليارد تومان 1پايان سال 

1 (, ,121 000 ,) 2    ميليون تومان000 , ,1 121 000      ميليون تومان000
3 (, , ,1 389 000 ,) 4     ميليون تومان000 , ,1 879 000    ميليون تومان 000
  
  
  

دقيقه 15
  اقتصاد

  كسب و كار و كارآفريني
  11تا صفحة  2صفحة 

 دفترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر درس در هدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،اقتصاد هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

 براي آزمون امروز10گذاري چند ازدفه آزمون قبل 10چند از 
   

 :تمرين تستي آزمون بعدي
  سؤال  30 -پيمانه 2

  )5158كتاب جامع اقتصاد (
 60تا  31هاي  سؤال 
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 است؟  نادرستها و نقش كارآفرينان، كدام گزينه  در رابطه با ويژگي - 66

  كارا اشاره دارد. ي به مديريت منابع به شكلدهنده بودن در كارآفرين ويژگي سازمان) 1

  رو شود. به ممكن است كارآفرين در آغاز كارش با عدم موفقيت رو) 2

هاي ابتكار عمل را داشته باشد تا بتواند با جمع كردن عوامل مختلف در كنار هم، كاال يـا خـدمتي را    خواهد كارآفرين باشد، بايد مهارت كسي كه مي) 3

  توليد كند.

تواند كسـب و كـار    اندازي كسب و كارش را نداشته باشد، با اين حال مي ارآفرين بايد بداند كه در آغاز كارش ممكن است توانايي مالي الزم براي راه) ك4

  هاي متعدد، نيازهاي مالي خود را برطرف سازد. گذاري اندازي كند و سپس با تالش و سرمايه خود را راه

 ترتيب) (به؟ اشاره داردموفق ويژگي كارآفرينان  هر يك از عبارات زير به كدام - 67

  بين اما مطمئن و دلگرم به موفقيت اقتصادي است. واقع ،كارآفرين - 

  كند. كارهاي جديد تبديل ميو   ها را به محصوالت جديد، فرآيندها و كسب ايده - 

  بينند. مي ،كار را زماني كه ديگران شايد متوجه نشوندو  هاي كسب فرصت - 

 اندازي كنند. راه را آورند تا فعاليت اقتصادي جديدي به ميدان مي ،شان را با شجاعت و تدبير نامي نداز و خوشا پس - 

  ين، نوآور، يادگيرندهبپرانگيزه، تيز) 2    پذير ين، ريسكببين، نوآور، تيز خوش) 1

  پذير بين، تيزبين، نوآور، ريسك خوش) 4    پرانگيزه، نوآور، تيزبين، يادگيرنده) 3

,تن كاغذ به ارزش هر تن 1500توليد كاغذ سال گذشته  ك كارخانةي - 68 ,1 500 اين بنگاه  ةها عملكرد ساليان ريال توليد كرده، با توجه به جدول هزينه000

 ؟ كدام است

,  بهاي ماهيانه اجاره ,12 000   ريال 000

900,  يك از كاركنان هر حقوق ماهانة   ريال000

  نفر11  تعداد كاركنان

,  نياز ساليانه مورد مواد اولية ,120 000   ريال000

  % ارزش مواد اوليه25  ماليات

1 (, , ,1 873 200 ,) 2  سود000 , ,1 837 200 ,) 3  زيان000 , ,1 837 200 ,) 4  سود000 , ,1 873 200   زيان000

 ؟ باشد نميكدام گزينه از اقدامات كارآفرينان براي كاهش هزينه ها و دوري از وضعيت زيان  - 69

  جويي در مواد اوليه صرفه) 2    وري افزايش بهره) 1

  نفس استخدام نيروي كار تازه) 4    ها پاش و جلوگيري از ريخت) 3

650,دستگاه يخچال به ارزش هر يك 1000ي ساالنه توليد لوازم خانگ يك كارخانة - 70 نفر پرسنل دارد و ماهانه به  17كند، اين كارخانه  ريال توليد مي 000

,هر يك  ,1 500 ,ماهانه  بنگاهبهاي پرداختي اين  اجارهپردازد، اگر  ريال حقوق مي000 ,70 000  نياز كارخانه مورد هزينة مواد اولية ريال و000

,ساالنه ,85 000   كدام است؟اين دستگاه  ةتوليد و عملكرد ساليان ةهزين ترتيب به ،ريال باشد000

1 (, , , , ,581 000 000 1 180 000 ,) 2  سود 000 , , , ,581 000 000 1 231 000   زيان 000

3(, , , , ,581 000 000 1 180 000 ,)4   زيان 000 , , , ,581 000 000 1 231 000    سود 000
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 ؟ كدام دو بيت يكسان استنوع ادبي  -71

  الف) مرا مادرم نام مرگ تو كرد / زمانه مرا پتك ترگ تو كرد
  ب) ديدار تو حل مشكالت است / صبر از تو خالف ممكنات است

  فارغ از اين ماجراست ،دام بالست / هر كه در اين حلقه نيست ةحلق ،پ) سلسلة موي دوست
  ت) دروغي كه ماننده باشد به راست / به از راستي كز درستي جداست

  ب، پ )4  الف، ت) 3  ب، ت )2  الف، پ) 1
  ؟ آمده است نادرستدر مقابل آن  عبارتويژگي زباني كدام  -72
  ]ربيعكاربرد واژگان [ .ت بر دست گرفتمبسمعالجت او بر وجه ح ،وي اميد صحت بود هر كجا بيماري نشان يافتم كه در) 1
  ]حذف فعل[ .تر كه بر معالجت، مواظبت نمايي و بدان التفات نكني كه مردم قدر طبيب ندانند به صواب آن اليق )2
  ]استفاده از دستور تاريخي در فعل[ .نه كسي مرا بتوانستي ديد و نه در من بدگماني صورت بستي ،) به بركت اين افسون3
  ]به معني براي» را«كاربرد [ .سابق ديدم ،ه بر خويشتناي را از امثال خود در مال و جا طايفه )4
 است؟  متفاوتبا ساير ابيات » را«در كدام بيت نوع  -73

  ) هر آن بند كز دست تو بسته شد/ گشايندگان را جگر خسته شد 1
  دهن   ،ريش و پر از خون ،) سران را بسي سر جدا شد ز تن /پر از خاك2
  جنگ را تيز كردند چنگ خدنگ/ همه  ) بر اسبان نهادند زين3ِ
  ) بدو داد و گفتش بدان چاه سر/كه بيچارگان را تويي راهبر4
 بيان شده است؟  نادرستكدام ويژگي  ،با توجه به شعر زير -74

  / به دين ما حرام آمد كرانه :نهنگي بچة خود را چه خوش گفت«
  »به موج آويز و از ساحل بپرهيز/ همه درياست ما را آشيانه

  راع نخست صفت تعجبي است.در مص» چه) «1
  ) تالش و كوشش در جهت حل مشكالت ديگران، مفهوم كلي ابيات است. 2
  ) مصراع دوم بيت دوم به شيوة بالغي آمده است.3
  آراية مراعات نظير وجود دارد. ،) در ميان ابيات4
  است؟ نادرستويژگي ادبي و زباني كدام عبارت در برابر آن  -75
قـوي را ديدنـد    اي كردند و در به گل برآوردند.هردو را به خانه .دو شب افطار كردي و ديگر قوي كه روزي سه بار خورديه يكي ضعيف بود كه هر ب) 1

 تضاد) -(حذف فعل  .مرده و ضعيف جان به دربرده

كي در وظيفة او زيادت كـرد و بسـياري   اند كه اندآمد. آورده(زشت و ناپسند) روي از توقع او درهم كشيد و تعرّض سوال از اهل ادب در نظرش قبيح ) 2
 كنايه) -آرايياز ارادت كم. (واج

 .دولت نه به كوشيدن است، چاره كم جوشـيدن اسـت   :اند اي پسر! خيال محال از سر به در كن و پاي قناعت در دامن سالمت كش كه بزرگان گفته) 3
 )استفاده از جمالت كوتاه -(جناس

ي. مكنت، غالمان و كنيزان دارد دالويز و شاگردان چابك. هر روز به شهري و هر شب به مقامي و هـر دم بـه تفرجگـاه   بازرگاني كه با وجود نعمت و ) 4
  تشبيه) -(مجاز

  
  
  

دقيقه 15     
  )1علوم و فنون ادبي (
  مباني تحليل متن

  20تا صفحة  12 صفحة 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،)1( ادبي علوم و فنون هاي درس گويي به سؤال از شروع پاسخ لطفاً قبل

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10چند ازگذاريهدف آزمون قبل 10چند از 

   

 :تمرين تستي آزمون بعدي
  سؤال  20 - پيمانه 1

  )5150( 1كتاب جامع علوم و فنون ادبي 
 90تا  71هاي  سؤال 
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  درست است. … جز بهدر تحليل شعر زير، همة نكات ادبي  -76

  فرازد / گه سوي كوه تازد گه سوي راغ و صحرا گردن همي دگراز آهو همي«
  ري به نسترن بر / نارو به نارون بر برداشتند غوغابه ياسمن بر ساقمري 

  تكلف / چون پيش تخت يوسف رخسارة زليخا گلزار با تأسف خنديد بي
  »سرخ و سيه شقايق هم ضد و هم موافق / چون مؤمن و منافق پنهان و آشكارا

  .جناس در بيت اول وجود دارد )2    ابيات وجود دارد.تضاد در  آراية) 1
  .تلميح در يكي از ابيات وجود دارد )4  .كار رفته است بخشي و تشبيه به راية جاندر بيت سوم آ) 3
  دربارة ابيات زير درست است. … جز به ها، ذكر شده در همة گزينهنكات زباني  -77

  م نشاط و طرب را فراخ ميدان بودهميشه شاد و ندانستمي كه غم چه بود؟ / دل«
  كردار سنگ و سندان بود از آن سپس كه بهسان حرير كرده به شعر /  بسا دال، كه به

  هميشه چشمم زي زلفكان چابك بود / هميشه گوشم زي مردم سخندان بود
  »عيال نه، زن و فرزند نه، مئونت (رنج) نه / از اين همه تنم آسوده بود و آسان بود

  جايي صفت و موصوف كاربرد دستور تاريخي / جابه )1
  »نـ«ساز فعل  منفي ةنكهن / جدانويسي نشا ة) وجود واژ2
  سازي فراوان / وجود سه جمله در بيت نخست ) وجود تركيب3
  / استفاده از جمالت كوتاه كمي واژگان غير فارسي) 4
 ؟ كدام گزينه پيام اصلي شعر زير است -78

  تر داري درين راه شنيدي كه پرسيدند از ماه / كه تو چه دوستنتو «
  بگيرد تا بود در پرده جاويدچنين گفت او كه آن خواهم كه خورشيد / 

  »هميشه روي خواهم زير ميغش (ابر) / كه هم از چشم خود دارم دريغش
  رفاقت )4  ارادت) 3  حسادت )2  اصالت) 1
 ؟ است نادرستت زير، كدام گزينه ابيابا توجه به  -79

  رويان قرار از دل چو بستيزند بستانند غبار غم چو بنشينند بنشانند / پري بويان سمن«
  ها چو بگشايند بفشانند ها چو بربندند بربندند / ز زلف عنبرين جان جفا، دل راكفتبه 

  بنشينند برخيزند / نهال شوق در خاطر چو برخيزند بنشانندچو به عمري يك نفس با ما 
  »يابند / رخ مهر از سحرخيزان نگردانند اگر دانند گيران را چو دريابند در سرشك گوشه

  ها كوتاه و واژگان غير فارسي در آن كم است. لهزبان شعر، ساده و جم) 1
  شود. ديده مي» تضاد«در ابيات سوم و چهارم؛ آراية  )2
  ادات تشبيه نيستند.» چو«هاي  تشبيه وجود دارد اما واژهآراية در بيت اول، ) 3
  .قالب شعر، غزل است )4
 ؟ تقال دهدت زير را انحكايمفهوم  تواند نميكدام گزينه  ،با توجه به حكايت زير -80

اي حلقه كرده. باز پس  گيرد، ديد كه در ميان آن، افعي اي رسيد؛ گردن آز دراز كرد تا از آن بهرهخاري)  بوتة(ي نكرد. به خار ب شتري در صحرا چرا مي«
اوست و اجتناب او از تيزي دندان »خار«، اينجا به معني زخم سنان (سرنيزهوي از  (دوري كردن) حترازگشت و از آرزوي او بگذشت. خار بن پنداشت كه ا (

  »بيم من از ميهمانِ پوشيده است نه از ميزبانِ آشكار و ترس من از زهر دندان مار است نه از زخم پيكان خار.او. شتر آن را دريافت و گفت: 
  كرد ترس شتر از خارهاي اوست. خاربن فكر مي) 1
  ترس شتر از مار بود نه از خار. )2
  دانست. تر از خار مي ترسناك را رخاربن ما) 3
  .خاربن دليلي بود براي نخوردن خار از سوي شتر رحلقه شدن مار به دو )4

https://konkur.info



   18: ةصفح  (پاية دهم انساني)دورة متوسطة دوم                                    مهر 23 آزمون -) 2( ةپروژ 
 

 
 

  

  

  
 

  كند؟ اشاره مي» ويژگي رويدادهاي تاريخي«يك از موارد زير به  كدام -81
  با يكديگر رابطة علت و معلولي دارند. - قابل مشاهده هستند) 1
  مجزا و مستقل هستند. -غيرمستقيم درك كرد.ها را به صورت  توان آن مي) 2
  اند. دور از دسترس -قابل تجربه نيستند.) 3
  ها را با استفاده از شواهد و مدارك شناخت. توان آن تكرارپذيرند و مي) 4
  نگاري صحيح است؟ كدام گزينه دربارة پيشينة تاريخ -82

  ارش رويدادهاي عصر خويش جلب شد.هزارسال پيش، به تدريج توجه انسان به ثبت و نگ 4الف) در حدود 
  ها در دورة سامانيان نشان از عالقة ايرانيان به ثبت و نگارش رويدادهاي مهم است. نامك ب) خداي

  است. ج) ادبيات و فلسفه، بر شكوفايي و گسترش علم تاريخ در يونان باستان تأثير مهمي داشته
  پرداختند. گذشته ميد) مورخان دورة اسالمي فقط به ثبت و نقل رويدادهاي 

  ب و ج) 4  ج و د) 3  الف و ج ) 2  الف و د) 1
  زند؟ در مرحلة سوم يك پژوهش تاريخي، پژوهشگر پس از شناسايي منابع و اسناد تحقيق، به كدام اقدام دست مي -83
  بررسي منابع پژوهشي ديگران) 2    تحليل و تفسير منابع) 1
  ر و اصالت منابعارزيابي اعتبا) 4    گردآوري و تنظيم اطالعات) 3
  شوند؟ منابع پژوهش تاريخي، بنابر چه مالكي به منابع اصلي و فرعي تقسيم مي -84
  تاريخي يا داستاني بودن) 2    درجة اهميت و اعتبار )1
  فاصلة زماني با وقوع رويداد) 4    شفاهي يا كتبي بودن) 3
  باشد؟ مي درستع دست دوم و در رابطه با مناب نادرستكدام گزينه دربارة منابع دست اول  ترتيب به -85
  شوند. منابع دست دوم از نظر درجة اهميت و اعتبار به دو دسته تقسيم مي -نويسندگان اين نوع منابع، خود ناظر رويدادها بودند. )1
  اند. ست اول پديد آمدهشود كه بر پاية منابع د به همة تحقيقات و آثاري گفته مي -شوند. فقط آثار باستاني و تاريخي منبع دست اول محسوب مي )2
  شود. اي كه از گذشته به جا مانده است منبع دست دوم محسوب مي هر وسيله -به همة آثاري كه در زمان وقوع حادثه نوشته شده اند. )3
 شوند. مي سكة اشكاني و طاق بستان در كرمانشاه از منابع دست دوم محسوب -شوند. هيچ يك از منابع مكتوب، منبع دست اول محسوب نمي )4
  نياكان ما، چگونه توانستند در برابر حوادث عظيم تاريخي دوام بياورند و مانع فروپاشي جامعه فرهنگي ايراني شوند؟ -86
  آگاهي و دل بستگي به زبان و فرهنگ خود) 2  ارزيابي شرايط كنوني و ترسيم افق آينده) 1
  يس حاكم بر حوادثشناخت سنن و نوام) 4  خودآگاهي و يگانگي بيشتر افراد جامعه) 3
  هاي زير است؟ كدام گزينه پاسخ صحيح پرسش -87

  گيري دقيق زمان ابداع كرده، كدام است؟ الف) نظامي كه انسان براي اندازه
  شماري بر مبناي گردش ماه به دور زمين تنظيم شده است؟ ب) كدام گاه

  جاللي -خط زمان) 2    هجري خورشيدي - شماري گاه) 1
  هجري قمري -شماري گاه) 4    قمريخورشيدي  - خط زمان) 3
  شماري مصري اصالح شد؟ شماري رومي بر اساس گاه به دستور چه كسي گاه -88
  آگوستوس) 4  س سزاروژولي) 3  كنستانتين) 2  پريكلس) 1
  صحيح است؟» خط زمان«كدام گزينه دربارة  -89
  ها هاي مختلف تاريخي، به ترتيب زمان وقوع آن دادن دوره ابزار مناسب براي نشان )1
  گيري زمان و نحوة ارتباط آن با ساير علوم. دانش و مهارت اندازه )2
  ) نظم و ترتيب رويدادها3
  ها ابزار مناسب براي نشان دادن يك دورة تاريخي، بدون توجه به زمان و مكان وقوع آن )4
  اند؟ ز چه چيز پي بردههاي پژوهش در تاريخ در دو قرن اخير، مورخان به اهميت استفاده ا با پيشرفت و تكامل شيوه -90
  ها تبديل و تطبيق تقويم) 4  گاه شماري) 3  هاي تاريخي نقشه) 2  خط زمان) 1

دقيقه 15 يرانا و جهان باستان1تاريخ (  (  
  نگاري تاريخ و تاريخ

  تاريخ، زمان و مكان
  19تا صفحة  2صفحة 

 وع هر درس در دفترچة سؤالگذاري قبل از شرهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف، ) ايران و جهان باستان1تاريخ (هاي درس  گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 ن امروز چيست؟شما براي آزموگذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

   

دقيقه 10     

 :تمرين تستي آزمون بعدي
  سؤال  50 -پيمانه 3

  )5154( 1كتاب جامع تاريخ 
 170تا  121هاي  سؤال
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  ؟براي اولين بار توسط چه كسي ارائه شده و تعريف وي از جغرافيا چه بود» جغرافيا«واژة  -91
  لعه زمين به عنوان جايگاه انسانعلم مطا –اراتوستن  )2  علم بررسي رابطة متقابل انسان و محيط –اراتوستن  )1
  علم مطالعه زمين به عنوان جايگاه انسان –خلدون  ابن) 4  متقابل انسان و محيط ةعلم بررسي رابط –خلدون  ابن )3
  ؟چرا بين جغرافيا و ساير علوم ارتباط وجود دارد -92
  دهد. جغرافيا با كمك گرفتن از ساير علوم به سؤاالت خود پاسخ مي )1
  كند. جغرافيا براي بهبود زندگي خود استفاده مي انسان از )2
  شود. هاي طبيعي و انساني مشاهده مي غرافيايي، تأثير متقابل پديدهدر محيط ج )3
  اي درك جغرافيا الزم و ضروري است.راي ساير علوم ب اطالع از مفاهيم پايه) 4
  ؟دنگير مي كدام گزينه به علومي اشاره دارد كه در شاخه واحدي از جغرافيا قرار -93
   جغرافياي جمعيت –جغرافياي زيستي  )2    ژئومورفولوژي – كارتوگرافي )1
  جغرافياي سياسي -جغرافياي تاريخي ) 4    آب و هواشناسي – كشي نقشه )3
  ؟اند ترين مفاهيم جغرافيايي كدام مهم -94
  محيط -انسان  )2    مكان –انسان  )1
  روابط متقابل انسان و محيط – انسان) 4  روابط متقابل انسان با محيط –مكان  )3
 ؟هاي زير كدام است پاسخ هر يك از سؤال ترتيب به -95
  ؟شود ها مي چه عاملي سبب تغيير شكل مكان - 
  كند؟ ساخت اشاره تواند به عوارض طبيعي و انسان  كدام مورد مي - 
  پديده -هوش و استعداد انسان  )1
  روابط متقابل انسان با محيط –ورت جرياني پيوسته ص ادامه داشتن روند تأثيرگذاري و تأثيرپذيري به )2
  پديده -صورت جرياني پيوسته  ادامه داشتن روند تأثيرگذاري و تأثيرپذيري به )3
  روابط متقابل انسان با محيط –هوش و استعداد انسان ) 4
  ؟است نادرست» رابطه متقابل انسان و محيط«كدام عبارت در رابطه با  -96
  امل مهم در علم جغرافيا است.انسان و محيط دو ع )1
  برداري از اعماق زمين كرده است. به بهره قادر هوش و استعداد انسان او را )2
  برداري از اعماق زمين كرده است. انسان را قادر به بهره ،هاي جديد فناوري )3
  شود. هاي تغيير در محيط فراهم مي با ورود انسان زمينه) 4
 ؟درستي بيان شده است متقابل انسان و محيط در كدام گزينه به ةدر رابط» ابركوهادگير دو طبقه ب«پيامد ساخت  -97
  هاي محيط طبيعي ها و ظرفيت درك توان )2    پيدايش نگاه سودجويانه )1
  برداري از منابع رفع نيازهاي انسان و بهره) 4  تبديل محيط طبيعي به محيط جغرافيايي )3
  ؟كند نميمدت زمان طوالني حفظ  يك از عملكردها تعادل محيط را در كدام -98
  رويه درختان جنگل قطع بي )2    چراي دام )1
  فعاليت كشاورزي و برداشت محصول چاي) 4    توليد برق آبي )3
  ؟در مطالعات جغرافيايي چيست» ديد تركيبي«كارگيري  به ةفايد -99
  نهاي طبيعي و ويژگي آ شناخت پديده )2  ها پديده ةهم ةمطالعه جامع و همه جانب )1
  گيري محيط جغرافيايي پي بردن به چگونگي شكل) 4  ساير علوم هاي فراهم نمودن كاربرد يافته )3
 .هاي زير را مشخص كنيد بودن هريك از عبارت صحيح و غلط ترتيب به - 100

  الف) عملكرد انسان در ارتباط با محيط طبيعي به يك گونه است.
  كوشي ايرانيان است. القيت، دورانديشي و سختهاي عالي خ ب) برداشت چاي در الهيجان يكي از نمونه

  كند. پ) جغرافيا روابط متقابل انسان را با محيط مطالعه و بررسي مي
  آيد. وجود مي محيط انساني از تعامل بين محيط طبيعي و محيط انساني بهت) 

  ص، غ، غ، غ )2    ص، ص، غ، ص )1
  غ، ص، ص، ص) 4    غ، غ، ص، غ )3

  جغرافياي ايراندقيقه 15
 جغرافيا، علمي براي زندگي بهتر

  7تا صفحة  2صفحة 

 گذاري قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالدفه
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،جغرافياي ايران هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 زمون امروز چيست؟شما براي آگذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

   

دقيقه 10     

 :تمرين تستي آزمون بعدي
  سؤال  40 -پيمانه 2

  )5155كتاب جامع جغرافياي ايران  (
 110تا  71هاي  سؤال
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  ؟نيستحيح كدام گزينه ص - 101

  گويند. كنشگر مي ،كنش و به انجام دهندة آن ،شود در علوم انساني به فعاليتي كه انجام مي )1

   گيرد. تا آگاهي نباشد هيچ كنشي انجام نمي )2

  گيرد. ها هميشه براساس آگاهي صحيح صورت نمي كنش انسان )3

  شود. كنش محسوب نمي ،زمين ورماه به د ان، جريان خون در رگ آدمي و چرخشحركت ابرها در آسم) 4

 بودن است؟ غلطبيانگر وضعيت عبارات زير از حيث صحيح يا  ترتيب بهكدام گزينه  - 102

  شود. الف) تا اراده و خواست انسان نباشد، كنش انجام نمي

  بودن كنش اشاره دارد.دار  به ويژگي هدف اين عبارت .»كند كار را تكرار مي داند سيگار كشيدن خوب نيست ولي باز هم اين علي مي«ب) 

  مانيم. از گفتار باز مي ،ها از دست بدهيم ج) اگر ما آگاهي خود را نسبت به كلمات و معاني آن

  هايشان توجه دارند. د) افراد در همة موارد به آگاهي موجود در كنش

  ص، ص، غ، غ) 2    غ، غ، ص، غ )1

  ص، غ، ص، ص) 4    ص، غ، ص، غ )3

كاري كردي، چه كند. اگر از او بپرسند چرا چنين  شود و در كالس را باز مي ن تدريس معلم از جا بلند ميآموزي در حي دانش«در عبارت  - 103

  ؟كند هاي كنش انساني اشاره مي يك از ويژگيبه كدام » گويد؟ مي

  ارادي بودن) 2    آگاهانه بودن )1

  معنادار بودن) 4    دار بودن هدف )3

ها  اما آن شود ها و معلم روبرو مي كالسي كوبد كه با واكنش از سوي هم هاي خود را محكم به هم مي بار دست ينچند آموزي در كالس درس دانش« - 104

  ؟گر كدام ويژگي كنش انسان است عبارت فوق و اين عدم پاسخ تداعي» .آموز عاجزند در پاسخ دادن به دانش

  معنادار بودن) 2    دار بودن هدف )1

  ارادي بودن) 4    آگاهانه بودن )3

 صحيح است؟ در خصوص كنش انسان و پيامدهاي آن گزينهكدام  - 105

  قليان كشيدن است. پيامد ارادي سيگار و ،آسيب و بيماري براي خود و ديگران )1

  . استوابسته  اوخود  ةبه اراد انسانكنش  هرپيامد  )2

  پيامد غيرارادي كنش است. ةاثرات وضو بر روح انسان نمون )3

  مد غير ارادي ورزش كردن است.پيا ،اي شدن ورزشكار حرفه )4

  

  

  )1( شناسي جامعه
  هاي ما كنش

  9تا صفحة  3صفحة 

 قبل از شروع هر درس در دفترچة سؤالگذاريهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،شناسي جامعه هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ

  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 
  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 

 چيست؟شما براي آزمون امروز گذاري  هدف
 براي آزمون امروز10گذاري چند ازهدف آزمون قبل 10چند از 

   

دقيقه 15     

 :تمرين تستي آزمون بعدي
  سؤال 60 -پيمانه 3

  )5153( 1شناسي  كتاب جامع جامعه
 120تا  61هاي  سؤال
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 هريك از عبارات زير با كدام موارد مرتبط است؟ ،ترتيب به - 106

  شود. ماشين پايين بيايد هواي درون ماشين تهويه مي ةوقتي شيشالف) 
  بهتر آن است كه غفلت نكنيم از آغاز گردد باز/ آب اين جوي به سرچشمه نميب) 
  دهد. االت امتحان پاسخ ميؤدرس به س ةآموزي بعد از مطالع دانشج) 
  اعتياد به قليان د) 
  كنشگر پيامد ارادي وابسته به ارادة - پيامد ارادي كنش - اقبت انديشي در كارهاع - پيامد ارادي كنش )1
  كنشگر پيامد ارادي وابسته به ارادة - پيامد ارادي كنش - ها هميت توجه به پيامد كنشا - پيامد غيرارادي كنش )2
  پيامد غيرارادي كنش - پيامد غيرارادي كنش - در كارها اقبت انديشيع - غيرارادي كنشپيامد  )3
  پيامد غيرارادي كنش - پيامد غيرارادي كنش - ها اهميت توجه به پيامد كنش - پيامد ارادي كنش )4
كه البته فعاليت او براي كسب   كند مجازي ميافزارهاي مختلف و فعاليت زياد در فضاي  ساله به توصية دوستانش اقدام به نصب نرم 18جوان يك  - 107

 ةكنش او كه وابسته به ارادپيامد ارادي  ،ترتيب به ؛ساعت در فضاي مجازي حضور دارد 12درآمد نبوده است و او براي گذراندن اوقات، روزانه حدود 
  ديگران است در كدام گزينه آمده است؟ة خودش و اراد

  افراد مختلف  دنبال شدن توسط –افسردگي شديد  )1
  توصيه به ديگران براي قدم گذاشتن در اين راه –تر كنندگان بيش گيري براي جذب دنبال تصميم )2
  دنبال شدن توسط افراد مختلف –براي او  ايجاد مزاحمت )3
  سف دوستان و آشنايان أابراز ت – هاي روزمره به اشتراك گذاشتن همة فعاليت )4
  شوند؟  كنش انساني محسوب مي ،رموارد مذكو همة در كدام گزينه - 108
  ياد گرفتن مطالب درسي  –پرسيدن سوال از معلم  –راغ قرمز چايستادن پشت  )1
  نقاشي كردن  –قلبي  ةسكت –بوق زدن در خيابان  )2
  اجازه گرفتن از معلم در كالس  –پياده روي  –تماشاي فيلم  )3
  يك كتاب تاريخي  ةمطالع –در خواب حرف زدن  –انرژي گرفتن بعد از مصرف قهوه  )4
  ؟ اند نشدهيك از عبارات زير صحيح بيان  كدام - 109

هـا بـه دليـل     كـنش  يدهنـد و از انجـام برخـ    يانجـام مـ  آن  يو غيراراد ياراد يخود را با توجه به پيامدها يها از موارد، آدميان كنش يدر بسيار الف)
  كنند. يم يشان خوددار ب نامطلو يپيامدها

  اند. اما برخي از اين پيامدها قطعي و برخي ديگر احتمالي ،شوند و نياز به كنشگر دارند نش انساني خود كنش محسوب ميپيامدهاي ك ةهم ب)
، كـنش انسـاني محقـق    ي كـنش ها به علت فقدان يكي از ويژگي ،نويسد ها را نمي داند اما پاسخ آن االت امتحاني را ميؤآموز پاسخ س وقتي يك دانش ج)

  نشده است.  
  الف، ج) 4  ج )3   ب) 2  ب لف،ا )1
  د؟هاي كنش انساني اشاره دار ك از ويژگيي به كدام ،موارد زيرهر يك از  - 110

  خيزند. احترام از جا برمي ةتماشاگران در استاديوم به نشان الف)
  كنند. به انتخاب خود در مسيري حركت مي ،ها دوراهيدر  افراد ب)
   .قراري ارتباط با ايرانيان به مشكل برخورده استدر بريك گردشگر چيني كه به ايران آمده،  ج)
  دار بودن  هدف –معنادار بودن  –آگاهانه بودن  )2  آگاهانه بودن  – ارادي بودن –معنادار بودن  )1
  آگاهانه بودن  –بودن  ردا هدف –آگاهانه بودن  )4  دار بودن  هدف –ارادي بودن  –معنادار بودن  )3
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  ؟باشد نميرد منطق ة كاربحوز ءكدام گزينه جز - 111

   جلوگيري از بروز هرگونه مغالطه) 1

  هاي فلسفي ) فهم انديشه2

  خطاهاي ذهن تشخيص) 3

  گيري درست در امور زندگي ) تصميم4

  …نوعي  تجاري هاي آگهياغلب  - 112

  .مخاطبان خود را فريب دهند كه است اين هدفشان و هستند استدالل )1

  .مخاطبان خود را فريب دهند كه است اين هدفشان و هستند مغالطه )2

  .بخريد را كاال فالن كه برسانند نتيجه اين به را مخاطب كه است اين هدفشان و هستند استدالل )3

  .بخريد را كاال فالن كه برسانند نتيجه اين به را مخاطب كه است اين هدفشان و هستند مغالطه )4

  … كه است رتيعبا تصور و هستند … كلي حيطه دو تصديق و تصور - 113

  .از عالم خارج ارائه نكند خبري - منطق علم )1

  .باشد حكمي متضمن - منطق ) علم2

  .از عالم خارج ارائه كند خبري - بشري ) دانش3

  .نباشد حكمي متضمن - بشري دانش) 4

  ؟كنيم از علم  اوصافي را از چيزي سلب ميدر كدام قسم  - 114

    ات) تصور2    تعريفات) 1

 ها صداقم) 4    ات) تصديق3

  ؟نيستكدام عبارت دربارة حيطة كاربرد علم منطق صحيح  - 115

  خواهيم درست تصميم بگيريم، معلول نيازمندي به علم منطق است. ) اينكه مي1

  شود.  فلسفي منحصر نمي هاي انديشه ) كاربرد منطق تنها به ارزيابي2

  دهندة برخي از سخنان روزانة ما است. تشكيل ،آوري ) استدالل3

  ها است. رسانه شدن فراگير ،ثر در افزايش نياز به علم منطقؤي از عوامل م) يك4

  

 

  منطقدقيقه 15
  منطق، ترازوي انديشه

  10تا صفحة  3صفحة 

 ترچة سؤالگذاري قبل از شروع هر درس در دفهدف
  خود را بنويسيد: 10گذاري چند از  هدف ،منطق هاي درس گويي به سؤال لطفاً قبل از شروع پاسخ
  توانيد پاسخ صحيح بدهيد؟ سؤال به چند سؤال مي 10از هر 

  بوده است؟ 10عملكرد شما در آزمون قبل چند از 
 شما براي آزمون امروز چيست؟گذاري  هدف

 براي آزمون امروز10اري چند ازگذهدف آزمون قبل 10چند از 
   

دقيقه 15     

 :تمرين تستي آزمون بعدي
  سؤال  40 -پيمانه 3

  )5170كتاب جامع منطق (
 90تا  51هاي  سؤال 
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  . … را قواعد اين دانان منطق و انديشد مي قواعدي اساس بر طبيعي صورت به انسان ذهن - 116

  اند كردهكشف ) 2    اند كرده ابداع )1

  اند ) آفريده4    اند كرده اختراع )3

  د؟شو از خطاي انديشه با چه عنواني ياد مي - 117

    قصن) 2    سفسطه) 1

  تقصير) 4    ) اشتباه3

  ؟اند موارد مذكور در كدام گزينه درست - 118

  ها است. كارگيري آن الف) دانستن نام قواعد ذهن، شرط ضروري براي به

  اقسام آن آشنا شويم. وپيش از ورود به مبحث تعريف، بايد با قضيه ب) 

  بودن آن است.سواري كاربردي  دوچرخه پ) وجه شباهت منطق با آموختن

  اي از حيطة كاربرد منطق است. ت) تالش براي فريب نخوردن از كالهبرداران نمونه

    ) پ و ت2    ) الف و ب1

  ) ب و ت4    ) ت و الف3

  …و هنگام تصور يك مفهوم  تواند مورد استفاده قرار گيرد ميتعريف  يك در كدام ترتيب به - 119

  به كمك تصورهاي معلوم روشن كنيم.ابتدا بايد آن را  –) مؤمنان آيينة همديگرند 1

  كنيم. به واقعي بودن آن مفهوم اذعان مي –) هر سبزه كه در باغ بهاري بوده است 2

  انديشيم. صرفاً به همان تصور مي –كزو گشت سر دار بلند  ر) آن يا3

  كاري به ارتباط آن مفهوم با ساير امور نداريم. –اند  ) هر كسي را بهر كاري ساخته4

  ؟نداردزينه به يكي از اوصاف تصديق اشاره كدام گ - 120

  ها حكم و قضاوت وجود دارد. در آن) 1

  كنيم. دهيم يا از آن سلب مي ها اوصافي را به چيزي نسبت مي در آن) 2

  واقعيت داشتن و نداشتن امور در آن داراي اهميت است.) 3

 ها تشكيل شده است. ترين جزء ساختاري يك استدالل از آن كوچك) 4
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  . … را قواعد اين دانان منطق و انديشد مي قواعدي اساس بر طبيعي صورت به انسان ذهن - 116

  اند كردهكشف ) 2    اند كرده ابداع )1

  اند ) آفريده4    اند كرده اختراع )3

  د؟شو از خطاي انديشه با چه عنواني ياد مي - 117

    قصن) 2    سفسطه) 1

  تقصير) 4    ) اشتباه3

  ؟اند موارد مذكور در كدام گزينه درست - 118

  ها است. كارگيري آن الف) دانستن نام قواعد ذهن، شرط ضروري براي به

  اقسام آن آشنا شويم. وپيش از ورود به مبحث تعريف، بايد با قضيه ب) 

  بودن آن است.سواري كاربردي  دوچرخه پ) وجه شباهت منطق با آموختن

  اي از حيطة كاربرد منطق است. ت) تالش براي فريب نخوردن از كالهبرداران نمونه

    ) پ و ت2    ) الف و ب1

  ) ب و ت4    ) ت و الف3

  …و هنگام تصور يك مفهوم  تواند مورد استفاده قرار گيرد ميتعريف  يك در كدام ترتيب به - 119

  به كمك تصورهاي معلوم روشن كنيم.ابتدا بايد آن را  –) مؤمنان آيينة همديگرند 1

  كنيم. به واقعي بودن آن مفهوم اذعان مي –) هر سبزه كه در باغ بهاري بوده است 2

  انديشيم. صرفاً به همان تصور مي –كزو گشت سر دار بلند  ر) آن يا3

  كاري به ارتباط آن مفهوم با ساير امور نداريم. –اند  ) هر كسي را بهر كاري ساخته4

  ؟نداردزينه به يكي از اوصاف تصديق اشاره كدام گ - 120

  ها حكم و قضاوت وجود دارد. در آن) 1

  كنيم. دهيم يا از آن سلب مي ها اوصافي را به چيزي نسبت مي در آن) 2

  واقعيت داشتن و نداشتن امور در آن داراي اهميت است.) 3

 ها تشكيل شده است. ترين جزء ساختاري يك استدالل از آن كوچك) 4
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