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سال تحصیلی 1400-1401

حقچاپ،تکثیروانتشارسؤاالتبههرروش)الکترونیکیو...(،قبلویابعدازبرگزاریآزمون،برایتمامیاشخاصحقیقیوحقوقیممنوعاست)حتیباذکرمنبع(ومتخلفینتحتپیگردقانونیقرارمیگیرند.

دفترچه شماره 1

آزمـون شماره 17
جمعه  1400/12/20

سؤاالت آزمــون

شماره داوطلبی: نام و نام خانوادگی:

مدت پاسخگویی: 120 دقیقه تعداد کل سؤاالت: 115

پایه  دهم انسانی
دوره دوم متوسطه

عناوین مواد امتحانی آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی، تعداد سؤاالت و مدت پاسخگویی

مدت پاسخگوییشماره سؤالتعداد سؤالمـواد امتـحانـیردیف
تااز

10 دقیقه10110فارسی 11

10 دقیقه101120عربی، زبان قرآن 21

10 دقیقه102130دین و زندگی 31

10 دقیقه103140زبان انگلیسی 41

15 دقیقه104150ریاضی و آمار 51

10 دقیقه105160اقتصاد6

15 دقیقه156175علوم و فنون ادبی 71

10 دقیقه107685تاریخ ایران و جهان 81

10 دقیقه108695جغرافیای ایران9

10 دقیقه1096105جامعه شناسی 101

10 دقیقه10106115منطق11
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  انساني دهمسؤال فارسي  |  2
حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 

  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

به ترتيب كدام است؟» وتر، خفتان، سّيارۀ زحل، اسب« واژگان معادل معنايی -1
كمان، گبر، كيوان، بارگی ) چلّۀ ۲ ) پتک، خدنگ، كيوان، باره۱
) زه، گبر، بهرام، بارگی۴ ) زه، خود، بهرام، بارو۳

 آمده است؟ نادرستچند كلمه با امالی  ،های زير در گروه كلمه - 2

داران انقالب، غوص و فرو رفتن، ارعاب و ترساندن، آرام و مطمعن، اعجاب و شگفتی، قـاری مد، مأنوس و مألوف، علم و رآماده و مصلّح، جز«
»فقرآن، تحّسر و تأسّ 

) چهار۴) سه۳  ) دو۲  ) يک۱
است؟ »سعدی«كدام بيت يادآور نام اثری منثور از  - 3

ای خــــــدا ايــــــن بــــــاغ را سرســــــبز دار) ۱
  

نقصـــــــان تـــــــو بـــــــی بهارســـــــتان در
  

ــــــــتان) ۲ ــــــــل او شكارس ــــــــتی از نع گش
  

ـــــون ـــــش چ ـــــر نق ـــــش ب ـــــتان نق نگارس
  

ــــــوانی) ۳ ــــــه خ ــــــتان ن ــــــايی بوس دلگش
  

ـــــتان ـــــين بس ـــــت دلنش ـــــه غاي ـــــرايی ب س
  

بكوشـــــيم كوشـــــيدنی چـــــون نهنـــــگ) ۴
  

بـــــوی و رنـــــگ گلســـــتان يـــــنا نمـــــانيم از
  

مرتّب كنيم، كدام گزينه درست است؟» يح ـ جناس ناقصـ تشبيه ـ مجاز ـ تلم  استعاره«های  ترتيب داشتن آرايه اگر بخواهيم ابيات زير را به  - 4
گويـد الف) ساز در دسـت تـو سـوز دل مـن می

 

من هم از دست تو دارم گلـه چـون سـاز امشـب
 

ب) گر مرا در سر سودای تو شد جان، سهل اسـت
 

ســـر زلـــف تـــو ز آفـــات، ســـالمت باشـــد
 

ـــی ـــد، ول ج) عـــاقالن نقطـــۀ پرگـــار وجودن
 

ــ ــن داي ــه در اي ــد ك ــرگردانعشــق دان اند ره س
 

د) گر ز بار غـم هجـر تـو بـه تنـگ اسـت دلـم
 

چه كنم؟ قطرۀ خون است نـه سـنگ اسـت دلـم
 

ــبش ه ــاتيم از ل ) چــون ســكندر تشــنۀ آب حي
 

ست در ظلمات هجـران انـدريما  زين سبب ديری
 

هـ ج ـ ) ب ـ الف ـ د ۴  ـ د ـ ب ـ الفه ) ج ـ ۳  ـ الفه ) ج ـ د ـ ب ـ ۲  ه) ب ـ ج ـ الف ـ د ـ ۱
؟نيستهای ديگر يكسان  در كدام بيت با بيت» رديف«معنی  - 5

ـــود نمی۱ ـــال خ ـــه دنب ـــور حشـــر ب ـــد ) ز ش بين
  

وجوی تـو هـر كـس ز خـويش بيـرون شـد به جست
  

) خـــــدا ز صـــــحبت افســـــردگان نگـــــه دارد۲
  

كه نـبض مـرده شـد ايـن سـيل تـا بـه هـامون شـد
  

عيـــــار از محـــــک شـــــكفته شـــــود ) زر تمام۳
  

ـــ ـــون شـــدز ســـنگ روی نتاب ـــه مجن د كســـی ك
  

) نمانــــد گــــوهر ناســــفته در محــــيط فلــــک۴
  

ســـوی گـــردون شـــد ،ز بـــس كـــه از دل مـــن آه
؟نيستبرجسته » شيوۀ بالغی«در كدام گزينه كاربرد  - 6

ــمی می۱ ــم رس ــد دل ) عل ــياه كن ــن را س ــای روش ه
  

ـــدم ـــايی ش ـــانع ز دان ـــادانی از آن ق ـــه ن ـــن ب م
  

آسـايش از مـن بـرده بـود ،) پاس صحبت داشـتن۲
  

صــحبتان قــانع بــه تنهــايی شــدم عمــری از هم
  

ــاز۳ ــم ب ــت چش ــده ،) داش ــيه در دي ــالم را س ام ع
  

ـــدم ـــايی ش ـــين بين ـــا ع ـــا نظـــر بســـتم ز دني ت
  

ـــرمندگی۴ ـــاب از ش ـــيچ و ت ـــارغ ز پ ـــتم ف ) نيس
  

ــدم ــايی ش ــه رعن ــرو در گلشــن ب ــم چــون س ــا َعلَ ت
شود؟ شدۀ واژه ديده می شكل ممال ،در كدام بيت - 7

مــــرد نجيــــب؟ای   ی) چيســــت بــــودن دانــــ۱
 

ــــــردن نصــــــيب ــــــال ذات حــــــق ب از جم
 

ـــــب۲ ـــــانی ركي ـــــتم زم ـــــرد رس ـــــران ك ) گ
 

ـــــــراز از نشـــــــيب ندانســـــــت لشـــــــكر ف
 

) يــک ســاعتم از آن لــب ميگــون شــكيب نيســت۳
 

سرمســــت را شــــكيب كجــــا باشــــد از شــــراب
 

غريـــــب عاشـــــق انـــــدر عـــــالم عقبـــــیٰ ) زاهـــــد انـــــدر عـــــالم دنيـــــا غريـــــب۴
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3  |زبان عربي    انساني دهمسؤال  حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 
  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت

است؟ متفاوت ،گويندۀ كدام بيت» م و اشكبوسرست«با توّجه به داستان  - 8
ــــــگ آورد۱ ــــــه جن ــــــدی ك ــــــاده ندي ) پي

  

ســــــر سركشــــــان زيــــــر ســـــــنگ آورد؟
  

) بــدو گفـــت خنـــدان: كــه نـــام تـــو چيســـت؟۲
  

ســــرت را كــــه خواهــــد گريســــت؟ تــــِن بی
  

ــــدار۳ ــــين ب ــــه آي ــــپه را ب ــــِب س ــــو قل ) ت
  

كنـــــون، پيـــــاده، كـــــنم كـــــارزار مـــــن ا
  

ــــــرد رزم۴ ــــــای م ــــــيد ك ــــــای ) خروش آزم
  

وردت آمـــــد، مشـــــو بـــــازِ جـــــایهمـــــا
؟نداردها تناسب مفهومی  كدام گزينه با ساير گزينه - 9

ــم نمی۱ ــر ه ــاب ) روز محش ــوان حس ــه دي ــی ب آي
  

؟كنــی پــس حســاب كشــتگان عشــق را كــی می
  

ــبحی۲ ــل ص ــر گ ــه ه ــود ك ــد خ ــن نق ــيه مك ) نس
  

در نظـــــر خودحســـــاب، روز حســـــاب اســـــت
  

عيــــد بــــود خودحســــاب را ،) روز حســــاب۳
  

كشـــــد رويـــــی ديـــــوان نمیزرد ،جـــــرم بـــــی
  

دراز مترســــان نفـــسای   ) مـــرا ز روز حســـاب۴
  

كــــه خودحســــابم و انديشــــۀ حســــاب نــــدارم
است؟ متفاوت ،مفهوم كدام بيت -10

ــانی) ۱ ــال فغ ــو ح ــار از آنای   بگ ــبا بگذشــت ك ص
  

پوشــد وطــن كــه درد و محنــت غربــت ز يــاران
  

ــق) ۲ ــن در ره عش ــته وط ــان خاس ــر و ج ــم از س اي
  

ـــ ـــن ره چ ـــا در اي ـــت ـــد هّم ـــه كن ـــا ۀت مردان م
  

ـــالمتی) ۳ ـــر س ـــورم ب ـــرگ خ ـــراب م ـــن ش وط
  

ــ ــنم هب ــار ك ــتی افتخ ــدين مس ــه ب ــر ك ــت گ جاس
  

ـــر) ۴ ـــه از س ـــا ك ـــن ت ـــت وط ـــاله نيس ـــــنممآوخ ك ـــــر ك ـــــی دگ ـــــر كاله ـــــتند، فك برداش

 )۱۱ـ  ۱۷عيِّن الصحيح في الترجم‗ أو المفهوم أو المفردات أو الحوار:(
»:حصي من واجباته أن يَُدلَّ الّذيَن يَسيروَن في طريق الذنوب إلی الصراط المستقيم!إّن ذلك الشاّب المؤمن يُ « - 11

افتند، به راه مستقيم راهنمايی كند! داند كه كسانی را كه در راه گناه به راه می ) آن مرد مؤمن از واجبات می۱
اند، راه راست را نشان دهد! حركت كرده كه در راه گناهانشان شمارد كه به كسانی ) آن جوان مؤمن از وظايفش برمی۲
كنند، به راه راست راهنمايی كند! شمارد كه كسانی را كه در راه گناهان حركت می ) آن جوان مؤمن از وظايف خود برمی۳
كنند، به راه راست راهنمايی كند! ) اين جوان مؤمن از واجباتش برشمرده است كه كسانی را كه در راه گناهان حركت می۴

»:ُأحࠩب كثيراً أن أری يوماً يَستعيُن البشر بالبكتيريا الُمضيئ‗ إلنارة الُمُدن!« -12
كتری نورانی برای زيباسازی شهرها ياری می۱ جويد! ) جداً دوست داشتم روزی را ببينم كه بشر از با
كتری نورانی ۲ جويد! ياری می) بسيار دوست دارم روزی را ببينم كه بشر برای نورانی كردن شهرها از با
كتری نورانی استفاده می۳ كند! ) زياد دوست دارم روزهايی را ببينم كه بشر برای زيباسازی شهرهايش از با
كتری نورانی برای نورانی كردن كشور بهره می۴ برد! ) جداً دوست دارم روزگاری را تجربه كنم كه بشر از با

»:أثريّ‗ و نحُن نُسافر إليها لقضاء عطالتنا الصيفّي‗! إّن تلك المحافظ‗ ذات معالم ثقافّي‗ و عمارات« -13
كنيم! مان مسافرت می جا برای گذراندن تعطيالت تابستانی های فرهنگی است و ما به آن ) آن استان دارای آثار تاريخی و ساختمان۱
جا مسافرت خواهيم كرد! بهاری به آنهايی تاريخی است و ما برای گذراندن تعطيالت  ) آن شهر دارای آثاری فرهنگی و ساختمان۲
كنيم! مان مسافرت می جا برای گذراندن تعطيالت ) اين استان دارای بازار تاريخی و غارهای آبی است و ما در تابستان به آن۳
كنيم! مسافرت میجا  هايی تاريخی است و ما برای گذراندن تعطيالت تابستانی خود به آن ) آن استان دارای آثاری فرهنگی و ساختمان۴

:الخطأعيِّن  -14
) حّذر الغراب الغزال عن خطر الصّياد فَهرَب الغزال!: كالغ به آهو از خطر شكارچی هشدار داد، پس آهو گريخت!۱
گون بـدون  ) ال يَستطيُع إدارة العيون في اتّجاهات مختلف↨ دون تحريك الرأس إّال الحرباُء!: چرخاندن چشمان را در جهت۲ حركـت دادن سـرهای گونا

پرست! تواند جز آفتاب نمی
) لماذا ما قرأ الموظّف اسمي؟ أ ليس اسمي في القائم↨؟!: چرا كارمند نام مرا نخواند؟ آيا نام من در فهرست نيست؟!۳
) ما أجمل ذلك السّجاد! تَعال نسأل قيمته!: آن سجاده چه زيباست! بيا تا قيمتش را بپرسيم!۴
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حل ویدئویی سؤاالت این دفترچه را در 

  مشاهده کنید. DriQ.com وبسایت
عن المفهوم: األبعد؛ ميِّز »ير من الندم علی الكالم!الندم علی السكوت خ« - 15

كردار نيست! ) دو صد گفته چون نيم۱
) چو گفتار بيهوده بسيار گشت / سخنگوی در مردمان خوار گشت۲
) من پشيمان گشتم اين گفتن چه بود / ليک چون گفتم پشيمانی چه سود۳
شود روی زرد ) چرا گويد آن چيز در خفيه مرد / كه گر فاش گردد۴

أّي كلم‗ تدّل علی أعمال نعملها لِالبتعاد عن األمراض؟ -16
) اِاللتئام۴  ) الوِقايَ↨۳  ) الصّح↨۲  ) المعالج↨ ۱

»لماذا تعّجب من ثَروتي؟«في الجواب لهذا السؤال:  غير المناسبميِّز  -17
كتساب النقود.۱ ) ألنَّك ال تسعی كثيراً في طريق ا
علی نقود كثيرة في مهنته. ) ألّن أخاَك ال يَحصُل ۲
) ألنَّك كنَت فقيراً في السن↨ الماضي↨ و قد أصبحت اآلن صاحب ثروة عظيم↨.۳
) ال؛ ما تعّجبُت؛ إنَّك ذو هّم↨ عالي↨ جّداً و الحصول علی هذه الثروة أمر سهل لك.۴
 ) ‗۱۸ـ  ۲۰عيِّن المناسب في الجواب عن األسئل‗ التالي:(

كثرسماء المبنّي‗ ميِّز ما فيه األ - 18 تنوعاً: أ
) َشَكَرنا المدير في االصطفاف الصباحّي الهتمامنا إلی نظاف↨ المدرس↨!۱
) يَحتفُل الناس في الهندوراس بهذا اليوم و يسّمونه مهرجان مطر السمك!۲
) ما هو سبب تشكيل هذه الظاهرة العجيب↨!۳
رس↨؟) أيَن يَقُع بيتكما يا تلميذان؟ أ بعيد عن المد۴

!»:الشرطّيوننا فاسَتقَبلَهما قريتَدَخال  الَوزيران«أعرِب الكلمات المعّين‗ في هذه العبارة علی الترتيب:  -19
»واو«ـ مفعول و منصوب به فتحه ـ فاعل و مرفوع به » الف«) مبتدا و مرفوع به ۱
»واو«ـ فاعل و مرفوع به ضّمه ـ مفعول و منصوب به » الف«) مبتدا و مرفوع به ۲
»واو«ـ مفعول و منصوب به فتحه ـ خبر و مرفوع به  ↨) فاعل و مرفوع به ضمّ ۳
) مبتدا و مرفوع به ضّم↨ ـ خبر و مرفوع به ضّمه ـ فاعل و مرفوع به ضّم↨۴

في اإلعراب: الخطأعيِّن  - 20
) اِتّفَق المسلمون أن يَّتحدوا معاً!۲) اِشترَك في الحفلِ↨ معلّمان من مدرستنا!۱
) حَطّت الطائرة في المطار و المسافرين نزلوا منها!۴ أُت اليوَم أربَع سورٍ من القرآن!) قر۳

هر يک از عبارات قرآنی زير در ارتباط با كدام موضوع از مراحل قيامت است؟ -21
»الِجباُل  وَ  االَرُض  تَرُجُف  يَومَ «الف) 
»كاتِبينَ  كِرامًا«ب) 

ها ـ دادن نامۀ اعمال ) تغيير در ساختار زمين و آسمان۲  حضور شاهدان و گواهان ) كنار رفتن پرده از حقايق عالم ـ۱
) كنار رفتن پرده از حقايق عالم ـ دادن نامۀ اعمال۴  ها ـ حضور شاهدان و گواهان  ) تغيير در ساختار زمين و آسمان۳

 علت و معلول حضور شاهدان و گواهان در روز قيامت به ترتيب كدام است؟ - 22

ار اعمال ناشايست توسط برخی بدكاران ـ ميسر نبودن انكار اعمال ناشايست) انك۱
) تابيدن نور حقيقت از جانب خداوند ـ سنجش اعمال در ترازوی عدل۲
) تابيدن نو حقيقت از جانب خداوند ـ ميسر نبودن انكار اعمال ناشايست۳
ازوی عدل) انكار اعمال ناشايست توسط برخی بدكاران ـ سنجش اعمال در تر۴

مفهوم است؟ يک از آيات زير هم با كدام» كنيم هايی توجه دارد كه ما درک نمی بينيم و به مصلحت بيند كه ما نمی ای را می خداوند آينده«عبارت  - 23
وو مَن يََتوكَّل َعلی اِهللا َفهو َحْسبهُ الف) 

و َعسی اَن تكرهوا شيئاً و هُو َخيٌر لُكمب) 

ه ِان اَرادنی اهللاُ ج)  بُِضٍر هَل هُنَّ كاِشفاُت ُضرِّ

 »ج) «۴  »ب) «۳  »ب«و » الف) «۲  »الف) «۱
تر است؟ گيرد و برای اصالح كار كدام گروه از خودشان آماده بنابر فرمايش امام علی (ع)، خداوند با چه كسانی بيشتر انس می - 24

 كنند. كنند ـ آنان كه بر خدا توكل می ) آنان كه بر خدا توكل می۱
ورزند ـ آنان كه محبت خدا و دوستان خدا را دارند. نان كه بيشتر به خدا عشق می) آ۲
كنند. ورزند ـ آنان كه بر خدا توكل می ) آنان كه بيشتر به خدا عشق می۳
كنند ـ آنان كه محبت خدا و دوستان خدا را دارند. ) آنان كه بر خدا توكل می۴
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؟نيستچه تعداد از موارد زير صحيح  - 25
 كننده و اميددهنده به كسی است كه اهل تعقل باشد. كل، كمکالف) تو

باشد، تناسب ميان جرم و كيفر است. ب) در رابطۀ طبيعی ميان عمل و پاداش و كيفر، آن چيز كه مهم می
نند.بي هايشان تمنا كند و ديدگانشان را خوش آيد، آماده می ج) بهشت از آن جهت برای بهشتيان دارالسالم است كه هر چه دل

 ۳) ۴  ۲) ۳  ۱) ۲  ) صفر۱

ها ............ است. در توصيۀ لقمان حكيم به فرزندش، عبارت قرآنی ............ معلول ............ است و شكيبايی و تحمل سختی - 26
ـ از برترين آثار عزم قوی» اِنَّ ذلَك ِمن َعزم االُمورِ «ـ » اَصابَكَ  ما َعلیٰ  اصِبر وَ ) «۱
ـ يكی از آثار عزم قوی» و اصبر علی ما اَصابك«ـ » االُمورِ  َعزمِ  ِمن ٰذلِكَ  اِنَّ ) «۲
ـ از برترين آثار عزم قوی» و اصبر علی ما اَصابك«ـ » االُمورِ  َعزمِ  ِمن ٰذلِكَ  اِنَّ ) «۳
ـ يكی از آثار عزم قوی» اِنَّ ذلَك ِمن َعزم االُمورِ «ـ » اَصابَكَ  ما َعلیٰ  اصِبر وَ ) «۴

؟نيستاعتنايی به پيمان الهی  های زير از عواقب بی يک از گزينه ۀ سورۀ آل عمران كدامبنابر آيات شريف - 27
) عدم وفای خداوند به عهد خود با اين افراد۲  ) پاک نشدن از گناهان در روز قيامت۱
) داشتن عذاب دردناک۴  ) سخن نگفتن خداوند با اين افراد در روز قيامت۳

يک از اقدامات برای ثابت قدم مانـدن در مسـير قـرب الهـی به ترتيب از انجام كدام» ميزان موفقيت« و» عوامل موفقيت يا عدم موفقيت« - 28
 شود؟ حاصل می

) محاسبه و ارزيابی ـ مراقبت۲    ) مراقبت ـ محاسبه و ارزيابی۱
) مراقبت ـ مراقبت۴  ) محاسبه و ارزيابی ـ محاسبه و ارزيابی۳

كدام است و دوزخيان چه كسی يا كسانی را مسئول» ها سود بخشد كه راستی راستگويان به آن امروز روزی است«ظرف تحقق عبارت شريفۀ  - 29
 دانند؟ گمراهی خودشان می

) برزخ ـ شيطان و بزرگانشان۴  ) قيامت ـ شيطان۳  ) قيامت ـ شيطان و بزرگانشان۲  ) برزخ ـ شيطان۱
كند و جنبۀ ظاهری عمل تا پايان عمـر فـرد كند، ترسيم می ق تصاحب میكدام عبارت قرآنی چهرۀ واقعی عمل كسی كه مال يتيمی را به ناح -30

 چگونه است؟

ُكلونَ  اِنَّما) «۱  ـ ادامه ندارد» َسعيًرا َسيَصلَونَ  وَ ) «۲  ـ ادامه دارد» ناًرا بُطونِِهم فی يَأ

ُكلونَ  اِنَّما) «۴    ـ ادامه دارد» َسعيًرا َسيَصلَونَ  وَ ) «۳ دامه نداردـ ا» ناًرا بُطونِِهم فی يَأ

PART A: Grammar and Vocabulary 
Directions: Questions 31-35 are incomplete sentences. Beneath each sentence you will see four words 
or phrases, marked (1), (2), (3), and (4). Choose the one word or phrase that best completes the 
sentence. Then mark your answer sheet. 

31- I have never seen such shocking behavior. Your children must be ashamed of ............ .

1) themselves 2) yourself 3) yourselves 4) them

32- Mr. Johnson got home last night while his wife ............ and the children ............ .

1) was cooking / were playing 2) cooked / played

3) was cooking / played 4) cooked / were playing

33- She ............ research in physics and translated Newton’s theories into French, which helped his ideas

gain acceptance in France. 

1) did 2) made 3) had 4) got

34- Your tests came back from the medical ............ about an hour ago, and the results were negative.

1) experiment 2) comparison 3) observatory 4) laboratory

35- Doctors have discovered a new treatment for diabetes, but they are still doing ............ on its

effectiveness. 

1) medicines 2) experiments 3) inventions 4) questions
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PART B: Reading Comprehension 

Directions: In this part of the test, you will read a passage. The passage is followed by five questions. 

Answer the questions by choosing the best choice, (1), (2), (3), or (4). Then mark your answer sheet. 

What kind of car will we be driving in 2050? It will be rather different from the type we know today, 
with the next 30 years bringing greater change than the last 80 years. The people who will be designing the 
models of tomorrow believe that environmental problems may well accelerate the pace of the car’s 
development. Today there are students on the transport design course at London’s Royal College of Art. 

Their vision is of a machine with three wheels instead of four, electrically powered, environmentally 
clean, and able to drive itself along “intelligent” roads equipped with built-in power supplies. Future cars 
will pick up their fuel during long journeys from a power source built into the road, or store it in small 
quantities for traveling in the city. Instead of today’s seating arrangements – two in front, two or three 
behind, all facing forward – the 2050 car will have a multi-functional interior with adults and children in a 
family circle. This vision of the future car is based on a much more sophisticated road system, with strips 
built into motorways to supply power to vehicles passing along them. Cars will not need drivers, because 
computers will provide safe driving control and route finding. All that the driver will have to do is say 
where to go and the computer will do the rest. It will become impossible for cars to crash into each other. 
The technology already exists for the car to become a true automobile. 
36- Car models are supposed to develop faster in the future because ............ . 

1) the future customers prefer multi-functional cars
2) the future car designers will take environmental factors seriously into consideration
3) the future designers will prove more capable than the designers today
4) the car manufacturing industry will have to keep pace with other industries

37- Which of the following will make future roads truly “intelligent”?
1) They will have built-in fuel-feeding devices. 2) They will have a big storage of oil.
3) They will be very smooth and solid. 4) They will be environmentally clean.

38- According to paragraph 2, what brings about a family circle to the future car model?
1) the reform of seating arrangements 2) the backward-facing seats
3) the sophisticated equipment in the car 4) the multi-functional chairs

39- What does the word “automobile” in the last sentence specifically refer to?
1) cars that provide a safe trip 2) advanced vehicles
3) motor-powered machines 4) cars totally automatic

40- Generally, the passage focuses on ............ . 
1) the development of automobiles 2) a vision of future cars and roads
3) different types of vehicles in the future 4) a research on car structure

معادلۀ سهمی مقابل كدام است؟ -41
۱(y x x   24 2 4
۲(y x x   22 2 4
۳(y x x   22 2 4
۴(y x x   24 2 4
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yرأس سهمی - 42 x x k  22 )را به نقطۀ 4 , )1 گر فاصلۀ رأس سهمی و انتقال يافته انتقال می 2 كـدام kباشـد، مقـدار  5اش دهيم. ا
است؟

۱(5۲ (۳
۳ (۴۴(2

yسهمی مربوط به تابع - 43 ax bx c  2از نقاط ،( , )1 )و 3 , )1 گر اين سهمی محـور  می 3 )هـا را در عـرضyگذرد. ا )2 ،قطـع كنـد
قدر است؟ چهمجموع طول و عرض رأس سهمی 

۱(19
8۲(19

8

۳(31
8۴(31

8
نوع كدام متغير با بقيه متفاوت است؟ -44

) مدل يک خودرو۲) شماره داوطلبی شركت كنندگان در آزمون۱
) شدت زلزله۴تلويزيونی ) ميزان عالقه مردم به يک برنامه۳

كدام عبارت درست است؟ - 45
) هر عضو جامعه عضوی از نمونه است.۲) اندازه جامعه همواره بيشتر از اندازه نمونه است.۱
آوری اطالعات استفاده از دادگان است. ) بهترين روش جمع۴كند. ای به نمونۀ ديگر تغيير می ) آماره از نمونه۳

های مختلف روز، بهترين روش مطالعه و نوع متغير تصادفی كدام است؟ ک اتاق در طول ساعتبرای بررسی درجه حرارت ي -46
) دادگان ـ نسبتی۲ ای ) دادگان ـ فاصله۱
) مشاهده ـ نسبتی۴ ای ) مشاهده ـ فاصله۳

گر ميانگين داده - 47 ,های مرتب شدۀ ا , , x , , , ,2 3 3 7 7 8 كدام است؟ xبرابر با ميانه باشد، مقدار  10
۱ (۳۲ (۵
۳ (۶۴ (۴

,های برای داده - 48 , , , , , ,5 87 19 10 15 9 7 تر است؟ كدام معيار گرايش به مركز مناسب 12
23/) ميانه =۱ ۱۱) ميانگين =۲     5
20/ميانگين = )۴ ۱۱) ميانه = ۳ 5 

گر ميانگين داده - 49 aهای آماری ا , b , c , d , e  های باشد، ميانگين داده ۵برابر باa , b , c , d , e   2 3 2 1 2 2 1 2 قدر است؟ چه 3
۱ (۲۰۲(/2 5
۳ (۵۴ (۱۰

قدر است؟ اش چه های او، معدل نمرات دروس نعيم مطابق جدول زير است. با توجه به ضريب درس -50
۱(/15 5
۲ (۱۵
۳ (۱۶
۴(/15 25
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های تاريخی اقتصاد ايران است؟ (به ترتيب) يک از دوره های زير، مربوط به كدام هر كدام از عبارت - 51
ها و دانشـگاههای مواصـالتی، گسـترش مـدارس و  هـا و زيرسـاخت های قانونی مثل قانون تجارت و تعاونی الف) در اين دوره، ايجاد زمينه

 طور بهبود بهداشت رخ داد. همين

ها از دسـت داد و تمركـز حاكمـان بـه جـای ب) در اين دوره با توجه به شرايط جهانی، كشور ما فرصت طاليی خود را برای جبران كاسـتی
های حكومت خود بود. ها بر روی تحكيم پايه اولويت

های دينی، اجتماعی و فرهنگی كشور مناسبی شكل گرفت كه اين موارد با ساير اليه ج) در اين دوره در زمينۀ سياست و اقتصاد، يكپارچگی
ما ايران، هماهنگی خوبی داشت.

كز علمی، عمران و آبـادانی، تجهيـز زيرسـاخت  هايی از پيشرفت انديشۀ د) در اين دوره، جلوه ها و موقوفـات در اقتصادی، تأمين مالی مرا
اقتصاد كشور ما شكل گرفت.

پهلوی ـانقالب اسالمی  ـقاجار  ـ) پهلوی ۲  دوران شكوفايی اسالمی ـنيمۀ اول صفويه  ـافشاريه  ـصفويه ) ۱
پهلوی ـانقالب اسالمی  ـافشاريه  ـ) صفويه ۴  دوران شكوفايی اسالمی ـنيمۀ اول صفويه  ـقاجار  ـ) پهلوی ۳

دهد؟ های زير می كدام گزينه، پاسخ درست و كاملی به پرسش - 52
 دهندۀ ضعيف بودن پشتوانۀ پول است؟ يک نشان كدامالف) 

رود؟ يک از مشكالت كاال به عنوان پول به شمار می ب) كدام
؟رود نمیيک از افراد بيكار به شمار  ج) كدام

ها پابرجاست؟ ها و دشمنی چنان تحريم رغم ارتباطات اقتصادی گسترده ميان كشورها هم د) چرا علی
 ها است.  د: احساس م جهت قبول كردن آن در معامالت  ب: فسادپذيری  ج: مادر سه فرزند كه مشغول به رفع نيازهای آن) الف: عدم اطمينان مرد۱

خطر برای منافع كشور خود
ر زمينـۀمنـد اسـت، امـا د زمان طرفين معامله  ج: فردی كه به پزشكی عالقه ) الف: پرداخت كردن هزينۀ زياد برای كاالی معمولی  ب: عدم نياز هم۲

باشد.  د: استعمارگری برخی كشورها حسابداری مشغول به كار می
ها است. زمان طرفين معامله  ج: مادر سه فرزند كه مشغول به رفع نيازهای آن ) الف: پرداخت كردن هزينۀ زياد برای كاالی معمولی  ب: عدم نياز هم۳

د: احساس خطر برای منافع كشور خود
مند است، اما در زمينۀ حسابداری مردم جهت قبول كردن آن در معامالت  ب: اشغال فضای زياد  ج: فردی كه به پزشكی عالقه) الف: عدم اطمينان ۴

باشد.  د: استعمارگری برخی كشورها مشغول به كار می
گـر ۳۳به  ۱۹۹۸درصد بوده است؛ دولت موفق شد اين ميزان را در سال  ۵۱، ۱۹۹۷در كشور مالی در سال  cpiدرصد تغيير  -53 درصد برسـاند. ا

تقريبـاً چقـدر ۱۹۹۸دالر بوده باشد، قيمت اين كاال در انتهای سـال  ۱۰۸، ۱۹۹۷قيمت كااليی (３ه جزئی از سبد بازار است)، در ابتدای سال 
  خواهد بود؟

۱ (۱۴۴  ۲ (۱۶۳  ۳ (۲۳۶  ۴ (۲۱۷
های زير است؟ كدام گزينه، دربر گيرندۀ پاسخ كامل و درست پرسش - 54

 رود؟ يک از علل تورم به شمار می مالف) كدا

ب) به چه علت در زمان پهلوی، قدرت اقتصادی دولت افزايش يافت؟
ج) اقتصاد مقاوم حاصل چيست؟

است؟ نادرستيک از باورهای زير  د) كدام
ارج  ج: خودبـاوری، تـالش و مجاهـدتهای تعامل اقتصادی با دنيای خ مدت آن هم به مقدار زياد  ب: ايجاد راه ) الف: گران شدن كاالها طی كوتاه۱

د: پول همان ثروت نيست.
های تعامل اقتصادی با دنيای خارج  ج: خودباوری، تالش و مجاهدت  د: پول همان ) الف: نابرابری تقاضا و عرضه در سطح كل و كالن  ب: ايجاد راه۲

ثروت نيست.
اد  ب: ورود درآمدهای نفتی  ج: سختكوشی مردمـانی كـه حاضـر بـه زنـدگی زيـر سـايۀمدت آن هم به مقدار زي ) الف: گران شدن كاالها طی كوتاه۳

بيگانگان نيستند.  د: وظيفۀ دولت ايجاد اشتغال مستقيم است.
) الف: رشد حجم نقدينگی كشور و عدم هماهنگی آن با افزايش توليد  ب: ورود درآمدهای نفتی  ج: سختكوشی مردمانی كه حاضر بـه زنـدگی زيـر۴
ايۀ بيگانگان نيستند.  د: وظيفۀ دولت ايجاد اشتغال مستقيم است.س
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دهد؟ كدام گزينه، تعريف درست و كاملی از وظيفۀ پول مذكور ارائه می -55
.تواند وسيلۀ مناسبی برای پرداخت وجوه معامالت در زمانی ديگر باشد كه پول بتواند حفظ ارزش كند می انداز و حفظ ارزش: در صورتی ) وسيلۀ پس۱
شود. ديگر مقايسه كرد كه در نهايت باعث تسهيل معامالت می ها را با يک توان ارزش كاالها را معين كرد و آن ) وسيلۀ سنجش ارزش: با پول می۲
گونی داريد كه نياز است تا با پرداخت پول آن ) وسيلۀ پرداخت۳ ط به حال نيسـتها را برطرف كنيد. همۀ اين نيازها مربو های آينده: شما نيازهای گونا

آيند. و گاهی اين نيازها در آينده به وجود می
كند. همين موضوع دانيد دولت آن را تأييد كرده و از آن پشتيبانی می پذيريد، زيرا می پرداخت در مبادالت: شما در مبادالت خود پول را می  ) وسيلۀ۴

به اين وظيفۀ پول مربوط است.های بانكی مربوط  ترين نقش پول است و رد و بدل كردن حواله اصلی
های زير است؟ كدام گزينه، دربر گيرندۀ پاسخ صحيح و كامل پرسش - 56

 الف) تفاوت فقر مطلق و فقر نسبی در چيست؟

ب) ركود نتيجۀ ............ و ............ نتيجۀ ركود است.
؟باشد نمیيک از نتايج انتخاب طال و نقره به عنوان پول  ج) كدام

های اقتصادی است. ...... كه در قانون اساسی بازتاب دارد، مستلزم غلبه بر ضعفد) ......
كاهش سرمايه و كارگر مورد اسـتفاده ـای است.  ب: كاهش توليد  شود، اما فقر نسبی امری مقايسه ) الف: فقر مطلق براساس معيار ثابتی تعيين می۱

ف اقتصادی و سياسی ملت ايرانها  د: دستيابی به اهدا ج: سخت بودن اعتبارسنجی آن
كاهش توليد  ج: سخت بودن ـرود.  ب: كاهش سرمايه و كارگر مورد استفاده  ) الف: فقر مطلق مفهوم شديدتر و دشوارتری از فقر نسبی به شمار می۲

ها  د: دستيابی به اهداف اقتصادی و سياسی ملت ايران اعتبارسنجی آن
كـاهش توليـد  ج: افـزايش ـرود.  ب: كاهش سرمايه و كارگر مـورد اسـتفاده  دشوارتری از فقر نسبی به شمار می) الف: فقر مطلق مفهوم شديدتر و ۳

سرعت و حجم معامالت در بازار  د: برابری و يكسان بودن افراد در برابر قانون
كاهش سرمايه و كارگر مورد اسـتفاده ـ: كاهش توليد ای است.  ب شود، اما فقر نسبی امری مقايسه ) الف: فقر مطلق براساس معيار ثابتی تعيين می۴

ج: افزايش سرعت و حجم معامالت در بازار  د: برابری و يكسان بودن افراد در برابر قانون
دهد؟ های زير می كدام گزينه، پاسخ درست و كاملی به پرسش -57

 ها انتشار اسكناس را برعهده بگيرند؟ الف) چه اتفاقی موجب شد تا دولت

شود. های پولی توسط ............ از طريق ............ به كار گرفته می ياستب) س
كند؟ يک از اهميت و بزرگی اقتصاد ايران در دوران باستان حكايت می ج) كدام

توان با نام ............ شناخت. د) وابسته نبودن اقتصاد ملی به اقتصادهای بيگانه را می
هايی كه از آن دوران باقی مانده اسـت.  د: نامه های تجاری  ج: وقف بانک ـكرد.  ب: بانک مركزی  ی برای مردم ايجاد می) الف: مشكالتی كه پول فلز۱

رياضت اقتصادی
وچون تجارت با چين و امپراتـوری روم  های تجاری  ج: مواردی هم بانک ـكرد.  ب: بانک مركزی  ) الف: مشكالتی كه پول فلزی برای مردم ايجاد می۲

ها  د: استقالل اقتصادی جنگ
بانـک مركـزی  ج: ــهای كاغـذی اوليـه شـد.  ب: دولـت  استفادۀ برخی از صرافان كه موجب سخت شدن اعتبارسنجی پول مباالتی و سوء ) الف: بی۳

ها  د: استقالل اقتصادی چون تجارت با چين و امپراتوری روم و جنگ مواردی هم
بانـک مركـزی  ج: ــهای كاغـذی اوليـه شـد.  ب: دولـت  دۀ برخی از صرافان كه موجب سخت شدن اعتبارسنجی پولاستفا مباالتی و سوء ) الف: بی۴

هايی كه از آن دوران باقی مانده است.  د: رياضت اقتصادی نامه وقف
هستند؟ نادرستها  عبارت  كدام -58

و حاكمان وقت از موقعيت جهان و وظايف تاريخی خود تصـور الف) در دورۀ پايانی حكومت صفويه، اقتصاد ايران به تدريج رو به ضعف نهاد
 درستی نداشتند.

كند. های خارجی تأكيد می سازی اقتصاد در برابر تكانه آوری اقتصادی و پايداری همه و همه بر مقاوم ب) ثبات اقتصادی، استحكام اقتصادی، تاب
كم دشوار شد. در اين ميان خدماتی ارائه شـد دادند و نقل و انتقال، پول كمهای خود را گسترش  ها هم فعاليت ج) با گسترش ارتباطات، بانک

ها پول ديجيتال بود. كه يكی از آن
شود. اقتصاددانان ضمن بيـان ها نمی ای به آن ها در ميان نيست و اشاره هايی وجود داشته است كه امروز ديگر نامی از آن د) در گذشته شغل

دانند. ، امروزه آن را غيرقابل تكرار میداليل مختلف برای اين موضوع
) الف ـ د۴  ) ج ـ د۳  ) ب ـ ج۲  ) الف ـ ب۱
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گيرد؟ كدام گزينه، پاسخ درست دو پرسش زير را دربر می - 59
 الف) هزينۀ نگه داشتن استقالل ملی و دينی در برابر كشورهای ديگر چيست؟

ابر اين اثر، كدام سياست پولی را بايد به كار گرفت؟ب) افزايش درآمدهای نفتی چه اثری را به دنبال دارد و در بر
انقباضی ـشود  ها  ب: با افزايش نقدينگی موجب تورم می ها و دشمنی اندازی های اقتصادی، سنگ ) الف: تحمل انواع تحريم۱
انبساطی ـشود  ها می جه تعطيل شدن كارخانهها  ب: موجب ركود و بيكاری و در نتي ها و دشمنی اندازی های اقتصادی، سنگ ) الف: تحمل انواع تحريم۲
انبساطی ـشود  ها می از دست دادن منابع خارجی و ضعف در منابع داخلی  ب: موجب ركود و بيكاری و در نتيجه تعطيل شدن كارخانه  ) الف:۳
انقباضی ـود ش ) الف: از دست دادن منابع خارجی و ضعف در منابع داخلی  ب: با افزايش نقدينگی موجب تورم می۴

دهد؟ های زير را به درستی نشان می (غ) بودن عبارت نادرستكدام گزينه به ترتيب درست (ص) يا  - 60
 اند. الف) تقاضاكنندگان در بازار كار، افرادی هستند كه به دنبال پيدا كردن شغل برای خويش

شود. هكاری میطور باعث افزايش بز ب) بيكاری تأثيرات منفی بر بنيان خانواده دارد و همين
ها مبادلۀ كاال به كاال انجام دهد. ها نفر مراجعه كند و ده ج) در مبادالت تهاتری ممكن بود فرد مجبور شود برای تأمين نيازش، به ده

گر در جامعه توان خريد. تری نسبت به سال قبل می توان گفت به همان ميزان تورم، كاالی كم ای تورم وجود داشته باشد، می د) ا
بنـدی كشـور سـتانی و بودجه های صنعتی ايران در دوران قاجار بنا شد و نظام نوينی در ماليات ) بسياری از كارخانجات بزرگ و زيرساخته

پديد آمد، با اين حال بسياری از ساختارهای اقتصادی كشور زير سلطۀ بيگانگان رفت.
غ ـص  ـغ  ـص  ـ) غ ۴  ص ـغ  ـص  ـغ  ـ) ص ۳  غ ـص  ـص  ـص  ـ) غ ۲  ص ـغ  ـغ  ـغ  ـ) ص ۱

ابيات زير متعلّق به كدام شاعر دورۀ خراسانی است؟ -61
ـــام شـــير در اســـت« ـــه ك ـــر ب ـــری گ مهت

 

ـــوی ـــير بج ـــام ش ـــن ز ك ـــر ك ـــو، خط ش
 

ــــی و عــــّز و نعمــــت و جــــاه ــــا بزرگ ي
 

»يــــا چــــو مردانــــت مــــرگ رويــــاروی
ادغيسی) حنظلۀ ب۴  ) ناصرخسرو قباديانی۳) رودكی سمرقندی۲  ) فّرخی سيستانی۱

   ............ . جز بهاشاره شده است؛ » ادبی سبک خراسانی«های  ها به ويژگی در همۀ گزينه - 62
های ادبی، طبيعی و در حّد اعتدال است. ) استفاده از آرايه۲  شود. ها بيشتر از تشبيه حّسی بهره گرفته می ) در توصيف پديده۱
كم است.۳ ) قافيه و رديف، بسيار ساده است.۴) بيشتر روح حماسه بر ادبّيات اين دوره حا

در چه محدودۀ زمانی رواج داشت؟» دورۀ بازگشت ادبی« های تاريخی، نثر  بندی بهار و با توّجه به دوره بر بنياد تقسيم - 63
. ق تا امروز  ه ۱۳۰۰) ۴  ق.   ه ۱۳۰۰تا  ۱۲۰۰) ۳  . ق  ه ۱۲۰۰تا  ۹۰۰) ۲  . ق  ه ۶۱۶تا  ۵۵۰) ۱

وجود دارد؟» استفاده از دو نشانه برای يک متّمم« در كدام گزينه ويژگی زبانی  -64
ــــوطی۱ ــــو ط ــــويی چ ــــد گ ــــر از ) چن در ه

 

ــــخن ــــدر س ــــس ان ــــه قف ــــكر ب ــــوی ش س
 

ـــر ) از۲ ـــودا جگ ـــّدت س ـــدر ش ـــد ان ـــپش افت ت
 

تپشــــی تــــو در آن از جگــــر داری بــــه ســــودا
 

ـــه۳ ـــبر ) ب ـــدر ص ـــود ان ـــاران ش ـــدف، ب در ص
 

ـــه ـــبر ب ـــر از ص ـــود پ ـــان ش ـــوهر، ك ـــل و گ لع
 

ـــــردم۴ ـــــد گ ـــــو نومي ـــــدار ت ـــــر از دي ) گ
 

بمانــــــد تيــــــر دردم انــــــدر جــــــان بــــــه
 

تر است؟ ها برجسته به ترتيب در نثر كدام دوره» حذف افعال به قرينه«و » ايجاز و اختصار در لفظ و معنا«ويژگِی  - 65
) غزنوی و سلجوقی ـ سامانی۲ ) سامانی ـ سامانی۱
) سامانی ـ غزنوی و سلجوقی۴زنوی و سلجوقی ـ غزنوی و سلجوقی) غ۳

در سبک خراسانی برجسته است؟» تفاوت تلّفظ برخی از كلمات در مقايسه با زبان امروز« در كدام بيت ويژگی زبانی  - 66
ــــاد۱ ــــن ب ــــای م ــــاحت او ج ــــه س ) هميش

 

ـــــــاط ـــــــاط او نش ـــــــاد بس ـــــــن ب افزای م
 

ـــرد۲ ـــک ك ـــه ي ـــک ب ـــاد ي ـــه خيرب ـــس آنگ ) پ
 

ـــو ـــه پ ـــردب ـــک ك ـــر نم ـــيرين پ ـــل ش زش لع
 

ــــــاز می۳ ــــــتعد ن ــــــت مس ــــــت ) طبيع ياف
 

ـــــــاز می ـــــــاز و كرشـــــــمه ب ـــــــت در ن ياف
 

چــــه دانــــد تــــا كــــه آيــــد يــــا كــــه مانــــددانـــــد كـــــه افتـــــد پـــــيش و رانـــــد ) همی۴
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آمده است؟» سامانی« و » غزنوی و سلجوقی« هايی از نثر فارسی دورۀ  در كدام گزينه به ترتيب نام نمونه - 67
نامه نامه ـ قابوس  ) سياست۲ طبری  ادت ـ تفسيرسع ) كيميای ۱
المحجوب ـ الّتفهيم ) كشف۴ ) تاريخ بلعمی ـ تاريخ بيهقی۳

است؟ نادرستنمودار هجايی كدام مصراع  - 68
ـ ـــای عشق تو پيشوای دردم: ـ ـ )   ۲ــ ــ ـ ـ) عشق را ما دلبری آموختيم: ـ۱
ــ ـ ــ ـ ـ) روی جان ديگر نبيند تا ابد: ـ۴  ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـكردن عار باشد:  ) تو را از داد ۳

در كدام گزينه به عالمت هجاهای بيت زير اشاره شده است؟ - 69
ــو ح« ــف ت ــان وص ــن در بي ــدهم ــران بمان  ام ي

 

»ای حّدی اسـت حسـن را و تـو از حـد گذشـته
 

ـ ــ ــ ـ) ـ ـ۲    ـ ـــ ـ ـ ــ) ـ ـ۱
ـــ ـــ) ـ ـ۴    ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ) ـ ـ۳

 است؟» ضّجه زنان«های زير، وزن چند مورد متناسب با واژۀ  در ميان نمونه - 70

»خبری ـ جاناِن ما ه ـ از ما بگو ـ خنجر غم ـ ماهَوشان ـ بیزد جاِن مرا ـ تيغ مزن ـ خنده مكن ـ دردناكی ـ باران«
) چهار۴) پنج۳ ) شش۲) هفت۱

يكسان است؟» ـ  ـ ـ ـ ـ ـ« تقطيع كدام بيت با الگوی هجايی  -71
ــ۱ ــرين, دع ــر نف ــايی و گ ــنام فرم ــر دش گ ــويم) ا ا گ

 

ـــخ می ـــواب تل ـــكرخا را ج ـــِل ش ـــِب لع ـــد ل زيب
 

) بيــا بــه صــلِح مــن امــروز و در كنــاِر مــن امشــب۲
 

كــه ديــده خــواب نكــرده اســت از انتظــاِر تــو دوشــم
 

) خورشيد شدی سـر زدی از خـويش كـه مـن بـاز۳
 

ـــم ـــوم از گ ـــدا ش ـــت و پي ـــوم از ظلم ـــن ش روش
 

ـــت۴ ـــی گريخ ـــه راه ـــورد و ب ـــا خ ـــبر، قف ) ص
 

ــــد  ــــال دي ــــل, ب ــــتعق ــــی نشس ــــه كنج و ب
 

اند؟ وزن های كدام گزينه هم ترتيب، با واژه  به» سوز لرزه ـ جان دل ـ صبوری ـ زمين خسته«های  واژه - 72
كينه ) آتشين، خداترس، كهنسال، بی۲ ) بدخلق، زمستان، فراوانی، دلدار۱
كار، آذوقه۴ ) زندگی، بهاران، غزلواره، آزاده۳ ) پنجره، نهايت، جفا

خورد؟ به چشم می» موازنه«بارت آرايۀ در كدام ع - 73
. ) اتّفاقاً به خالف طبع از وی حركتی بديدم كه نپسنديدم۱
گر جويم، رضای تو جويم.۲ گر گويم، ثنای تو گويم و ا  ) ا

 رفتمی. ) اليق قدر من آن استی كه با زاغی به ديوار باغی بر خرامان همی۳

گر بگويی، به فهم نزديک است) غالب اشعار او در اين زمين به زبان پارسی ۴ . تر باشد ؛ ا
 ............ . جز بهوجود دارد؛ » ترصيع«ها آرايۀ  در همۀ گزينه - 74

ــــــيض ) ۱ ــــــوار ف ــــــع ان ــــــت مطل ای جمال
 

وی جاللـــــــت منبـــــــع اســـــــرار فـــــــيض
 

) ز بـــاد كـــوی او در دم دل رنجـــور، جـــان يابـــد۲
 

ـــد ـــاد روی او هـــر دم دل مهجـــور، جـــان بين ز ي
 

ـــان  ) ۳ ـــاه جه ـــادت بـــادای ش ـــه ي جهـــان ب
 

ای شــــاه جهـــــان جهــــان بـــــه بـــــادت داد
 

ســـــوز ) بـــــا عـــــود بســـــای عـــــود می۴
 

ـــــگ می ـــــاز و چن ـــــگ بس ـــــا چن ـــــاز ب س
 

به كار رفته است؟» موازنه ـ ترصيع «های  ترتيب آرايه در ابيات كدام گزينه به -75
الف) گفتی هوای باغ در ايّـام گـل خـوش اسـت

 

رود از ســر، هــوای يــار مــا را بــه در نمــی
 

ــه دينب ــق از هم ــت عش ــت ) ملّ ــا جداس ه
 

عاشــــقان را ملّــــت و مــــذهب خداســــت
 

ــت ــر ماس ــت ب ــه غرام ــان ك ــّره مفش ج) ط
 

ـــت ـــت برخاس ـــه قيام ـــين ك ـــره منش طي
 

د) خواســـت پريـــدن چمـــن از چـــابكی
 

ــــازكی ــــمن از ن ــــدن س ــــت چكي خواس
) ج ـ الف۴ ) ج ـ د۳ ) د ـ الف۲ ) د ـ ب۱

باشد؟ ادشاه ساسانی، در دورۀ حكومت خود میكدام گزينه از اقدامات شاپور دوم، پ - 76
) پذيرش آيين مزدک۲  ) به اسارت در آوردن والرين امپراطور روم۱
) اصالحات اداری، نظامی و اقتصادی۴    ) گوشمالی اعراب متجاوز۳
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چرا بزرگان ساسانی قباد را از كار بركنار و زندانی كردند؟ - 77
كرد.  ف، نجبا و موبدان، با مزدک همراهی می) چون قباد به قصد كاستن از قدرت اشرا۱
های قدرت خود، تعدادی از مخالفانش را كشت.  ) چون او برای تحكيم پايه۲
خورد.  ) زيرا قباد توان مقابله با هجوم روميان و اقوام بيابانگرد را نداشت و پياپی شكست می۳
انی را حل كند.) چون اصالحات وی نتوانست مسائل و مشكالت داخلی حكومت ساس۴

اند؟ سالۀ خود به ترتيب كدام ۵۰۰های حكومت اشكانيان در طول حكومت   پايتخت -78
كيه۱ ) نسا ـ صد دروازه ـ تيسفون۲    ) صد دروازه ـ تيسفون ـ انطا
كيه۳ ) صد دروازه ـ نسا ـ تيسفون۴    ) نسا ـ صد دروازه ـ انطا

باشد؟  رداد دوم اشكانی میكدام گزينه، از وقايع مربوط به دوران پادشاهی مه - 79
النهرين هجوم آورد. ) روم با سپاهی بزرگ و مجهز به منطقۀ بين۱
) اشكانيان در جنگ حران امپراتوری روم را شكست دادند.۲
) اشكانيان تا رود فرات پيش رفتند و با دولت روم همسايه شدند.۳
های گرگان و پارت از تسلط سلوكيان خارج شد.  ) ايالت۴

كدام وظيفه را به عهده داشت؟» ديوان شاهی«نظام اداری داريوش يكم،  در -80
های تابعۀ هخامنشيان به دبيران و منشيان دولتی  های رايج در سرزمين  ها و خط ) آموزش زبان۱
های دولتی  ها، اسناد و نوشته ) نگارش، تنظيم، ثبت و نگهداری نامه۲
ها ا و مأموران دولتی در پايتخت و َشهَربیه ) نظارت دقيق و كامل بر عملكرد مقام۳
ها در پايتخت و ساير ايالت  ) تربيت قضات شاهی و برگزاری دادگاه۴

شود؟  های تشكيالت سياسی و حكومتی اشكانيان محسوب می  كدام گزينه، از ويژگی - 81
) دبيران نقش ممتاز و بسيار مهمی در تشكيالت اداری داشتند.۱
رفت.  ترين مقام سياسی و نظامی كشور به شمار می شد و پادشاه باال  ل متمركز اداره می) حكومت اشكانی به شك۲
گيری برای جنگ و صلح نقش داشتند. ها در تعيين جانشين پادشاه و تصميم ) در اين حكومت، دو مجلس وجود داشت كه اعضای آن۳
اند. مزدا به مقام شاهی رسيده بنا به خواست اهورهكردند كه   ) پادشاهان اشكانی همانند پادشاهان هخامنشی ادعا می۴

ها بود؟ قضاوت رسمی و غيررسمی در ايران باستان به ترتيب برعهدۀ كدام گروه - 82
كمان مناطق مختلف منصوب می سفيدان و بزرگان خانواده ) روحانيون زرتشتی و ريش۱ شدند.  ها و قبايل ـ قضاتی كه از سوی شاه و يا حا
كمان مناطق مختلف) روحانيون زر۲ تشتی، شاهزادگان و ديگر اعضای خاندان شاهی ـ شاه و يا حا
های بزرگ و پيشوايان دينی  ) شاه و يا يكی از درباريان مورد اعتماد و وفادار به او ـ افرادی از خاندان۳
كمان مناطق مختلف منصوب می۴ ها و قبايل سفيدان و بزرگان خانواده شدند ـ ريش  ) روحانيون زرتشتی و قضاتی كه از سوی شاه و يا حا

كدام پادشاه هخامنشی در هنگام لشكركشی به يونان در نبرد دريايی ساالميس شكست خورد؟ -83
) اردشير سوم۴  ) داريوش يكم ۳  ) خشايارشا ۲  ) داريوش سوم۱

باشد؟ اراجويانۀ ايرانيان است، میهای بيانيه يا منشور كورش كه سمُبل و نشانی از فرهنگ انسانی و مد  كدام مورد از ويژگی - 84
آميز باِبل به زبان فارسی باستان بر آن نوشته شده است. ای از گِل ُرس است كه به فرمان كورش، ماجرای فتح صلح ) لوحی استوانه۱
كنون در موزۀ متروپوليتن نيويورک نگهداری می ) در بابل كشف شده و هم۲ شود.  ا
قر سازمان ملل متحد در نيويورک به نمايش گذاشته شده است.) نسخۀ اصلی اين منشور، در م۳
) متن آن به ابتكار سازمان ملل متحد، به شش زبان رسمی اين نهاد جهانی ترجمه شد.۴

دهد؟  درستی نشان می ها را به شدۀ آن های فتح كدام گزينه، شاهان هخامنشی و سرزمين -85
غرب هند: كورش بزرگ ل) بابل: خشايارشا ـ مصر: كمبوجيه ـ غرب و شما۱
) بابل: كورش بزرگ ـ مصر: خشايارشا ـ ليدی و آسيای صغير: داريوش بزرگ۲
غرب هند: داريوش يكم ـ ليدی و آسيای صغير: كورش بزرگ ـ مصر: كمبوجيه ) غرب و شمال۳
غرب هند: كمبوجيه ـ ليدی و آسيای صغير: داريوش بزرگ ) بابل: كورش بزرگ ـ غرب و شمال۴
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كند؟ های گرم سال حفظ می م كانون آبگير در ايران، ذخيرۀ برف خود را تا ابتدای ماهكدا - 86
) طغيانی۴  ) اتفاقی۳  ) فصلی۲  ) دائمی۱

های زير به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ پاسخ پرسش -87
 ريزد، چه نام دارد؟ الف) رودی كه از شمال به دريای خزر می

كند، چيست؟ ه دريای سياه وصل میب) نام كانالی كه دريای خزر را ب
های خارجی چيست؟ ج) نام دريای خزر در نقشه

) الف: اورال  ب: دن ـ اورال  ج: هيركانی۲) الف: ولگا  ب: ولگا ـ اورال  ج: هيركانی۱
) الف: ولگا  ب: اورال ـ ولگا  ج: كاسپين۴) الف: اورال  ب: دن ـ ولگا  ج: كاسپين۳

رد زير، مربوط به خصوصيات و اهميت خليج فارس است؟چه تعداد از موا -88
عمق آن  انواع ماهیمتر ۲۰۰۰ـ  های خاويار ـ

صيد و پرورش مرواريد وجود نفت و گازـ ـ
وجود انواع ماهی و ميگو طول آن حدود ـ كيلومتر ۹۰۰ـ

عرض آن  كيلومتر ۳۰۰ـ
۱ (۳۲ (۴۳ (۵۴ (۶

شود؟ (به ترتيب) ، در چند سال آينده دو برابر می۴با نرخ رشد طبيعی  Bو كشور  ۲با نرخ رشد طبيعی  Aجمعيت كشور  - 89
۱(/17 17/ـ ۳۵) ۲  ۳۴ـ  5 18/ـ ۳۵) ۳   5 5  ۴(/17 ۳۰ـ 5

درست است؟» فرست مهاجر«كدام گزينه در تعريف  - 90
شوند. ) كشوری كه افراد از آن خارج می۲  ) حركت از شهر به سمت روستا در جهت زندگی بهتر افراد است.۱
) حركت از روستا به شهر در جهت رفاه بيشتر افراد است.۴شوند. ) كشوری كه افراد به آن وارد می۳

به چه دليل، مردم سيستان به سرزمين گرگان مهاجرت كردند؟ -91
گاه۲ ی) اصالحات ارض۱ هايشان ) از دست دادن چرا
ها ) خشک شدن منابع آب آن۴ ) حملۀ قبايل همسايه۳

اند؟ های دورۀ قاجار در كدام گزينه به درستی بيان شده با توجه به موارد زير، ايالت - 92
 الف) خراسان ـ تهران و قم

ب) آذربايجان ـ كرمان و بلوچستان
ج) فارس و بنادر ـ خراسان و سيستان

) كرمان و بلوچستان ـ خوزستان و بوشهرد
) الف ـ د۴  ) ج ـ د۳  ) ب ـ ج۲  ) الف ـ ب۱

كدام گزينه دربارۀ تقسيمات سياسی در زمان ساسانيان درست است؟ - 93
) سرزمين ـ خوره ـ تسوگ ـ رستاک۲  ) سرزمين ـ استان ـ شهرستان ـ بلوک۱
خوره ـ قصبه) ايالت ـ واليت ـ ۴    تسوگ  ) ايالت ـ استان ـ خوره ـ۳

رسيد. در دورۀ سلوكيان، كشور به ............ بخش تقسيم شد و در دورۀ عباسيان قلمرو جغرافيايی در مجموع به ............ ايالت می - 94
۷۳ـ  ۳۱) ۴  ۱۲ـ  ۳۳) ۳  ۳۱ـ  ۷۲) ۲  ۱۲ـ  ۷۴) ۱

ناميدند؟ ه میتر را به ترتيب چ پس از ورود آرياييان به فالت ايران، آبادی كوچک و آبادی بزرگ - 95
) گئو ـ ويس۲ ) ويس ـ ساتراپ۱
) ويس ـ گئو۴ ) گئو ـ ساتراپ۳
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دهد؟ (به ترتيب) های زير را به درستی نشان می (غ) بودن عبارت نادرستكدام گزينه درست (ص) يا  - 96
 شود. اجتماعی انجام میها و مؤسسات  الف) شيوۀ غيررسمی تشويق و تنبيه، بيشتر در خانواده، همساالن يا به وسيلۀ سازمان

های رسمی و حكومتی است. ب) امر به معروف و نهی از منكر، در مواردی همگانی و در برخی موارد، وظيفۀ سازمان
های نامناسبی برای كنترل اجتماعی داشته باشد، دوام و بقای بيشتری خواهد داشت. ج) هر جهان اجتماعی كه روش

هايی متناسب با موقعيتی كه در آن قرار گرفته شناسد و برای او ويژگی يكی از اعضای خود به رسميت می د) جهان اجتماعی، فرد را به عنوان
گيرد. است، در نظر می

ص ـغ  ـص  ـ) غ ۴  ص ـغ  ـص  ـ) ص ۳  ص ـص  ـغ  ـ) ص ۲  غ ـص  ـص  ـ) غ ۱
 اند؟ را در جدول زير كدام» د«و » ج«، »ب«، »الف«به ترتيب مصاديق  - 97

 كنترل اجتماعی ـ ادارات و پليس ـ جهان اجتماعی ـپذيری  ) جامعه۱

 ها و مؤسسات اجتماعی ـ خانواده  ری ـ سازمانپذي پذيری ـ جامعه ) جامعه۲

  پذيری ـ عموم افراد جامعه ـ جهان اجتماعی ) كنترل اجتماعی ـ جامعه۳
) كنترل اجتماعی ـ كنترل اجتماعی ـ دادگاه و زندان ـ خانواده۴

 ............ جز بهاشاره دارند، » تبليغ و اقناع«های زير، به ويژگی های  همۀ موارد و عبارت - 98
ها قانع شوند. ای ترويج كند كه افراد برای پذيرش آن های خود را به گونه كوشد تا از طريق آموزش، عقايد و ارزش ) هر جهان اجتماعی می۱
 دهند. ها و اعمال متناسب با آن فرهنگ را بهتر انجام می ) هر چه قدرت اقناع يک فرهنگ بيشتر باشد، افراد كنش۲

شود. ها فرهنگ در افراد درونی می كند تا با اقناع آن ها و قواعدش عمل كنند، تشويق می ادی را كه مطابق ارزش) هر جهان اجتماعی، افر۳
هايی كه ظرفيت منطقی و عقالنی بيشتری دارند و با فطرت آدميان سازگارترند، از قدرت و قناعی بيشتری برخوردارند. ) فرهنگ۴

فرد در جامعه يا در يک گروه اجتماعی دارد. افراد در ............ ، هويت اجتمـاعِی انتسـابی خـود را بـه منظور از ............ ، جايگاهی است كه - 99
كنند؛ ............ خود را بـه ها ............ ، با محيط اجتماعی خود برخورد می پذيرند، با گذر زمان، آن صورت انفعالی، در محيط خانواده و غيره می

ناسب با اين هويت اجتماعی جديد، ............ دست می آورند و مت
كتسابی ) موقعيت اجتماعی ـ بدو تولد ـ به گونه۱  شوند. دار میـ از موقعيت اجتماعی جديدی برخور ای فعال ـ هويت ا

كتسابی ـ از نقش جديد، برخو۲  شوند. دار میر) تحرک اجتماعی ـ بدو تولد ـ در نقش جديد ـ هويت ا

شوند. دار میرـ دوران نوجوانی ـ در نقش جديد ـ هويت انتسابی ـ از نقش جديد، برخو ) موقعيت اجتماعی۳
شوند. دار میرای فعال ـ هويت انتسابی ـ از موقعيت اجتماعی جديدی برخو ) تحرک اجتماعی ـ دوران نوجوانی ـ به گونه۴

گر تغييرات هويتی، گردد تعارض فرهنگی، گاهی ناشی از علل درونی است و به ............ بازمی - 100 و گاه ناشی از علل بيرونی است و ............ است. ا
را شود كـه ............ ها در تقابل هستند، به دنبال بياورد، به تعارض فرهنگی منجر می هايی از زندگی را كه با عقايد و ارزش ............ رخ دهد و شيوه

به همراه دارد.
ارتقابخشی ـهای اساسی  در چارچوب عقايد و ارزش ـها با هويت جهان اجتماعی  ناسازگاری گروه ـهای اجتماعی ديگر  ن) پيامد تأثيرپذيری از جها۱

 موقعيت اجتماعی خود و جامعه

ـاعیبيـرون از مرزهـای مقبـول جهـان اجتمـ ـهای اجتماعی ديگر  پيامد تأثيرپذيری از جهان ـهای اعضای جهان اجتماعی  ها و فعاليت ) نوآوری۲
 های اجتماعی فراوانی اضطراب و نگرانی

بيـرون از مرزهـای مقبـول جهـان ـهای اجتماعی اعضـای جهـان اجتمـاعی  ها و فعاليت نوآوری ـهای اجتماعی ديگر  ) پيامد تأثيرپذيری از جهان۳
های اجتماعی ناسازگاری با عقايد و ارزش ـاجتماعی 

تشـويق و ـهای اساسی  در چارچوب عقايد و ارزش ـها با هويت جهان اجتماعی  ناسازگاری گروه ـماعی های اعضای جهان اجت ها و فعاليت ) نوآوری۴
تأييد افراد جامعه

 (ب)
هايی برای مجموعه فعاليت

پذيرش فرهنگ جامعه

 (د)
ويتكنندۀ بخشی از ه تعيين

اجتماعی فرد، پس از تولد
گيری مسيری برای شكل

 هويت اجتماعی افراد
(الف)

شيوۀ رسمی پاداش و مجازات (ج)
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ارتباط دارند؟  های زير، به ترتيب با كدام گزينه هر يک از عبارت -101
در اين جوامع، موقعيت اجتماعی افراد به رابطۀ آن  ها با زمين بستگی داشت. ـ

هويت شوند. ابعاد متعالی و الهی انسان را نفی كنند، به رسميت شناخته نمی هايی كه ـ
اين جوامع، صرفاً برای يک نژاد خاص، امكان تحرک اجتماعی صعودی را فراهم می آورد. ـ

جهانی كه حول ارزش د.شناس ها به رسميت می گيرد، تحرک اجتماعی را در محدودۀ همان ارزش جهانی شكل می های دنيوی و اين ـ
 جوامع سوسياليستی ـجوامع غربی  ـجهان دينی و معنوی  ـ) جهان متجدد ۱

جوامع سوسياليستی ـجامعۀ آپارتايد  ـجهان اساطيری  ـ) جوامع فئودالی غربی ۲
جوامع سكوالر ـجوامع غربی  ـجهان اساطيری  ـ) جهان متجدد ۳
جوامع سكوالر ـد جامعۀ آپارتاي ـجهان دينی و معنوی  ـ) جوامع فئودالی غربی ۴

گر يک جهان اجتماعی با ............ مواجه شود، گرفتار كهولت و مرگ می -102 شود. ............ دانشمندان و متفكران اجتماعی را به بازانديشی دربارۀ ا
به آن، مورد پذيرش اعضای جهـانهای مربوط  كه عقايد و ارزش خواند. ............ تا زمانی  های عقيدتی و ارزشی جهان اجتماعی فرا می بنيان

گيرد. آورد و هويت اجتماعی افراد، در پرتو ............ جهان اجتماعی شكل می ها مهم باشد، دوام می اجتماعی و برای آن
 تحوالت هويتی ـهويت فرهنگی  ـتغييرات درون جهان اجتماعی  ـ) بحران هويت ۱

 هويت فرهنگی ـهويت فرهنگی  ـ معنوی كاستی و خأل ـهای درونی  بست ها و بن ) كاستی۲

تحوالت هويتی ـتحوالت هويتی  ـكاستی و خأل معنوی  ـ) بحران هويت ۳
تحوالت هويتی ـ هويت فرهنگی ـتغييرات درون جهان اجتماعی  ـهای درونی  بست ها و بن ) كاستی۴

كند؟ (به ترتيب) ديگر را به درستی بيان می های زير، روند تبديل يک جهان اجتماعی به جهان اجتماعی يک از گزينه كدام - 103
تعارض فرهنگی بحران هويت فرهنگی  تزلزل فرهنگی  ) تحول فرهنگی ۱
تعارض فرهنگی تزلزل فرهنگی  بحران هويت فرهنگی  ) تحول فرهنگی ۲
تحول فرهنگی تزلزل فرهنگی  بحران هويت فرهنگی  ) تعارض فرهنگی ۳
تحول فرهنگی بحران هويت فرهنگی  زلزل فرهنگی ت ) تعارض فرهنگی ۴

های زير، به ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ پاسخ پرسش -104
كدام مورد در جايی به وجود می  های اجتماعی خود را نداشته باشد؟ آيد كه جهان اجتماعی، توان حفظ و دفاع از عقايد و ارزش ـ

گر عقايد، آرمان ا دهد؟ سازند، مورد ترديد قرار گيرند، كدام مفهوم رخ می فرهنگی جهان اجتماعی را میهايی كه هويت  ها و ارزش ـ
گر كدام اتفاق در جهان اجتماعی رخ دهد، راه برای دگرگونی هويت فرهنگی آن جهان اجتماعی باز می ا شود؟ ـ

كدام پديده در جهان اجتماعی، گسترده تر از هويت اجتماعی افراد است؟ ـ
 تحول فرهنگی ـكاستی و خأل معنوی  ـتزلزل فرهنگی  ـفرهنگی  ) بحران هويت۱

هويت فرهنگی ـبحران هويت فرهنگی  ـتزلزل فرهنگی  ـ) بحران هويت فرهنگی ۲
تحول فرهنگی ـبحران هويت فرهنگی  ـتحول فرهنگی  ـ) تعارض فرهنگی ۳
هويت فرهنگی ـكاستی و خأل فرهنگی  ـتزلزل فرهنگی  ـ) تعارض فرهنگی ۴

باشد؟ های زير، با كدام گزينه مرتبط می به ترتيب هر يک از عبارت - 105
گر تعارض فرهنگی تداوم يابد و جهان اجتماعی نتواند كنش ا  های اجتماعی را براساس فرهنگ خود سامان دهد. ـ

هنگامی  ماند. ها بازمی فطری و طبيعی انسانگويی به نيازهای  های خود، از پاسخ كه يک جهان اجتماعی، با وجود به كارگيری تمامی ظرفيت ـ
هرگاه عقايد و ارزش شود. هايی مواجه می ها، اهميت و اعتبار خود را نزد اعضای جهان اجتماعی از دست بدهند، دوام آن با چالش ـ

برخی تغييرات، يک جهان اجتماعی را به جهان اجتماعی ديگر تبديل می كند. گرگون میكه هويت جهان اجتماعی را د كند، به طوری ـ
 تحول فرهنگی ـهويت فرهنگی  ـمرگ جهان اجتماعی  ـ) تزلزل فرهنگی ۱

های درونی بست ها و بن كاستی ـهويت اجتماعی  ـمرگ جهان اجتماعی  ـ) بحران هويت فرهنگی ۲
تحول فرهنگی ـهويت اجتماعی  ـكاستی و خأل معنوی  ـ) بحران هويت فرهنگی ۳
های درونی بست ها و بن كاستی ـهويت فرهنگی  ـو خأل معنوی كاستی  ـ) تزلزل فرهنگی ۴
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كدام قضيه شخصيه است؟ -106
ای يونانی است. شدۀ كلمه ) واژۀ فلسفه در واقع معرب۲اسفند به دنيا آمد. ۲۲) تنها خواهرزادۀ من در تاريخ ۱
رد كه از شيشه ساخته شده است.هايی وجود دا تاپ ) لپ۴) انسان عصر مدرن بيش از هر زمان ديگری، تنها است.۳

تر است؟ دامنۀ مصاديق موضوع كدام قضيه، كوچک - 107
ای همدالنه دارند. ) همۀ ايرانيان در كارها روحيه۲) فقط خفاش در ميان پرندگان پستاندار است.۱
گاهی ندارند.۳ غذا را درک كند.تواند نفرت من به اين  ) هيچ كسی نمی۴) اندكی از ايرانيان به تاريخ پرافتخارشان آ

؟نيست» هر الف ب است«متناقِض متداخِل كدام گزينه از لحاظ دامنۀ مصاديق موضوع مشابه عكس مستوی قضيۀ  - 108
) بعضی ب غير الف است.۲    ) هر الف غير ب است.۱
) بعضی الف ب نيست.۴    ) بعضی الف ب است.۳

ود؟ش گرفتن عكس مستوی از كدام قضيه باعث مغالطۀ ايهام انعكاس می -109
  »هيچ الف ب نيست«) متضاد۲   »هر الف ب است«) متناقض۱
  »بعضی الف ب است«) متناقض۴   »بعضی الف ب نيست«) متداخل۳

وجه تسميۀ قياس اقترانی به اين نام چيست؟ -110
) موضوع و محمول يكی از مقدمات، قرين حد وسط استدالل است.۱
قدمه است.) حد وسط استدالل، قرين موضوع و محمول هر دو م۲
) موضوع يا محمول هر دو قرين موضوع يا محمول ديگری است.۳
 ) موضوع يا محمول يكی قرين موضوع يا محمول ديگری است.۴

كدام گزينه دربارۀ استداللی كه هر دو مقدمۀ آن، قضيۀ حملی است، صحيح است؟ -111
شوند. مات اين استدالل از نتيجۀ آن گرفته می) اجزای مقد۲  ) مقدمات اين استدالل، عامل اقتران و پويايی آن هستند.۱
) برقراری رابطه ميان اين دو مقدمه، تابع نسبت ميان آنان است.۴  ) براساس جايگاه قرارگيری جزء مشترک، چهار شكل دارد.۳

شده است؟ مشخص نادرستشكل قياس در كدام گزينه،  - 112
) هر كتابی كاغذی است.۲ ) هر سنگی جامد است.۱

آيند. كاغذها از درخت به دست مینگ است.مرمر س
     ------------------      ------------------

آيد. (شكل اول) كتاب از درخت به دست میمرمر جامد است. (شكل چهارم)
) نيكوال تسال يک دانشمند بود.۴ ) خفاش پستاندار است.۳

نيكوال تسال مخترع برق بود.گذارند. پستانداران تخم نمی
    ------------------      ------------------

شكل سوم) مخترع برق يک دانشمند بود. (گذارد. (شكل اول) خفاش تخم نمی
تواند نتيجۀ استدالل زير باشد؟ متداخل كدام گزينه می -113

  :بعضی ج الف است.«مقدمۀ اول« 

  :ب نيست.هيچ الف «مقدمۀ دوم«
  ............ :نتيجه
) هر ج ب است.۲ ) هيچ ج ب نيست.۱
) بعضی ج ب است.۴ ) بعضی ج ب نيست.۳

تر از محمول است؟ در كدام گزينه، دامنۀ مصاديق موضوع، كوچک - 114
) برخی افراد خردمند نيستند.۲ ) سقراط انسان خردمندی است.۱
نی ذاتاً نابينا نيست.) هيچ انسا۴ ها ناطق هستند. ) همۀ انسان۳

؟نداردكدام قياس نيازی به بررسی شرط دوم اعتبار قياس  -115
) مقدمۀ اول: هر ج الف است. مقدمۀ دوم: هر الف ب است.۲  ) مقدمۀ اول: بعضی ب الف نيست. مقدمۀ دوم: هر ب ج است.۱
نيست. مقدمۀ دوم: بعضی ب الف نيست. ) مقدمۀ اول: هيچ ج ب۴  ) مقدمۀ اول: هر الف ب است. مقدمۀ دوم: هيچ ب ج نيست.۳
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دفترچه شماره 2

آزمـون شماره 17
جمعه  1400/12/20

شماره داوطلبی: نام و نام خانوادگی:

مدت پاسخگویی: 120 دقیقه تعداد کل سؤاالت: 115

پایه  دهم انسانی
دوره دوم متوسطه

عناوین مواد امتحانی آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی، تعداد سؤاالت و مدت پاسخگویی

پاسخ های تشریحی

مدت پاسخگوییشماره سؤالتعداد سؤالمـواد امتـحانـیردیف
تااز

10 دقیقه10110فارسی 11

10 دقیقه101120عربی، زبان قرآن 21

10 دقیقه102130دین و زندگی 31

10 دقیقه103140زبان انگلیسی 41

15 دقیقه104150ریاضی و آمار 51

10 دقیقه105160اقتصاد6

15 دقیقه156175علوم و فنون ادبی 71

10 دقیقه107685تاریخ ایران و جهان 81

10 دقیقه108695جغرافیای ایران9

10 دقیقه1096105جامعه شناسی 101

10 دقیقه10106115منطق11
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:واژگانمعادل معنايی   ۲ 1
چلّۀ كمان، وتر زه:

نوعی جامۀ جنگی، خفتان گبر:
سّيارۀ زحل كيوان:
نيز به همين معنی است.» باره«اسب،  بارگی:

درست است.» مطمئن«و » مسلّح« ها: امالی درست واژه  ۲ 2

گلستان نام اثر مورد نظر:  ۴ 3

ها: بررسی آرایه  ۲ 4
دن فعل دانستن به عشق، تشخيص و استعاره است.نسبت دا »):ج«(بيت   استعاره

اضافۀ تشبيهی) / تشبيه دل به قطرۀ خون( بار غم هجر »):د«تشبيه (بيت 
سر مجاز از قصد و نّيت »):ب«مجاز (بيت 

اشاره به داستان اسكندر و تالش او برای يافتن آب حيات «ه»):تلميح (بيت 
ساز، سوز »):الف«جناس ناقص (بيت 

گشـت و«، معادل است  ) فعل اسنادی۳( در گزينۀ» شد« فعل  ۳ 5
دهد. می» رفت«ها معنی  و در ساير گزينه» گرديد

ها: بررسی سایر گزینه  ۲ 6
های روشن را سياه كند دل میعلم رسمی  تقّدم فعل بر ساير اجزای جمله:) ۱
ما داشت چشم باز عالم را سيه در ديده ساير اجزای جمله: بر تقّدم فعل) ۳
از شرمندگی بوتا يستم فارغ ز پيچن تقّدم فعل بر ساير اجزای جمله:) ۴

است.» ركاب«شدۀ واژۀ  صورت ممال» ركيب«  ۲ 7

و گوينــدۀ ســاير ابيــات» اشــكبوس) «۲( گوينـدۀ بيــت گزينــۀ  ۲ 8
است.» رستم«

ا بـودن او ازجـور و جفـای معشـوق و مبـرّ  ):۱( مفهوم گزينۀ  ۱ 9
 رسی حساب

انديشی توصيه به خودحسابی و آخرت ها: گزينه مفهوم مشترک ساير

گدازندگی رنج ):۱( مفهوم گزينۀ  ۱ 10
دوستی و ضرورت پاسداری از آن ميهن ها: مفهوم مشترک ساير گزينه

  ۱۱ـ  ۱۷مشّخص كن (يا مفهوم يا واژگان يا مكالمه گزينۀ صحيح را در ترجمه:(
)۱های ( [رد گزينهآن جوان : اّب ذلك الّش  ترجمۀ كلمات مهم:  ۳ 11
 )]۴و (

)]۴) و (۱های (  شمارد؛ فعل مضارع است. [رد گزينه برمیيُحصي: 
بايد ترجمـه شـود. [رد» ه«واجباتش (خود)، وظايفش (خود)؛ ضمير واجباته: 

)]۱( ۀگزين
: أن  )]۲( ۀراهنمايی كند [رد گزينيَُدلَّ

)]۲( ۀرع است. [رد گزينكنند؛ فعل مضا افتند، حركت می به راه میيَسيروَن: 
)]۲) و (۱های ( گناهان؛ جمع و بدون ضمير است. [رد گزينهالذنوب: 

دوست دارم؛ فعل مضارع است. [ردُأحࠩب:  ترجمۀ كلمات مهم:  ۲ 12
 )]۱( ۀگزين

)]۴( ۀببينم [رد گزين أری:أن 
)]۴) و (۳( ۀروزی؛ مفرد است. [رد گزينيوماً: 

)]۴) و (۳های ( رد گزينهجويد [ ياری میيَستعيُن: 
)]۳) و (۱های ( نورانی كردن [رد گزينهإنارة: 

)]۴) و (۳های ( شهرها؛ بدون ضمير است. [رد گزينهالُمُدن: 
های آن اسـتان [رد گزينـهتلك المحافظ‗:  مهم: كلمۀترجمۀ   ۴ 13

)]۳) و (۲(
)]۳) و (۱های (  آثاری فرهنگی [رد گزينهمعالم ثقافّي‗: 

)]۳) و (۱های ( هايی تاريخی [رد گزينه ساختمانأثريّ‗:  عمارات
)]۲( ۀكنيم؛ فعل مضارع است. [رد گزين مسافرت مینُسافُر: 

زمان، تعطيالت تابستانيمان (تابستانی خود)؛ هرگاه اسمی هم: الصيفّي‗عطالتنا 
شـود. إليه ترجمه می إليه و صفت داشته باشد، ابتدا صفت، سپس مضاف مضاف

)]۳) و (۲های ( گزينه[رد 
فرش السّجاد: مهم: كلمۀترجمۀ   ۴ 14
»آن فرش چه زيباست! بيا تا قيمتش را بپرسيم.«عبارت:  ۀترجم
پشـيمانی بابـت خاموشـی بهتـر از« عبـارت سـؤال: ۀترجم  ۱ 15

»پشيمانی بابت سخن گفتن است.
شـیشده، بيشـتر و بـدتر از زيـان خامو زيان پشيمانی بر سخن گفته«مفهوم: 

) دورتر است.۱( ۀاين مفهوم از گزين» است.
هـا را انجـام كدام كلمه بر كارهايی كـه آن :جملۀ سؤالترجمۀ   ۳ 16
ها داللت دارد؟ دهيم، برای دوری از مريضی می

ها: گزینه ۀترجم
) سالمتی۲  ) درمان ۱
) بهبودی۴  ) پيشگيری۳

ن:برای جواب برای ايـن سـؤال را مشـخص كـ نامناسبگزينۀ   ۲ 17
»زده شدی؟ چرا از ثروتم شگفت«عبارت سؤال:  ۀترجم
ها: گزینه ۀترجم

كنی. ) زيرا تو در راه كسب پول، زياد تالش نمی۱
آورد. اش) پول زيادی را به دست نمی ) زيرا برادرت در (شغل خود، حرفه۲
كنون صاحب ثروتی بزرگ شده۳ ای. ) زيرا تو در سال گذشته فقير بودی و ا
زده نشدم؛ همانا تو دارای همتی بسيار بلند هستی و دستيابی به شگفت) نه؛ ۴

اين ثروت برايت كاری آسان است.
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 ۱۸ـ  ۲۰مناسب را در پاسخ به سؤاالت زير مشخص كن ( ۀگزين :(

:ها بررسی گزینه  ۳ 18
نوع ۱»: الهتمامنا«و » َشَكَرنا«در » نا«) ضمير ۱
نوع ۲»: يُسّمونه«در » ه«ضمير ، و »بهذا«در » هذا«) اسم اشاره ۲
نوع ۳»: هذه«و اسم اشارۀ » هو«، ضمير »ما«) اسم پرسشی ۳
نوع ۲»: بيتكما«در » ُكما«و ضمير » أينَ «) اسم پرسشی ۴

»قريـ‗َ «(اسـم مثنـی)، » الـف«مبتدا و مرفوع به  »الوزيرانِ «  ۱ 19
(جمـع مـذّكر» واو«فاعل و مرفوع به  »الشرطّيونَ «مفعول و منصوب به فتحه، 

 سالم) است.

هـا هـا از آن دو وزيـر بـه روسـتای مـا داخـل شـدند و پليس«عبارت:  ۀترجم
»استقبال كردند.

؛ جمـع»)واو«المسافروَن (مبتدا و مرفـوع بـه   المسافرينَ   ۴ 20
 آيد. می» واو«مذكر سالم در حالت رفع با اعراب 

»پايين آمدند.هواپيما در فرودگاه نشست و مسافران از آن « :هترجم

: در آن روز كه زمينالِجباُل  وَ  االَرُض  تَرُجُف  يَومَ « یعبارت قرآن  ۳ 21
ها كـه از به تغيير در سـاختار زمـين و آسـمان» ها سخت به لرزه درآيند. و كوه

حوادث مرحلۀ اول قيامت است اشاره دارد.
تگان بـهبـه حضـور فرشـ» كراماً كاتبين: نويسندگانی گـران قـدر«عبارت قرآنی 

عنوان يكی از شاهدان و گواهان روز قيامت اشاره دارد.
بـه بـدكاران شـدن منكـر خاطر به گواهان و شاهدان حضور علت  ۱ 22
شاهدان بدكاران، برخی توسط اعمال انكار از پس خداوند است. ناشايستشان اعمال

(معلول). نيست ميسر كردن انكار ديگر ها آن وجود با كه كند می حاضر را گواهانی و
و آن كسی كه در راه«فرمايد:  سورۀ طالق می ۳خداوند در آيۀ   ۲ 23

دانـد كـه در انسـان متوكـل می» حق به خدا توكل كند، خداوند او را بس است.
ای كه به دست آيد، بـه مصـلحت اوسـت گرچـه صورت انجام وظيفه، هر نتيجه

گـاه نباشـد، زيـرا خداونـد آينـده بينـد كـه مـا ای را مـی خود به آن مصلحت آ
سـورۀ ۲۱۶كنيم. آيـه  هايی توجه دارد كه ما درک نمـی بينيم و به مصلحت نمی
رساند. نيز همين مفهوم را می» و َعسی اَن تَكَرهوا َشيئاً و هَُو خيٌر لَُكم«بقره 

خداوندا تو«گويد:  امام علی (ع) در يكی از دعاهای خويش می  ۳ 24
گيـری و بـرای بيش از ديگران انـس میورزند،  با آنان كه به تو بيشتر عشق می
تری، اسـرار ايشـان را كنند از خودشـان آمـاده اصالح كار آنان كه بر تو توكل می

گاهی. دانی و بر انديشه می »هايشان آ
همۀ موارد نادرست است.  ۴ 25

موارد: بررسی
كننده و اميددهنده به كسـی اسـت كـه اهـل همـت، تعقـل و الف) توكل كمک
نه فقط اهل تعقل باشد.)پشتكار باشد. (

باشـد، ب) در رابطه قراردادی ميان عمل و پاداش و كيفر، آن چيز كه مهـم می
تناسب ميان جرم و كيفر است تا عدالت برقرار شود.

ای، ج) بهشت از آن جهت برای بهشتيان دارالسالم است كه هيچ نقصانی، غصه
جا نيست. ای در آن ترسی، بيماری

در برابر مشـكالت زنـدگی (و اصـبر علـی مـاكردن  صبر پيشه   ۴ 26
اَصابَك) معلول داشتن عزم و ارادۀ محكم در كارهـا (اِنَّ ذلـَك ِمـن عـزمِ االُمـوِر)

ها برای رسيدن به آن هدف، است. استواری بر هدف، شكيبايی و تحمل سختی
از آثار عزم قوی است.

كسـانی كـه«فرمايـد:  سـورۀ آل عمـران می ۷۷خداوند در آيۀ   ۲ 27
ای در ها بهـره فروشند، آن پيمان الهی و سوگندهای خود را به بهای ناچيزی می

گويد و بـه آنـان در قيامـت ها سخن نمی آخرت نخواهند داشت و خداوند با آن
كی برای آن ها را (از گناه) پاک نمی نگرد و آن نمی »هاست. سازد و عذاب دردنا

موفقيت و وفاداری بهبا انجام محاسبه و ارزيابی است كه ميزان   ۳ 28
شود. آيد و عوامل موفقيت يا عدم موفقيت، شناخته می عهد به دست می

امــروز روزی اسـت كــه راســتی«بـا توجــه بــه عبـارت شــريفۀ   ۲ 29
امـروز،» هـايی از بهشـت اسـت. ها باغ ها سود بخشد، برای آن راستگويان به آن

گويند: مارند و میش همان روز قيامت است. دوزخيان گاهی ديگران را مقصر می
شيطان و بزرگان و سرورانمان سبب گمراهی ما شدند.

گر چهرۀ واقعی عمل كسی كه مال يتيمی را به ناحق تصاحب  ۴ 30 ا
كند برمال شود، همگان خواهند ديد كـه او در حـال خـوردن آتـش اسـت و می

ُكلونَ  اِنَّما«عبارت قرآنی  ارد. جنبـۀبه ايـن موضـوع اشـاره د» ناًرا بُطونِِهم فی يَأ
رود. ظاهری هر عملی بعد از عمل از بين می
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هايتان بايـد از ام. بچـه ای نديـده كننده هرگز چنين رفتار شـوكه  ۱ 31
 خودشان خجالت بكشند.

هايتان) فاعل سوم شخص (بچه ”yourchildren“كه  با توجه به اين توضيح:
د بود.خواه ”themselves“جمع است، ضمير انعكاسی مناسب برای آن 

ديشب آقای جانسون هنگامی بـه خانـه رسـيد كـه همسـرش  ۱ 32
 كردند. ها بازی می كرد و بچه آشپزی می

كه يک يا چند عمل در گذشته در حال انجام بوده باشند و در صورتی توضيح:
تر از زمـان تری اتفاق بيفتد, برای فعل يا افعال طـوالنی در اين حين عمل كوتاه
) و”were playing“و  ”was cooking“ين مورد گذشتۀ استمراری (در ا

شود. ) استفاده می”got“جا  تر از زمان گذشتۀ ساده (در اين برای فعل كوتاه
های نيوتـون را بـه  و نظريه انجام دادهايی را در فيزيک  او پژوهش  ۱ 33

های وی در فرانسه مقبوليت كسب كند. فرانسوی ترجمه كرد، كه كمک كرد ايده
) درست كردن؛ باعِث ... شدن۲  دادن، اجرا كردن ) انجام۱
) كسب كردن؛ رسيدن به۴  خوردن ]غذا[) داشتن؛ ۳

”do research“انجام دادن پژوهش: توضيح:

پزشـكی آزمايشـگاهآزمايشات شما حدود يک سـاعت قبـل از   ۴ 34
آمدند و نتايج منفی بودند.

) مقايسه، سنجش۲) آزمايش۱
) آزمايشگاه۴) رصدخانه۳

انـد، ولـی هنـوز در پزشكان برای ديابت درمـان جديـدی يافته  ۲ 35
دهند. انجام می آزمايشاتیمورد تأثير آن 

) آزمايش۲) دارو؛ پزشكی۱
) سؤال، پرسش۴) اختراع؛ ابداع۳

اتـومبيلیرانيم؟ (با چه جـور  را می اتومبيلی، چه نوع ۲۰۵۰ ]سال[در 
سـال آينـده تغييـرات ۳۰ كـه] با [توجـه بـه اينرانندگی می كنيم؟) 

به همراه خواهد داشت، آن با نـوعسال گذشته  ۸۰تری به نسبت  عظيم
. افرادی كـهشناسيم نسبتاً متفاوت خواهد بود كه امروزه می [اتومبيلی] 

معتقدنــد كــه مشــكالت های آينــده را طراحــی خواهنــد كــرد، مــدل
سياررا ب ها اتومبيلپيشرفت  ]روندسرعت [ محيطی ممكن است زيست

طراحی حمل و نقـل در كـالج دورۀسريع كند. امروزه دانشجويانی در ت
.خوانند) هنر رويال لندن وجود دارند (درس می

دارای, ]چـرخ[چـرخ بـه جـای چهـار  بـا سـه اتـومبيلیها  آن تصور
محيطی پـاک، و قـادر بـه رانـدن خـودش به لحاظ زيستبرق،  نيروی

اسـت. منـابع بـرق توكـارمجهـز بـه  »هوشمند«های  در امتداد جاده
ــای اتومبيل ــوالنی  ه ــفرهای ط ــول س ــده، در ط سوختشــان را ازآين

گيرنــد يــا آن را در هــا می داخـل جاده ]در[شــده  منـابع بــرق ساخته
]ترتيـب[. بـه جـای كننـد مقادير كم برای سـفر در شـهر ذخيـره می

همـهتا جلو، دو يـا سـه تـا عقـب،  های امروزی ـ دو چيدمان صندلی
ای بـا [حضـور] چنـدكارهسـاختار درونـی  ۲۰۵۰ اتومبيلو ـ به جل رو

. ايـن تصـوِرخواهـد داشـتها در جمـع خـانواده  بزرگساالن و بچـه
تری, پيشــرفتهبســيار ای  آينــده براســاس سيســتم جــاده اتومبيــل

را بـرق تـااسـت  هـا بزرگراه داخـل ]در[شـده  همراه نوارهای ساخته
كنند، تأمين كند. می ها عبور ای كه از آن نقليه ايلبرای وس

كنترل رانندگی, زيرا كامپيوترها نخواهند داشتنياز   به رانندهها  اتومبيل
كـه راننـده مجبـور چه امن و مسيريابی را فراهم خواهند كرد. تمام آن

بـاقیكه كجا برود و كـامپيوتر  گفتن اين است خواهد بود تا انجام دهد
ديگر ها تصادف كـردن بـا يـک ل[كار] را انجام خواهد داد. برای اتومبي

[مورد نياز] بـرای خـودروتكنولوژی  غيرممكن خواهد شد. همين حاال
.وجود دارد تا [تبديل به] اتومبيل واقعی شود

تر هــا در آينــده ســريع اتومبيل های مــدلشــود كــه  تصــور می  ۲ 36
. ............  پيشرفت كنند چون كه

دهند كاره را ترجيح میهای چند های آينده اتومبيل ) مشتری۱
محيطی را به صورت جدی مدنظر قـرار ) طراحان اتومبيل آينده عوامل زيست۲

خواهند داد
) طراحان آينده از طراحان امروزی تواناتر به اثبات خواهند رسيد۳
پای ساير صنايع پيش برود ) صنعت توليد خودرو بايد پابه۴

»هوشـمند«ه را حقيقتـاً های آينـد يک از موارد زير جاده كدام  ۱ 37
 خواهد ساخت؟

های تغذيۀ سوخت توكار خواهند داشت. ها دستگاه ) آن۱
ها ذخيرۀ بزرگی از نفت خواهند داشت. ) آن۲
ها بسيار هموار و سخت خواهند بود. ) آن۳
محيطی پاک خواهند بود. ها به لحاظ زيست ) آن۴

گراف   ۱ 38 ای مـدل، چـه چيـزی جمـع خـانواده را بـر۲طبق پـارا
 اتومبيل آينده محقق خواهد ساخت؟

ها چيدمان صندلی ]ترتيب[) اصالح ۱
های رو به عقب ) صندلی۲
) تجهيزات پيشرفته در اتومبيل۳
های چندكاره ) صندلی۴

(اتومبيل) در جملۀ آخر به طور ويـژه ”automobile“كلمۀ   ۴ 39
 به چه چيزی اشاره دارد؟

كنند اهم میهايی كه سفر امنی را فر ) اتومبيل۱
 ) وسايل نقليۀ پيشرفته۲
های موتوردار ) دستگاه۳
های كامالً اتوماتيک ) اتومبيل۴

كند. تمركز می............  به طور كلی، اين متن بر روی  ۲ 40
ها ) پيشرفت اتومبيل۱
های آينده ها و جاده ) تصوری از اتومبيل۲
) انواع مختلف وسايل نقليه در آينده۳
 شی در مورد ساختار اتومبيل) پژوه۴
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ــه صــورت  ۳ 41 ــۀ ســهمی را ب yمعادل ax bx c  2 در نظــر
گيريم: می

S
bb ax b

a a
           2 1 1 1 1 12 2 2 2 ()

( , ) a b c   1 0 0 2( ) 
( , ) c c     0 4 0 0 4 4 3( ) 

( ) , ( ) , ( )
a b a a         1 2 3 4 0 2 4 2

b a b y x x      22 2 2 4

42 ۲

S

S

( )
y x x k x

( ) S( , k )
y k k

      
 

     

2 442 12 2 1 2
2 4 2

S ( , )
SS ))

       1 2 2 55 2

(k ) (k )      2 2 22 4 5 4 1

k k

k k

         

4 1 5
4 1 3

43 ۱
( , ) a b c

y ax bx c ( , ) a b c

( , ) c

    
        
    

2
1 3 3

1 3 3
0 2 2

ca c a c a      22 2 0 2
a

c
a b c b b

           2
23 2 2 3 3 

S
( )

y x x x
( )

 
      2 3 32 3 2 2 2 4

Sy ( ) ( )      999 32 3 2 24816 4
      9 9 16 252 888

S Sx y       19253 6 25
884 8

ت. امااس ی) از نوع متغير ترتيب۳) و (۲) و (۱های ( همۀ گزينه  ۴ 44
ی است.تسب) از نوع متغير ن۴گزينۀ (

ای بـه آماره، شاخصی مربوط به نمونه است و بنابراين از نمونـه  ۳ 45
كند. نمونه ديگر تغيير می

ای است و بهترين روش مطالعه درجه حرارت يک متغير فاصله  ۳ 46
.اين بررسی، مشاهده است

47 ۴, , , x , , , ,2 3 3 7 7 8 10

x  7
ميانه2

x x¸Ã«ºIÃ¶         2 3 3 7 7 8 10 40
8 8

x x x x      7 40 40 4 282 8
x x x x       4 40 28 3 12 4

ها، داده پرت وجود دارد، بهترين معيار ميانه چون در بين داده  ۳ 48
كنيم: را مرتب می ها است و برای محاسبۀ آن ابتدا داده

, , , , , , , ¾ºIÃ¶   10 125 7 9 10 12 15 19 87 112

49 ۴
a b c d e a b c d e *
          5 255 ( )

(a b c d e)a b c d ex
            22 3 2 1 2 2 1 2 3

5 5
 *   2 25 50 105 5

   50۲
/ /( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

x
    

    
2 12 4 14 1 17 5 3 15 1 18 5 4 16

2 4 1 3 1 4
/ /      24 56 17 5 45 18 5 64 225 1515 15

ل قـانونهای قـانونی مثـ ، ايجـاد زمينـهپهلویالف) در دوران   ۳ 51
های مواصالتی و ... هم نتوانست اقتصاد ايـران را ها و زيرساخت تجارت و تعاونی

 از ضعف ساختاری و هويتی برهاند.

توانسـت پيشـرفت را با توجه به شرايط جهانی، ايران می قاجاريه،ب) در دورۀ 
های حكومت آنان شد. تجربه كند كه اين فرصت صرف تحكيم پايه

ايـن يكپـارچگی در تمـام سـطوح حكومـت ديـده ،صفويه اوليۀج) در دوران 
شد. می

های پيشرفت در ايـران و جهـان اسـالم جلوه ،دوران شكوفايی اسالمید) در 
شد. مشاهده می

اعتمادی كه مـردم بـه پـول هنگـام دريافـت آن درالـف)   ۱ 52
پشتوانۀ پول است.معامالت دارند، 

دهندۀ قـدرت خريـد ی نشـانپرداخت كردن پول زياد برای كاالی مصرفنکتـه:  
پايين پول است.

اشـغال فضـای زيـاد و افـزايش فسـادپذيری، مشكالت كاال به عنوان پـول:ب) 
هزينۀ نگهداری

آيد. (چه مرد، چه زن) بيكار به حساب نمی دار است وقتی فردی خانهج) 
اند، اما در فضـای اقتصـاد جهـانی ديگر روابط قوی برقرار كرده د) كشورها با يک

برای همين دائماً ها به خطر بيفتد. ميشه اين ترس وجود دارد كه منافع آنه
شود. ها برقرار می دشمنی و تحريم
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برای پاسخ به اين سؤال، ابتدا بايد قيمت كاال را در انتهای سال  ۴ 53
حساب كنيم: ۱۹۹۷

cpi

nj ¯I¨ Sμ nj ¯I¨ SÃ¤ μÃ¤ ÏIw ÁHkTMHÏIw ÁI¿TºHoÃÃûU kÅnj ÏIw ÁHkTMH nj ¯I¨ SμÃ¤




19971997
1997

x x ,   51 108 5508 100 10 800100 108
/

, xx , x      16 308 100100 5508 10 800 163 08 163100 100 

كار ما به اتمام نرسيده است؛ حاال بايد به سراغ محاسبۀ قيمت كـاال در انتهـای
برويم: ۱۹۹۸سال 

x x ,   33 163 5379 100 16 300100 163
, xx , ,

x
     21 679 100100 5379 16 300 21 679 100

/x 216 79 217
رشـدتقاضـا بـر عرضـۀ كـل و  ) تورم دو علت دارد: فزونیالف  ۴ 54

بدون هماهنگی با رشد توليد نقدينگی
ها تعريف تورم است نه دليل آن. افزايش قيمت نکته:

به كشور، قدرت اقتصادی ايـران در زمـان پهلـوی ورود درآمدهای نفتیبا ب) 
افزايش يافت.

گيـر ج) اقتصاد مقاوم محصول خودباوری، تـالش و مجاهـدت همه جانبـه و فرا
سايۀ بيگانگان زندگی كنند مردمان سختكوشی است كه حاضر نيستند زير

و به آنان وابسته باشند.
در ايجاد شغل، مشاركت داشته باشد. غيرمستقيمد) دولت بايد به صورت 

:ها سایر گزینهبررسی   ۲ 55
آيند، بـرای برطـرف كـردن ايـن نيازهايی هستند كه در آينده پيش می) ۱

ل ذخيره كنيم.توانيم پو نيازها الزم است در زمان حال به هر مقدار كه می
ها پرداخـت شوند، اما در آينده پول آن گاهی معامالت در حال انجام می) ۳

های آينده است. اين مربوط به كاركرد و وظيفۀ پرداخت شود. می
دانيم ديگــران نيــز آن را مــیپــذيريم، زيــرا  بــادالت پــول را میم) مــا در ۴

وظيفـــۀهای بـــانكی مربـــوط بـــه  . رد و بـــدل كـــردن حوالـــهپذيرنـــد می
است.» های آينده وسيلۀ پرداخت«

»خـط فقـر«خطی را تحت عنوان » فقر مطلق«الف) در مورد   ۱ 56
كنيم و هر كس زير آن خط اقتصادی باشد، فقير مطلـق بـه حسـاب تعيين می

كـه در شـود فقر نسبی هر كس با شخص ديگری مقايسه میآيد، امـا در  می
تـری دارد، فقيـر بـه حسـاب نهايت آن شخصی كه وضعيت اقتصادی نامناسـب

آيد. می

كاهش اسـتفاده از كـارگر و  M o\¹¶¾ركود M o\¹¶¾كاهش توليدب) 
سرمايه 

و نقـل.  ج) نتايج انتخـاب پـول فلـزی: گسـترش تجـارت، دريـانوردی و حمـل
گسترش تجارت شامل افزايش حجم و سرعت معامالت است.

كـه در قـانون اساسـی ی به اهداف اقتصادی و سياسی ملت ايراندستيابد) 
هـای سـاختاری اقتصـاد ايـران ها و بيماری بازتاب دارد، مستلزم غلبه بر ضـعف

است.

از اعتمادی كه برخی صرافان ۀاستفاد مباالتی و سوء بیالف)   ۳ 57
های كاغـذی باعث شد تا اعتبارسنجی اولين پولها كرده بودنـد،  مردم به آن

هـا را همين موضوع دولت سخت شود.دادند)  (همان رسيدهايی كه صرافان می
 مجبور به چاپ و انتشار اسكناس كرد.

هايی را برای مديريت حجم نقدينگی و حفظ ارزش پول، سياسـت ها دولتب) 
شود. های پولی ناميده می كنند كه سياست اعمال میبانک مركزی از طريق 

پهنـاوری هـا، جنگها و  های بـزرگ، لشكركشـی ها و سلسله ج) وجود حكومت
از وری رومتـتجـارت بـا چـين و امپرامرزهای ايران باستان، جادۀ ابريشم و 

كند. اهميت و بزرگی اقتصاد ايران در دوران باستان حكايت می
اسـتقالل اقتصـادید) عدم وابستگی اقتصادی به ساير كشورها تحت عنـوان 

شود. شناخته می

های نادرست: بررسی عبارت  ۳ 58
چـک يـاتـوان  اختراع شد. يكی از اين خدمات را می بعدهاج) پول ديجيتال 

دانست.های اعتباری  حتی كارت
و متعلـق بـه شـود هر روزه تكرار میها اتفاقی است كـه  د) از بين رفتن شغل

نيست.ای خاص  دوره

الــف) هزينــۀ نگــه داشــتن اســتقالل ملــی و دينــی در برابــر  ۱ 59
هـای تحريمكننـد، انـواع  اندازی می ه به منـابع داخلـی مـا دسـتبيگانگانی ك

خواهـد زيـر است. البته كشوری كه می ها ها و دشمنی اندازی اقتصادی، سنگ
گيرد. سلطۀ بيگانگان نباشد، راه قوی شدن را نيز فرا می

ايجاد تورم  افزايش نقدينگی  ب) افزايش درآمدهای نفتی
های پـولی كـاهش حجـم پـول در گـردش اسـتدر شرايط تورمی هم بايـد سي

) را به كار گرفت.(انقباضی

های نادرست: بررسی عبارت  ۲ 60
½k¹¹¨ IòI£U nI¨ nHpIM (þ²HnI¨ Á»oÃº j¼i ½k¹¹¨ï¾òoø

  

.jnHj pIÃº nI¨  Á»oÃº ¾¨  Âv¨

های صـنعتی بنـا بسياری از كارخانجات بزرگ و زيرساخت پهلوی) در دوران ه
ريزی شد، با اين حال ساختارهای اساسـی اقتصـاد كشـور زيـر سـلطه و برنامـه

بنـدی سـتانی و بودجه ن قرار گرفت. در اين دوران نظام نوينی در مالياتبيگانگا
كشور پديد آمد.

است. »بادغيسی ۀحنظل«ق به متعلّ  سؤالابيات   61۴   

سبک خراسانی است. »فكری«های  اين مورد از ويژگی  62۳   

های تـاريخی، نثـر بندی بهار و با توّجه به دوره بر بنياد تقسيم  63۳   
.. ق رواج داشت  ه ۱۳۰۰تا  ۱۲۰۰در محدودۀ زمانی » دبیدورۀ بازگشت ا«

اندر جان به استفاده از دو نشانه برای يک متّمم:  64۴   

های نثر دورۀ سامانی از ويژگی ايجاز و اختصار در لفظ و معنا:  65۴   
های نثر دورۀ غزنوی و سلجوقی از ويژگی حذف افعال به قرينه:

تلفظ شود.» يَک « بايد در اين گزينه » يک«واژۀ   66۲   
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ها: بررسی سایر گزینه  ۴ 67
اين اثر به زبـان عربـی طبری:  تفسيرغزنوی و سلجوقی /  كيميای سعادت:) ۱

 نوشته شده است.

غزنوی و سلجوقی نامه: س قابوغزنوی و سلجوقی /  نامه: سياست) ۲
نوی و سلجوقیغز تاريخ بيهقی:سامانی /  تاريخ بلعمی:) ۳
   68۱

تيم  خـ  مو  آ  ری  بَـ  ِدلـ  ما  را  ــقعشــ
    ـ  ـ  ـ  ــ  ــ ـ

تقطيع بيت سؤال:  69۴   
ام  دِ  مانـ  بِـ رانِحيـ ُت  فِ  وصـ نِ   يا  بَـ  درمن
ـ   ــ  ـ ــــ
ای تِ  ذشـ ُگ  حد  اَز ُت   وُ   را  ـنحسـ ستديـ حد
ـ   ــ  ـ ــــ
جـان مـرا، »:ه زنانضجّ « ۀوزن با واژ های هم ها و عبارت واژه  70۲   

ـ : ـخبری تيغ مزن، خنده مكن، خنجر غم، ماهَوشان، بی
):۴( تقطيع گزينۀ  71۴   

ريخت  ُگـ  هی  را  ِب   دُ   خر  فا  قـ  ــرصبــ
ـــــ ـ

شست  نـ  جی  كنـ  ب  د  ديـ  ال  بـ  ــلعقــ
ـــــ ـ

72 ۳
و غزلواره: po²ï¸Ã¶p½ـ ـ /  HnI¿M :·ـ / صبوری و دل و زندگی: ـ  خسته
  ـ ـ  /p¼wï·I]  و آزاده: ـ ـ 

ها: یر گزینهبررسی سا
ـ ـ ـ ـ / فراوانی:    /·ITv¶p :) بدخلق: ـ ـ ۱ ـ ـ ـ / دلدار:
۲ (¸ÃzUA ـ :  :ـ / خداترس  ـ ـ سال:  / كهن  ـ ـ كينه: / بی

ـ ـ
ـ۴ كار: / نهايت:  ) پنجره: جفا / آذوقه: ـ ـ ـ ـ ـ ـ /

موازنه:  73۲   
گر گويمتوثنایگويما

گر جويمتورضایجويما

) موازنه وجود دارد نه ترصيع.۴در گزينۀ (  74۴   
   75۳

موازنه:ج) 
ماستبرغرامت  كهمفشانطّره

خاستبرقيامت  كهمنشينطيره

).اند ها نوعی موازنه ترصيع(
ترصيع:د) 

چابكیازچمنپريدن  خواست


نازكیازسمنچكيدن  خواست
های متوازی و متوازن) تقابل سجع(

بـهاعراب متجـاوز را نظامی،  یدر عملياتشاپور دوم ساسانی   ۳ 76
داد.گوشمالی  سختی
قباد كه در آغاز زمامداری خود قصـد داشـت از قـدرت  ۱ 77

بـه، كشوری كوتاه كنـد و دست آنان را از امور اشراف، نجبا و موبدان بكاهد
او را از پادشاهی بركنـار و زنـدانی، اما اشراف و نجبا، حمايت از مزدک برخاست

كردند.
چنـدين بـار، سـال حكومـت ۴۷۰اشكانيان در طـول حـدود   ۲ 78

اين سلسله به ترتيـب عبـارت انـد از:های   پايتخت خود را تغيير دادند. پايتخت
كـهدر حوالی دامغان كنـونی  صددروازهشهر ، در تركمنستان امروزی نساشهر 

در نزديكـی بغـداد تيسـفونو شـهر  گفتنـد  می سيونانيان به آن هكـاتُم پـولُ 
امروزی.

اشكانيان تا رود فرات پيش رفتند و با، در روزگار مهرداد دوم  ۳ 79
امپراتوری روم همسايه شدند.

ها: بررسی سایر گزینه
) زمان ارد دوم۲و  ۱
) زمان ارشک۴

نگارش، تنظيم، ثبـت و نگهـداریديوان شاهی وظيفۀ مهم   ۲ 80
را برعهده داشت. های دولتی  ها، اسناد و نوشته نامه

در يكـی از ايـن دو مجلس وجود داشـت.در دوران اشـكانی   ۳ 81
بزرگـان دربـاری و نماينـدگان هفـت خانـدان بـزرگ؛ و در، شاهزادگان، مجالس

اعضـای ايـن دو مجلـس،يافتنـد.   می ديگری پيشوايان دينی يا ُمغان حضور
در تعيين جانشين پادشاه وكردند و   می پادشاه اشكانی را در ادارۀ كشور كمک

گيری برای جنگ و صلح نقش داشتند. تصميم
به طوركلی قضـاوت بـه دو شـكل غيررسـمی و رسـمی انجـام  ۴ 82
و ها سفيدان و بزرگان خانواده ريشگرفت. شكل غيررسمی قضاوت را اغلب   می

نيزروحانيون زرتشتی و بيشتر برعهدۀ ، برعهده داشتند. قضاوت رسمی قبايل
شدند.  كه از سوی شاه و يا حاكمان مناطق مختلف منصوب می بودقضاتی 

فرونشـاندن از پـس، داريـوش جانشـين و پسـر، خشايارشـا  ۲ 83
 دنبر در اما، كرد را تصرف آتن و كشيد لشكر يونان به، بابِل و مصرهای   شورش
.نياورد دست توفيقی به ساالميس تنگۀ در دريايی

های نادرست:  بررسی گزینه  ۴ 84
ماجرای فـتح صـلح، از گِل ُرس است كه به فرمان كورشهای  لوحی استوان) ۱

بر آن نوشته شده است. بابلیآميز باِبل به زبان 
كنون در موز) ۲ ود.ش  می نگهداری بريتانيا در لندن ۀدر بابل كشف شده و هم ا
در مقـر سـازمان ملـل متحـد در نيويـورک بـه ،اين منشور از نسخۀ بدلی) ۳

نمايش گذاشته شده است.
را بـه غرب هنـد غرب و شـمالهايی از  داريوش يكم قسمت  ۳ 85

 قلمرو خود افزود.

كورش بزرگ است. ليدی و آسيای صغير، فاتح بابل
را فتح كرد. مصركمبوجيه 
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گر كانون  ۲ 86 فصول سرد سال، ذخيرۀ برف خود را تاهای آبگير در  ا
های گرم سال حفظ كنند، بدون توجه به ميزان بارش و زمان آن جزء ابتدای ماه

روند. به شمار می فصلیهای  كانون
ريزند. و ولگا از شمال به دريای خزر می اورالالف) رودهای   ۳ 87

ارتباط پيدابه دريای سياه  ولگاـ  ندب) در شمال، دريای خزر از طريق كانال 
كرده است.

شود. ناميده می كاسپينهای خارجی،  ج) دريای خزر در نقشه
طـول ،نفت و گـاز وجود ،صيد و پرورش مرواريدهای  عبارت  ۲ 88
باشند. ، مربوط به خليج فارس میوجود انواع ماهی و ميگوو  كيلومتر ۹۰۰

89 ۲
A :۲نرخ رشد طبيعی كشور 

SÃ÷μ] ·k{ oMHoM »j ·I¶p Rk¶ ÏIwSÃ÷μ] k{n foº  7070
2 35

B :۴نرخ رشد طبيعی كشور 

/17 5SÃ÷μ] ·k{ oMHoM »j ·I¶p Rk¶ ÏIwSÃ÷μ] k{n foº  70 70
4

»مهاجرفرسـت« ،دنشـو كشوری كه افـراد از آن خـارج می  ۲ 90
شود. ناميده می

ــابع آب  ۴ 91 منطقــۀ سيســتان كــه ناشــی از خشــک شــدن من
ها بـه سـرزمين توجهی به بند تاريخی هيرمند بود، باعث مهاجرت سيستانی بی

گرگان شد.
92 ۲

nI]I¤â½n»jS²IÄH 4

·I\ÄIMnlA
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تسوگ و رستاک خوره، ،سرزميندر دورۀ ساسانيان كشور به   ۲ 93
تقسيم شده بود.

تقسـيم شـد و در دورۀ  بخـش ۷۲در دورۀ سلوكيان، كشور به   ۲ 94
رسيد. ايالت می ۳۱عباسيان قلمرو جغرافيايی در مجموع به 

و» ويس«ران، آبادی كوچک را پس از ورود آرياييان به فالت اي  ۴ 95
ناميدند. می »گئو«تر را  آبادی بزرگ

های نادرست:  بررسی عبارت  ۴ 96
يا به وسيلۀالف) شيوۀ غيررسمی تشويق و تنبيه، بيشتر در خانواده، همساالن 

شـود. شـيوۀ ها و مؤسسات اجتماعی) انجام می (نه سازمان افراد جامعه عموم
ها و مؤسسات اجتماعی صـورت تر توسط سازمانپاداش و مجازات، بيش رسمی

گيرد. می
(نـه نامناسـب) بـرای كنتـرل مناسـبیهـای  ج) هر جهان اجتماعی كـه روش

گـر روش هـای اجتماعی داشته باشد، دوام و بقای بيشتری خواهد داشت و يـا ا
شود. تهديد میمناسبی برای كنترل اجتماعی نداشته باشد، دوام و بقای آن 

دی كه هر فرد برای مشاركت در زندگی اجتماعی دنبالبه فرآين  ۱ 97
شـود، گيری هويـت اجتمـاعی افـراد طـی می كند و مسيری كه برای شـكل می

 گويند. می پذيری جامعه

هايی كه برای پـذيرش فرهنـگ جامعـه و انطبـاق افـراد بـا به مجموعه فعاليت
گويند. می كنترل اجتماعیگيرد،  انتظارات جامعه انجام می

ها و مؤسســات ســازمانهای رســمی پــاداش و مجــازات، بيشــتر توســط  شــيوه
گيرد. صورت می دادگاه و زندانادارات، پليس،  اجتماعی مانند
پس از تولد هر فرد، بخشـی از هويـت اجتمـاعی او را تعيـين جهان اجتماعی

شناسد. كند؛ يعنی آن فرد را به عنوان يكی از اعضای خود به رسميت می می
باشـد؛ هـر می تشـويق و پـاداش) مربوط بـه روش ۳گزينۀ (  ۳ 98

تشـويقها و قواعـدش عمـل كننـد،  جهان اجتماعی، افرادی را كه مطابق ارزش
دهد. می پاداشها  كند و به آن می

، جايگاهی است كه فرد در جامعهموقعيت اجتماعیمنظور از   ۱ 99
انتسابی خود ، هويت اجتماعیِ در بدو تولديا در يک گروه اجتماعی دارد. افراد 

هـا پذيرند. بـا گـذر زمـان، آن را به صورت انفعالی، در محيط خانواده و غيره می
كتسـابیكننـد؛  با محيط اجتماعی خود برخورد می ،ای فعال به گونه هويـت ا

از موقعيتآورند و متناسب با اين هويت اجتماعی جديـد،  خود را به دست می
شوند. اجتماعی جديدی برخودار می

هـا  نوآوریعارض فرهنگی، گاهی ناشی از علل درونی است و به ت  ۲ 100
از علـل بيرونـی گـاه ناشـیگردد و  بـازمی های اعضای جهان اجتماعی و فعاليت

گـر تغييـرات اسـت.های اجتمـاعی ديگـر  پيامد تأثيرپذيری از جهاناست و  ا
هايی از زنـدگی و شيوه رخ دهد بيرون از مرزهای مقبول جهان اجتماعیهويتی 

بـه تعـارض فرهنگـی ها در تقابل هستند، به دنبـال بيـاورد، را كه با عقايد و ارزش
به همراه دارد.های اجتماعی فراوانی  اضطراب و نگرانیشود كه  منجر می

موقعيت اجتماعی افـراد بـه رابطـۀ جوامع فئودالی غربی،در   ۴ 101
 ها با زمين بستگی داشت. آن

ی كه ابعاد متعالی و الهی انسان را نفیهاي هويت جهان دينی و معنوی،در يک 
شوند. كنند، به رسميت شناخته نمی

گيـرد، صـرفاً بـرای يـک نـژاد های نژادی شكل می ای كه بر اساس ارزش جامعه
جامعـۀآورد كـه همـان  خاص، امكان تحرک اجتماعی صـعودی را فـراهم مـی

(جدانژادی) است. آپارتايد
گيـرد، تحـرک جهانی شكل می ی و اينهای دنيو كه حول ارزش جوامع سكوالر

شناسند. ها به رسميت می اجتماعی را در محدودۀ همان ارزش
گر يک جهان اجتماعی با   ۲ 102 های درونـی بسـت ها و بن كاستیا

دانشمندان و كاستی و خأل معنوی،شود.  مواجه شود، گرفتار كهولت و مرگ می
ی عقيـدتی و ارزشـی جهـانها متفكران اجتماعی را به بازانديشی دربارۀ بنيان

 خواند. اجتماعی فرا می

های مربـوط بـه آن، مـورد پـذيرش كه عقايد و ارزش تا زمانی  هويت فرهنگی
آورد و هويت اجتماعی ها مهم باشد، دوام می اعضای جهان اجتماعی و برای آن

گيرد. جهان اجتماعی شكل می هويت فرهنگیافراد در پرتو 
تزلزل فرهنگـی  ض فرهنگیتعار  ۱ جهان اجتمـاعی  ۴ 103
 بحران هويت فرهنگی  تحول فرهنگی   ۲جهان اجتماعی
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آيـد كـه جهـان در جـايی بـه وجـود می هويت فرهنگی بحران  ۲ 104
 های اجتماعی خود را نداشته باشد. اجتماعی، توان حفظ و دفاع از عقايد و ارزش

هايی كه هويـت شها و ارز آرمان  دهد كه عقايد، هنگامی رخ می تزلزل فرهنگی
گيرند و ثبـات و اسـتقرار سازند، مورد ترديد قرار  فرهنگی جهان اجتماعی را می

خود را در زندگی مردم از دست بدهند.
گر در يک جهان اجتماعی،  پديد آيد، راه برای دگرگونی بحران هويت فرهنگیا

شود. هويت فرهنگی آن جهان اجتماعی باز می
تر از هويت اجتمـاعی افـراد ای گسترده ، پديدهجهان اجتماعی هويت فرهنگی

است.

گاهی تعارض فرهنگی يا همان شيوۀ زندگی ناسازگار با عقايد و  ۱ 105
توانـد يابـد و جهـان اجتمـاعی نمی های يک جهان اجتمـاعی تـداوم می ارزش
توانـد های اجتماعی را براساس فرهنگ خود سامان دهد. اين وضعيت می كنش

 شود. نجر م تزلزل فرهنگیبه 

دهد كه با وجود به كارگيری تمـامی هنگامی رخ می مرگ يک جهان اجتماعی
گويی بـه نيازهـای طبيعـی و جسـمانی يـا فطـری و های خود، از پاسخ ظرفيت

ماند. ها بازمی معنوی انسان
ها، اهميت و اعتبار خود را نزد اعضای جهـان اجتمـاعی از هرگاه عقايد و ارزش
شود. هايی مواجه می با چالش ت فرهنگیهويدست بدهند، دوام 

برخی تغييرات، يک جهـان اجتمـاعی را بـه جهـان اجتمـاعی ديگـری تبـديل
گونـه تغييـرات اساسـی در جهـان اجتمـاعی كـه هويـت جهـان كند. به اين می

گويند. می تحول فرهنگیكند،  اجتماعی را متحول می

ئـیای اسـت كـه موضـوع آن مفهـوم جز شخصيه: قضيه ۀقضي  ۲ 106
است.
ای است كه موضوع آن مفهوم كلی است. محصوره: قضيه ۀقضي

ها: بررسی گزینه
محسـوب محصـوره هپس قضـي ،من، يک مفهوم كلی است ۀ) تنها خواهرزاد۱

شود. می
شخصـيه هپـس قضـي ،هستند جزئیاست و الفاظ  لفظ) موضوع قضيه يک ۲

شود. محسوب می
محسـوب محصـوره هپـس قضـي ،) انسان عصر مدرن، يک مفهوم كلی است۳

شود. می
شود. محسوب می محصوره هپس قضي ،تاپ، يک مفهوم كلی است ) لپ۴

شوند. قضايای كليه، تمام افراد موضوع را شامل می  ۳ 107
شوند. قضايای جزئيه، برخی افراد موضوع را شامل می

ها: بررسی گزینه
را بـدين شـكلتـوان عبـارت  به قضايای كليه تعلـق دارد و می »فقط«) سور ۱

»ها پستاندار هستند. خفاش ۀهم«بازنويسی كرد: 
به قضايای كليه تعلق دارد. »همه«) سور ۲
تعلق دارد. جزئيهبه قضايای  »اندكی«) سور ۳
به قضايای كليه تعلق دارد. »هيچ«) سور ۴

ابتدا احكام قضايا را از آخر به اول (تداخل و سپس تناقض) بـر  ۱ 108
به دسـت آمـده را بـا عكـس مسـتوی قضـيه ۀنيم و نتيجك ها اعمال می گزينه

به دسـت آمـده در ۀكنيم. نتيج (بعضی ب الف است) مقايسه می  صورت سؤال
عكـسمصـاديق موضـوع، مشـابه  ۀسه گزينه بايد جزئيه باشد تا از لحاظ دامن

است. سؤالای كه كليه باشد، پاسخ  صورت سؤال باشد و گزينه ۀقضيمستوی 
:ها بررسی گزینه

بعضـی الـف غيـر ب«تـداخل:   .»هر الف غير ب اسـت«اصلی:  ۀ) قضي۱
.»هيچ الف غير ب نيست«تناقض:   .»است

هـر ب غيـر الـف«تـداخل:   »بعضی ب غير الـف اسـت.«اصلی:  ۀ) قضي۲
.»بعضی ب غير الف نيست«تناقض:  .» است

 .»هـر الـف ب اسـت«تداخل:   »بعضی الف ب است.«اصلی:  ۀ) قضي۳

.»بعضی الف ب نيست«تناقض: 
.»هـيچ الـف ب نيسـت«تداخل:   .»بعضی الف ب نيست«اصلی:  ۀ) قضي۴
  :بعضی الف ب است«تناقض«.

ايهام انعكاس در صورت رعايـت نكـردن قواعـد عكـس ۀمغالط  ۱ 109
دهد. مستوی رخ می

جزئيـه، عكـس مسـتوی ۀيكی از قواعد عكـس مسـتوی ايـن اسـت كـه سـالب
د.الصدق ندار الزم

جزئيه شود. ۀآن، سالب ۀای است كه نتيج پاسخ سؤال گزينه
ها: بررسی گزینه

.»بعضی الف ب نيست«: تناقض  ».هر الف ب است«اصلی:  ۀ) قضي۱
.»هر الف ب است«تضاد:   »هيچ الف ب نيست.«اصلی:  ۀ) قضي۲
.»هيچ الف ب نيست«تداخل:   »بعضی الف ب نيست.«اصلی:  ۀ) قضي۳
.»هيچ الف ب نيست«تناقض:   .»بعضی الف ب است«اصلی:  ۀ) قضي۴

موضوع يا محمـولگذاری قياس اقترانی آن است كـه  علت نام  ۴ 110
يكی قرين موضوع يا محمول ديگری است.

آن حملـی ۀقياس اقترانی، استداللی اسـت كـه هـر دو مقدمـ  ۳ 111
است.

ها: بررسی گزینه
ت.عامل اقتران و پويايی قياس اسحد وسط ) ۱
شود. نتيجه در قياس اقترانی از مقدمات گرفته می) ۲
براساس جايگاه قرارگيری حد وسط كه همان جزء مشترک) قياس اقترانـی ۳

شود. شكل تقسيم می چهاراست، به 
ميـان آنـانجزء مشترک حملی، تابع وجـود  ۀ) برقراری رابطه ميان دو مقدم۴

است.

اول و ۀست و جـای مقدمـها به ترتيب منطقی ني گاهی مقدمه  ۱ 112
 شود! دوم عوض می

 ؛مقدمه دارد دوهر قياس 

 موضوع نتيجه در آن قرار دارد. اول  ۀمقدم ـ۱

محمول نتيجه در آن قرار دارد. دوم  ۀمقدم ـ۲
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 به قياس زير توجه كنيد:

پـس از نظـر ،جامد در محمـول نتيجـه ذكـر شـده هر سنگی جامد است 
 ی قياس ما است.دوم يا كبر ۀاين مقدم منطقی،

مرمر در موضوع نتيجه ذكر شده، پس از نظر منطقی، اين نگ است سمرمر 
 مقدمۀ اول يا صغری قياس ما است.

------------------
 مرمر جامد است.

اول يـا ۀگيريم جايگاه موضوع و محمول است كـه مقدمـ از مثال باال نتيجه می
 وشتن آن!كند، نه ترتيب ن دوم بودن قياس را تعيين می

كه كدام مقدمه اول نوشـته شـود مهـم نيسـت، بلكـه بايـد به عبارت ديگر، اين
.باال عمل كنيم ۀبراساس قاعد

ها: بررسی گزینه
گر بر اساس ترتيب نوشته )۱ شده بخـواهيم شـكل قيـاس را مشـخص كنـيم، ا

باشد! (حد وسـط می اولباال، شكل  ۀشكل چهارم صحيح است اما براساس نكت
 ).دوم، موضوع است ۀمحمول و در مقدم ،اول ۀدر مقدم

دوم، موضوع ۀمحمول و در مقدم ،اول ۀشكل اول است. (حد وسط در مقدم )۲
 ).است

دوم، موضوع ۀمحمول و در مقدم ،اول ۀشكل اول است. (حد وسط در مقدم )۳
 ).است

دوم نيـز ۀموضـوع و در مقدمـ ،اول ۀشكل سوم است. (حد وسط در مقدمـ )۴
).تموضوع اس

كنـد: كيفيت نتيجه در قياس اقترانی از اين قـانون پيـروی مـی  ۱ 113
گر يكی از مقدمات قياس، سالبه باشد، نتيج« ».شود سالبه می نيز قياس ۀا

گـر يكـی ازا«كنـد:  كميت نتيجه در قياس اقترانـی از ايـن قـانون پيـروی مـی
».شود قياس جزئی می ۀمقدمات قياس، جزئی باشد، نتيج

.شود نتيجه سالبه می دوم سالبه است  ۀجبه و مقدماول مو ۀمقدم

.شود نتيجه جزئی می دوم كلی است  ۀاول جزئی و مقدم ۀمقدم

ها: بررسی گزینه
جزئيه ۀسالب  كليه ۀمتداخل سالب) ۱
جزئيه ۀموجب كليه  ۀ) متداخل موجب۲
كليه ۀسالب جزئيه  ۀ) متداخل سالب۳
كليه ۀموجب جزئيه  ۀ) متداخل موجب۴

سازی كرد: توان به صورت زير ساده عبارت صورت سؤال را می  ۲ 114
در كدام گزينه، موضوع عالمت منفی و محمول عالمت مثبت دارد؟

ها: بررسی گزینه
.منفی است ،مثبت و عالمت محمول ،) عالمت موضوع۱

.مثبت است ،منفی و عالمت محمول ،عالمت موضوع) ۲

.منفی است ،ت محمولمثبت و عالم ،) عالمت موضوع۳

.) عالمت موضوع و محمول، مثبت است۴

موضوع قضايای شخصيه، همواره مثبت است. عالمت توجه:

گــر يــک قيــاس شــرط اول (موجبــه بــودن حــداقل يكــی از  ۴ 115 ا
مقدمات) را نداشته باشد، نامعتبر است و نيازی بـه بررسـی شـرط دوم و سـوم

ندارد.
، در نتيجه نامعتبر و فاقـد شـرطهستند هسالب، )۴( ۀقياس گزين ۀهر دو مقدم

اول است و نيازی به بررسی شروط ديگر ندارد.
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