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  :گويي آزمون تعداد سؤاالت و زمان پاسخ
  

  وقت پيشنهادي  شمارة سؤال تعداد سؤال نام درس
  15 1-10 10  )1عربي زبان قرآن (
  15 11-20 10  )1رياضي و آمار (

  15 21-30 10  اقتصاد
 31-40 10  )1علوم و فنون ادبي (

20  
 41-50 10  »)گواه«هد(شا )1علوم و فنون ادبي (

  10 51-60 10  ) ايران و جهان باستان1تاريخ (
  10 61-70 10  جغرافياي ايران

  15 71-80 10  )1شناسي ( جامعه
  15 81-90 10  منطق
  دقيقه 115 1-90 90  جمع كل

  :طراحان   

  
  :گزينشگران و و يراستاران

  

 صورخاكيفاطمه من مدير گروه

  زيدي فاطمه رئيس  مسئول دفترچه
  ليال ايزدي، مسئول دفترچه: مازيار شيرواني مقدممدير:  مستندسازي و مطابقت با مصوبات

  زهرا تاجيك  آرا نگار و صفحه  حروف
  سوران نعيمي  نظارت چاپ

  

  گروه آزمون
  چي (وقف عام) بنياد علمي آموزشي قلم

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

  )1( عربي، زبان قرآن
بخش،  بهزاد جهان صورخاكي،، مريم آقاياري، فاطمه مندرويشعلي ابراهيمي،پوراسماعيل يونس

  مجيد همايي
  نيان، محمد گودرزيهاشم زماشهرام آموزگار، محمد بحيرايي،  )1رياضي و آمار (

  ، سيد محمد مدني دينانيسارا شريفيزاده،نژاد، سارا معصوماحسان عالي  اقتصاد
  ن كياني، محمد نورانيافشي،ياسين مهديانمقدم،سعيد جعفري، ابراهيم رضايي  )1علوم و فنون ادبي (

  ، محدثه صفاري، بهروز يحييمحمد كريميعليپريسا ايزدي،  ) ايران و جهان باستان1تاريخ (
 ، محدثه صفاريپريسا ايزدي، محمدعلي بشار  جغرافياي ايران

  تيموريان، آزاده ميرزايي، بهروز يحيي، مژده طالب، فاطمه صفرينجميفروغ  )1شناسي ( جامعه
  نژاد، فرهاد علينيما جواهري،، مهسا عفتيطهماسبيكيميا  منطق

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

  ليال ايزدي  اميرحسين كماني  درويشعلي ابراهيمي  فاطمه منصورخاكي  فاطمه منصورخاكي  )1( عربي، زبان قرآن

  سميه اسكندري  زاده احسان غني  محمد بحيرايي  كفش حميد زرين  كفش حميد زرين  )1رياضي و آمار (

  زهره قموشي  نيكا نجفي  ـــــــــ  آفرين ساجدي  آفرين ساجدي  اقتصاد

  الناز معتمدي  اميرمهدي افشار  الهام محمدي  افشين كياني  افشين كياني  )1علوم و فنون ادبي (

  ان باستان) ايران و جه1تاريخ (
  پور علي خديجه جنت  ـــــــــ  بهروز يحيي  محدثه صفاري  محدثه صفاري

  جغرافياي ايران

  ـــــــــ  پريسا ايزدي  پريسا ايزدي  )1شناسي ( جامعه
ريحانه خدابخشي، سوگند 

  زهره قموشي  بيگلري
 اميركيا باقري  ـــــــــ  مهسا عفتي  مهسا عفتي  منطق

?

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید



  3: ۀصفح (پایۀ دهم انسانی)دورة متوسطۀ دوم   آبان 20 آزمون -) 2( ةپروژ 
 

  ٥-١في الجواب للّترجمة من أو إلی العر�ّ�ة: (و األدّق عیِّن األصّح( 

 »:إلطفاء ُمک�ِّف الهواء ِللّصفوف! في االصطفاف الّص�احّي الّطال�اتِ َشَکَرت المدیرُة « -1

 کرد! تشکّر   آموزانش براي خاموش کردن کولر کالس خانم مدیر در صف صبحگاهی از دانش )1

 کند! ها تشکّر می آموزان براي خاموش کردن کولر کالس صبحگاهی از دانش خانم مدیر در صف) 2

 کرد! ها تشکّر  آموزان براي خاموش کردن کولر کالس خانم مدیر در صف صبحگاهی از دانش) 3

 کرد!  ها تشکّر می آموزان براي خاموش کردن کولر کالس هاي صبحگاهی خانم مدیر از دانش در صف) 4

 »: فلهذا �جب علینا أن نحافظ علیها! ُمواطنیناُضّر عمال المنا�ع العاّمة سوف �است يف اإلسرافُ « -2

 !ها نگهداري کنیم ، پس براي همین برماست که از آنرساند خواهدآسیب مان  وطنان کارگیري منابع عمومی به هم ) اسراف در به1

 !ها محافظت کنیم رسانند، پس براي همین ما باید از آن میآسیب ها  کارگیري منابع عمومی به آن مان با اسراف در به وطنان هم )2

 !ها نگهداري کنیم خواهند رساند، پس بر ما واجب است از آن ها زیان کارگیري منابع عمومی به آن روي در به مان با زیاده وطنان هم )3

 !ها خوب نگهداري کنیم برماست که از آن کند، پس براي همین وطنان را متضرّر می کارگیري منابع عمومی هم روي در به ) زیاده4

 عیِّن الصح�ح: -3

 !ها را خاموش کند خواهند که چراغ آموز می معلّمان از دانش :!المعّلماُت َ�طُلبَن من الّتلمیذِة إطفاَء المص�احِ ) 1

 !شوند مند می ها بهره بسیاري از مردم از پارك :!َینَتِفُع الّناُس ِمن الحدائق العاّمة �ثیراً ) 2

 !ها مسئولید ها و موزه باغ ةهمانا شما حتّی دربار :!إّنکم مسؤولون حّتی عن ال�قاع و الَبهائم) 3

 کنم! اندازد با سخنی نیکو نصحیت می خیابان می درها را  کسی را که زباله �کالٍم طّیٍب!: ن َیرِمی النُّفا�اِت في الّشارعأنصُح مَ ) 4

 :الخطأعّین  -4

 ،آید هاي زیبایش می پاییز با رنگ :،لجمیلةالخر�ف �ألوانه ا �جئ) 1

 فرستد، از ابرها باران شدید میخداوند و  :و ینزل هللا من الغیوم المطَر الشدیَد،) 2

 شوید، را می ها و خیابان کند ها را پر می و باران رودخانه :،و �مأل المطر األنهار و �غسل الشوارع) 3

 شوند! ها در این فصل زیبا می ها و باغ جنگلو  :!ذا الفصلو ما أجَمَل الغا�ات و الحدائق في ه) 4

 »:هاي زرد درختان و غبارآلودگی شهر نگاه کردم! به کوه رفتم و از دور به شاخه« -5

 !من ال�عید المدینة شجار و ِاغبرارلأل اءغصون الصفر الإلى  نظرتُ  و جبلال َذَهبُت إلی )1

 !ال�عید المدینة صفراء لألشجار و ِاغبرارالغصون الإلى  أنظرُ  و جبلال أذَهُب إلی) 2

 المدینة! الغصن األصفر لألشجار و ظالمإلى  نظرتُ  من ال�عید و جبلال �نُت أذَهُب إلی )3

 المدینة! الغصون الصفراء للّشجرة و ظالمإلى  نظرتُ  من ال�عید و جبلال َذَهبُت إلی) 4

 دقیقه 15

 )1عربی، زبان قرآن (

 هو هللا / كذا
 إّنکم مسؤولون  

 (تا پایان حوار)

 25تا صفحۀ   1صفحۀ 
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  4: ۀصفح (پایۀ دهم انسانی)دورة متوسطۀ دوم   آبان 20 آزمون -) 2( ةپروژ 
 

 »ُخسران!َمن زرع الُعدوان َحَصَد ال«في المفهوم:  الخطأعّین  -6

 هر کسی آن درود عاقبت کار، که کشت/  من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش )1

 از مکافات عمل غافل مشو / گندم از گندم بروید جو ز جو) 2

 از کوزه همان برون تراود که در اوست) 3

 هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی) 4

 الّساعة؟ يف الخطأما هو  -7

 )١٠:  ٥٠ساعة الحاد�ة َعشَرة إّال عشر َدقائق اآلن! ( َ ال )1

 )١٠: ٢٠اآلن! ( َ َدق�قة و عشرون  الساعة العاشرةَ ) 2

 )١٢: ١٠اآلن! ( َ  ائقَ دقَعشَرة و َعشَر  الساعة الثان�ةَ ) 3

 )٧: ١٥الساعة السا�عة إّال ر�عًا اآلن! ( َ ) 4

 :يٌّ یوَجد فیها عدٌد ترتیب يعّین الع�ارة اّلت -8

 َعَشَر �رسّ�ًا خشب�ًا! هذه الغرفة س�عةَ  يف )1

 الِعشر�َن! يّ جلسُت فی نها�ة القاعة علی الکرس) 2

 الُفندق �مّدة ُاسبوعین ِاثنیِن! يَ�قی ذلك المسافر ف) 3

          المئة من موجودات العالم َحَشراٌت؟! يثمانین ف أنّ  هل َتعَلم) 4

  : إستعمال اسم اإلشارة يف الخطأعیِّن  -9

 هذان الّتلمیذتان رجعتا إلی بیتهما!  )2 هؤالء الّطال�ات َنَجحَن في االمتحانات! )1

 أولئك المؤمنون اجتمعوا في المسجد! )4  تلك الّطفلة ال تتحّدث مع أحٍد! )3

 في األفعال: الخطأعّین  -10

 الحاسوب!ُهما یذه�ان إلی الّسوق لشراء ) 2 نحُن و أصدقاؤنا ذهبنا إلی المسا�قات الر�اض�ة!) 1

 إلی المستشفی لز�ارة معّلمتهما! ذهبتماهما ) 4 نحُن و صد�قاتنا ذهبنا إلی المسا�قات العلم�ة!) 3
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  5: ۀصفح (پایۀ دهم انسانی)دورة متوسطۀ دوم   آبان 20 آزمون -) 2( ةپروژ 
 

xاگر -11 k= +2 xجواب معادلۀ3 k x−
+ = −4 2 3

2
 ؟کدام است xباشد، مقدار  

1(5
7

   2(7
5

    

3(31
7

      4(7
31

    

1درصد حقوق یک معاون و 60در یک شرکت حقوق یک کارمند یک و نیم برابر حقوق یک نیروي خدماتی و  -12
5

حقوق مدیر بخش خود است. اگر  

میلیون تومان براي حقوق  880باشد و مدیرعامل کارخانه ماهیانه   نیروي خدماتی داشته 24ند و کارم 120معاون،  12مدیر بخش،  4این شرکت 

 ؟صورت حقوق یک کارمند این شرکت چند میلیون تومان در ماه است درنظر گرفته باشد، در این

1( 4 2( 5 3 (6   4 (5/7  

)هاي معادلۀ مجموع ریشه -13 x )(x ) (x )− − + − =2 22 1 5 11 5  کدام است؟ 0

 صفر) 4   5) 3 -10 )2 10 )1

)تر معادلۀ جواب کوچک -14 x ) ( x)− = −2 28 3 9 2  ؟کدام است19

1(3
49

   2(−
3
49

   3(9
65

     4(−
9
65

    

x، معادلۀmازاي کدام مقدار  به -15 (m )x m− − − =2 2 4  ؟دو ریشۀ حقیقی قرینه دارد0

    2فقط )4     2−فقط )3   2±)2 صفر )1

 ؟کدام استها  جمع آن  صورت حاصل  واحد بیشتر است، در این 112جمع دو عدد طبیعی متوالی از مجموع مربع دو عدد   مربع حاصل -16

1( 13 2( 15 3( 17    4 (19  

xمعادلۀ درجۀ دوم -17 x b+ + =22 3 x)صورت را با استفاده از روش مربع کامل به0 a)− =
652
16

 ؟کدام است bصورت مقدار   ایم، در این نوشته

1(−7  2(7   3(−9     4(9    

xتر معادلۀ ریشۀ کوچک -18 x+ − =23 5 28  ؟کدام است0

1(−
7
3

  2(7
3

   3(−4     4(4    

x، معادلۀmدام مقادیر ازاي ک به -19 x ( m )− + − =2 7 2 1  ؟فاقد ریشۀ حقیقی است 0

1(m <
53
8

  2(m >
53
8

   3(m <
1
2

     4(m >
1
2

    

xکدام گزینه ریشۀ معادلۀ  -20 x− + =234 79 45  ؟است0

1(−
34
45

  2(34
45

   3(−
45
34

     4(45
34

    

 دقیقه 15     
 )1ریاضی و آمار (

 معادلۀ درجۀ دوم
 معادله و مسائل توصیفی

 و کاربردها 2دلۀ درجه حل معا
 32تا صفحۀ  10صفحۀ 
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  6: ۀصفح (پایۀ دهم انسانی)دورة متوسطۀ دوم   آبان 20 آزمون -) 2( ةپروژ 
 

 ؟ کند درستی بیان می کدام گزینه صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را به ترتیب به -21

گذاري  قیمت دربارةبراي اتخاذ تصمیمات مناسب کار عمل را هاي ابت خواهد کارآفرین باشد، باید مهارت کسی که می -

 .باشد  داشته

 ها از وضعیت زیان دوري کند. کند با افزایش درآمد و کاهش هزینه کارآفرین تالش می -

 دارد. می مراقبت از کسب و کار انگیزه الزم براي شروع فعالیت اقتصادي و پذیرش خطرات آن توسط کارآفرینان را همواره زنده نگه -

 کند. که دیگران به ذهنشان خطور نمیدارند هاي کسب و کار  کارآفرینان بینشی براي دیدن فرصت -

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

مهندس چه میزان  15و با داشتن  تومان 1،450،000عدد تلفن موبایل هر کدام به قیمت  1209با توجه به اطالعات جدول زیر شرکتی با تولید ساالنه  -22

 ).سود یا زیان کرده است؟ ( ارقام بر اساس تومان هست

, مهندسهر  ۀحقوق ماهان 1 ,11 000 000  

, ماهیانه ةاجار 2 ,21 000 000  

, سالیانه ۀمواد اولی ۀهزین 3 ,225 000 000  

, از ماهیانهآب و برق و گ ۀهزین 4 ,1 900 000  

, استهالك خودرو مدیر شرکت ۀهزین 5 ,9 000 000  

, خوابگاه مهندسین غیر بومیماهانۀ  ةاجار 6 ,13 500 000  

1 (, ,740 250 ,) 2 زیانتومان 000 ,749 250 ,) 3 سودتومان  000 ,740 250 ,) 4 سودتومان  000 ,749 250  زیانتومان 000

 ؟ تري بیانگر مفهوم کسب و کار شخصی است هاي زیر به شکل صحیح یک از پرسش پاسخ کدام -23

 اند؟ هاي تخصصی اغلب کسب و کارها از چه نوعی در زمینه )1

 درآمد یا سود چگونه باید تقسیم شود؟ )2

 شود کیست؟ مالک محصول یا کاالي نهایی که به مشتري عرضه می )3

 کدام کسب و کار هویت قانونی دارد؟ )4

اي برابر  ترتیب در همان سال، سود ساالنه به Cو A ،Bداران میلیون تومان سود کسب کرده است. اگر سهام 500یک شرکت تولیدي در انتهاي سال،  -24

 ها از کل سهام شرکت چند درصد است؟  ترتیب سهم هریک از آن میلیون تومان دریافت کرده باشند؛ به 100و  75، 25با 

1 (10 ،20 ،30  2 (5 ،15 ،20 

3 (5 ،15 ،30  4 (10 ،20 ،40 

 ؟هاي زیر است پاسخ صحیح پرسشکدام گزینه  -25

 نفر کارمند احداث کند، وي چه سازمان تولیدي را ایجاد کرده است؟ 10اي کوروش با  صمیم بگیرد در کنار یک جاده فروشگاه زنجیرهالف) اگر فردي ت

 ؟کدام عبارت از معایب کسب و کار شخصی استب) 

 گیرد؟ ج) کدام یک از کسب وکارهاي زیر با هدفی غیرتجاري شکل می

 سسات غیرانتفاعیؤج) م ي باالترانداز هاي راه هزینهالف) شرکت ب) ) 1

 سسات غیرانتفاعیؤها و دعاوي ج) م لیت نامحدود در مقابل بدهیئوشخصی ب) مسکسب و کار الف) ) 2

 تولید ج) تعاونی مسئولیتالف) شرکت ب) بار سنگین ) 3

 ج) تعاونی تولید گیري تأخیر در تصمیمشخصی ب) کسب و کار الف) ) 4

 دقیقه 15
 اقتصاد

 کسب و کار و کارآفرینی
 انتخاب نوع کسب و کار

 اصول انتخاب درست
 33تا صفحۀ  2صفحۀ 
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  7: ۀصفح (پایۀ دهم انسانی)دورة متوسطۀ دوم   آبان 20 آزمون -) 2( ةپروژ 
 

 ؟عیت صحیح استگزینه در رابطه با واقکدام  -26

 .پزشکی، وکالت و حسابداري اغلب کسب و کارها به صورت شرکتی هستند دندان  هاي تخصصی مانند پزشکی، در زمینه) 1

 ها براساس هر نفر، یک رأي است.ها همانند شرکت ها است؛ اما نحوة ادارة آن ها متفاوت با شرکت اندازي تعاونی مراحل راه) 2

 شخصی کوچک مقیاس هستند. تر کسب و کارهاي بیش) 3

 داران از معایب ایجاد شرکت سهامی است. تقسیم سود به تناسب مالکیت سهام از مزایا و مسئولیت محدود براي سهام) 4

 ؟ است نادرستکدام گزینه  -27

 له انتخاب مواجه است.ئکسب و کاري چه شخصی باشد و چه در قالب شرکت، با مس هر )1

 نده وارد میدان اقتصاد شوید، باید ابتدا هزینۀ فرصت هر انتخاب را محاسبه کنید.اگر به عنوان یک تولیدکن )2

 .از عوامل تولید است ،سرمایۀ انسانیجزء دانش و مهارت نیروي انسانی،  )3

 .عوامل یا منابع تولید در اقتصاد کمیاب هستند  همۀ )4

ین چه محصولی بکارد؛ وي فهرستی از محصوالت و منافع حاصل از فروش هر کدام را داند که در این زم نمی فردي یک قطعه زمین را در اختیار دارد و -28

 فراهم کرده با توجه به جدول زیر:

 ترین منفعت را ببرد؟ تا بیش د کدام محصول باشدانتخاب وي بای الف)

 انتخاب کدام است؟این فرصت  ۀب) هزین
 صول (کیلو)مقدار مح (ریال) هر کیلو منافع حاصل از فروش نام محصول 

200, فرنگی توت 1 000  123 

120, گندم 2 000  980 

160, جو 3 000  699 

350, ذرت 4 000  280 

180, هویج 5 000  500 

 از کاشت جوحاصل ت ریال منفع 111،840،000 الف) گندم ب)) 1

 از کاشت گندم حاصلریال منفعت  117،600،000 الف) ذرت ب)) 2

 از کاشت ذرت حاصلریال منفعت   98،000،000 الف) جو ب)) 3

 جاز کاشت هوی حاصلریال منفعت  90،000،000ب)  فرنگی توتالف) ) 4

ند. ستون دوم به منافع داشتن آن خودرو که به صورت عددي درآمده و خواهد از بین چهار خودرو جدول زیر، یکی را براي خرید انتخاب ک فردي می -29

 یک از خودروها ارزش خرید باالتري دارد؟  ستون سوم به قیمت آن خودرو در بازار اشاره دارد. کدام
 هزینه خودرو (به میلیون تومان) منافع خودرو (به میلیون تومان) خوردو

A  150 200 

B  120 175 

C  100 80 

D 70 60 

1 (A 2 (B 3 (C 4 (D 

 ؟ گیري تأثیري داشته باشند در تصمیم نبایدها  کدام دسته از هزینهانون را باید رعایت کنیم و گیري منطقی کدام ق براي تصمیم -30

 هزینۀ فرصت –ها و منافع  مقایسه بین هزینه )1

 هزینۀ فرصت – شناسایی منابع )2

 هاي هدر رفته هزینه –شناسایی منابع  )3

 هاي هدر رفته هزینه –ها و منافع  مقایسه بین هزینه )4
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  ؟است متفاوتتصات فکري در کدام بیت با بقیه مخ -31
 ور شدم من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت / کاول نظر به دیدن او دیده )1
 دي در گذار بود و نظر سوي ما نکرد / بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر )2
 عمرکار این یک دو دم که مهلت دیدار ممکن است / دریاب کار ما که نه پیداست  )3
 دریا شدن نداشت هبهار / حتی علف اجاز در آن کویر سوخته آن خاك بی )4
  ؟نیستکدام گزینه، دربارة حکایت زیر از گلستان سعدي، درست  -32
هللا علیه نشسته ه ارحمشبی در خدمت پدر  .خیز و مولع زهد و پرهیزیاد دارم که در ایام طفولیت متعبد بودمی و شب«

پدر را گفتم: از اینان یکی سر  .اي گرد ما خفته بر هم نبسته و مصحف عزیز بر کنار گرفته و طایفهبودم و همه شب دیده 
گفت: جان پدر! تو نیـز اگـر    .اند اند که مرده اند که گویی نخفته اي بگزارد. چنان خواب غفلت برده دارد که دوگانه بر نمی

 .»بخفتی به از آن که در پوستین خلق افتی
 باشد.آزاري میپیام نهایی حکایت، نکوهش مردم )2 باشد و واژگان عربی، زیاد است.به قرینه مشهود میحذف افعال  )1
 کار رفته است.به» به«در معناي » را« )4 هاي تشبیه و کنایه استفاده کرده است.سعدي، از آرایه )3
  .ات زیر مشخص کنیدرا در ابی» آرایی آرایی و واج تشخیص، واژه«هاي  قرار گرفتن آرایه ترتیب -33

 الف) ز درد ، چهره محال است مرد زرد کند / چه الیق است که اظهار درد مرد کند
 گل را غرور مشت زر خویش بس نبود / ابر بهار بر سر آن زر گهر گذاشت ب)
 همی رو که از قید هستی رهی/  طریقی فرا پیش گیر و رهیج) 

 الف، ب، ج )4 ب، الف، ج )3 ب، ج، الف )2 ، بج، الف )1
  شود؟ یافت می» واژه آرایی«در کدام دو بیت  -34

 کارم نرسانید ۀالف) ایام جوانی به سر زلف بتان شد / اقبال به سررشت
 ازین پس نه آرام جویم نه خواب/  ب) بپرداختم تخت افراسیاب

 پ) ما را سر باغ و بوستان نیست / هر جا که تویی تفرج آن جاست
 ي / کز وي سخن غریب زاديت) بردي و بدان غریب داد

 الف، ت )4 ب، ت )3 ب، پ )2 الف، پ )1
  :جز بهدرست است » همگی«ها  هاي مقابل گزینه آرایه -35
 شود پیدا (تشبیه، تشخیص) لرزم ز هر جانب غباري می که می من آن وحشی غزالم دامن صحراي امکان را )1
 آرایی) آرایی، واج من هر دم طلبکاري جدا (واژه وام خود خواهد ز  ام از متاع عاریت برخود مکانی چیده )2
 )آرایی واژه، تشخیصباده از خون رزان است نه از خون شماست ( چه شود گر من و تو چند قدح باده خوریم )3
 عنبرافشان به تماشاي ریاحین آمد (تشبیه، تشخیص)  چون صبا گفتۀ حافظ بشنید از بلبل )4
 ؟ کند تر می و چه وزنی بار حماسی شعر را غنی شود میچه چیزي سبب کشف لحن شعر  -36
 بلند/ وزن کوبنده و  توجه به آهنگ متن )2 توجه به فضاي عاطفی / وزن سنگین و کوتاه )1
 بلندو  سنگین وزن/  محتواي اثرتوجه به  )4 فضاي عاطفی / وزن کوبنده و کوتاهبه توجه  )3
 د دارد؟در ابیات زیر، کدام آرایۀ ادبی به صورت مشترك وجو -37

 الف) چشم مستش گرچه برد از کار دست و دل مرا / شکر هللا دستم آن سیب ذقن آخر گرفت
 ب) سر خون خلق داري منه از دلم برون پاي / که ز تیر آه مردم دل من بود پناهت

 ج) مه روي بپوشاند، خورشید خجل ماند / گر پرتو روي افتد بر طارم افالکت
 اند گرفت / دست خالی ماند هرکس دامن دنیا گرفتد) دامن ریگ روان را خار نتو

 مجاز )4 آرایی واژه )3 تشخیص )2 تشبیه )1
  ؟تر است به بیت زیر نزدیکپیام کدام بیت  -38
 »اي پیوسته چون گل بایدش واکرده ۀاي از مال دنیا در بساط هر که هست / جبه خرده«
 محال است و قناعت از هر چه تو گویی به قناعت بشکیبم / امکان شکیب از تو )1
 آبروست ي/ بالش آرام گوهر قطره وار یبا قناعت ساز اگر حسرت پرست راحت )2
 خرسند نیست اي حق پیوند نیست / نفسشان از لقمهه اهل دنیا را ب )3
 مرا خرسندي از سامان دنیا محتشم دارد / دل خرسند هر کس دارد از دنیا چه غم دارد؟ )4
 ؟ است  متفاوتام گزینه با سایر ابیات حس و حال حاکم بر فضاي کد -39
 گفتی کزین جهان به جهان دگر شدم از در درآمدي و من از خود به در شدم )1
 ایم گر بهار آید وگر باد خزان آسوده ایم ما به روي دوستان از بوستان آسوده )2
 آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت )3
 صبر از تو خالف ممکنات است  دیدار تو حل مشکالت است )4
  ؟داردنوجود  هماهنگیمیان وزن و محتوا  ،در کدام گزینه -40
 عید وصال دوست علی رغم دشمن است/  امشب به راستی شب ما روز روشن است )1
 ور در همه باغستان سروي نبود شاید/  باید تا باغ بیاراید سروي چو تو می )2
 ساقی بیار آن جام می مطرب بزن آن ساز را/  خوش یافتم آن دلبر طناز را وقت طرب )3
 کز دست غم خالص من آن جا مگر شود/  خواهم شدن به میکده گریان و دادخواه )4

 دقیقه 20     
 )1علوم و فنون ادبی (
 مبانی تحلیل متن

ها و عوامل تأثیرگذار در  سازه
 شعر فارسی

 آرایی آرایی، واژه واج
 35تا صفحۀ  12 ۀ صفح
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  درست است. … جز بهها  با توجه به شعر زیر همۀ گزینه -41

 در جهانی که عقـل و ایمان است / مــــردن جسم زادن جـــان است«

 تن فــدا کن که در جهان سخن / جــــان شود زنده تا بمیـــــرد تن

 کــار تو جز خــــــداي نگـــشاید / به خدا گــر ز خـــــلق هیچ آید

 »را جست  خُنُک آن را که نفس خویش بشست / نه کس او را نه او کسی

 ان عربیکهن / کمی واژگ ة) وجود واژ2 ) کاربرد دستور تاریخی / وجود فعل امر1

 ) حذف فعل / وجود وابستۀ پسین4 سازي / سادگی زبان شعر و وجود جمالت کوتاه ) وجود ترکیب3

 ؟نیست، حرف اضافه »را«در کدام گزینه کاربرد معنایی  -42

 تر راه / که یا کوه آیدت در پیش یا چاه ) مده اندیشه را زین پیش1

 استهاي آبادان / خانۀ دینت سخت ویران  ) اي تو را خانه2

 ]پیه: چربی، روغن[) نبات روح را آب از جگر داد / چراغ عقل را پیه از بصر داد 3

 ) چو گل صدپاره کن خود را در این باغ / که نتوان تندرست آمد بدین داغ4

 مربوط به کدام نوع ادبی است؟ ترتیب بههریک از ابیات زیر  -43

 ناز تو هر لحظه صد نیاز روي به ناز / عشاق را به اي سرو ناز حسن که خوش میالف) 

 کم گوي و گزیده گوي چون در / تا ز اندك تو جهان شود پرب) 

 خروش آمد از بارة هر دو مرد / تو گفتی بدرید دشت نبردپ) 

 ) تعلیمی ـ غنایی ـ حماسی2  ) غنایی ـ تعلیمی ـ حماسی1

 ) حماسی ـ غنایی ـ تعلیمی4  ) غنایی ـ حماسی ـ تعلیمی3

 است؟ متفاوتظر آهنگ و موسیقی با ابیات دیگر کدام بیت از ن -44

 ) برآرم ز ایشان همه کام تو / درفشان کنم در جهان نام تو1

 ) که فرزند اگر چه بود نرّه شیر / به فنّ پدر او نباشد دلیر2

 ) یا مکن اندیشه به جنگ آورش / یا به یک اندیشه به تنگ آورش3

 کشی گرددش کبر و گردن ) چو با سفله گویی به لطف و خوشی / فزون4

 درست کدام است؟ ۀمرتّب کنیم، گزین» آرایی و تشبیه آرایی ـ واج استعاره ـ واژه«هاي  اگر ابیات زیر را با توجه به داشتن آرایه -45

 الف) دود آتشکده از کلبۀ عاشق خیزد / گر به کاشانۀ خود، آتش موسی ببرد

 ماند ردن شیرین به شکر میب) شور فرهاد کجا کم شود از پاسخ تلخ / رو ترش ک

 زند ریزد آن زر می ج) روي و چشمی دارم اندر مهر او / کاین گهر می

 ارسالن بینی  لباد) سر الب ارسالن دیدي ز رفعت رفته بر گردون / به مرو آ تا کنون در گل، تن 

 ب د ـ الف ـ  ) ج ـ 4 ) د ـ ج ـ الف ـ ب 3 ) د ـ ج ـ ب ـ الف2 ) ج ـ د ـ ب ـ الف 1

 سؤاالت آشنا
 

 پاسخ دادن به این سؤاالت اجباري است و در تراز کل شما تأثیر دارد.
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 است؟ نادرستبا توجه به ابیات زیر، کدام گزینه  -46

 تابدو گیسوي پر ز خم / زان آب، من به خشم و از آن تاب، تن به  تابچهر و   از آبِ«

 تا از کمان ابرو و مژگان تیروش / تیري رها نمود، بشد مرغ دل، کباب

 »ن شرابترکا! زِ چشم باده بیفشان به جام من / وز لعل خود حواله بده باده زا

 معنی هستند. مشخص شده در بیت اول، هم» تاب«) کلمات 2  »باده« و »جام«) تناسب در کلمات 1

 »مرغ دل«و » کمان ابرو«) تشبیه در 4 …) استفاده از ساختمان سادة واژگان مثل خشم، جام، مرغ و 3

 است؟ متفاوتکدام بیت از دیدگاه آهنگ و موسیقی با سایر ابیات  -47

 گاهی کان حسرت هر ماهی / بر گرد میان من دو دست کمر سازد) اي شاد سحر1

 گشت، امسالش چه شد؟ اي / مرغ روحش گرد من می گردد که پار افتاده ) در ضمیرت هیچ می2

 ) ز عکس رخ آن یار در این گلشن و گلزار / به هر سو مه و خورشید و ثریاست خدایا3

 ره قمر در من و در خود بنگر / کز اثر خندة تو گلشن خندنده شدم) از توام اي شه4

 است؟ نادرستدر تحلیل ابیات زیر کدام گزینه  -48

 »)بسیار«در معناي » سخت«) در غم تو سخت مشکل است صبوري / خاصه که عالم ز غمگسار بپرداخت (استفاده از واژة 1

 زار بپرداخت (استفاده از تشبیه و تضاد)) عشق تو در مرغزار عقل زد آتش/ از تر و از خشک مرغ2

 ) خاطر خاقانی از براي وصالت / گوشۀ دل را به انتظار بپرداخت (کاربرد تاریخی فعل)3

 ) هرکه به سوداي چون تو یار بپرداخت / همتش از بند روزگار بپرداخت (کاربرد ردیف اسمی دشوار)4

 ؟نداردوجود » اییآر واژه«و » آرایی واج«در کدام گزینه هر دو آرایۀ  -49

 بینی مدام/ عقل و جان بی عقل و جان بینی تمام خویشتن  ) خویشتن بی1

 ) عاشق جانسوز خواهد سوزِ عشق / روزِ محشر، شب شود در روز عشق2

 ) من نخواهم شادي و عیش و طرب/ درد و سوز عشق خواهم روز و شب3

 ش بر و دوش) دل و دینم دل و دینم ببرده است/ بر و دوشش بر و دوش4

 وزن بیت کدام گزینه حالت شادي و نشاط دارد؟ -50

 ) رفتی و وفا نکرد عمرت / تا جان دارم وفات جویم1

 پرورِ تو / به درِ کس مرانش از درِ تو  ) اي نظامی پناه2

 ) اي به ازل بوده و نابوده ما / وي به ابد زنده و فرسوده ما3

 بدو توان دانست به خودش کس شناخت نتوانست / ذات او هم  )4
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 نویسی را تکامل بخشید؟ چه چیزي باعث شکوفایی علم تاریخ در یونان شد و چه کسی فن تاریخ ترتیب به -51
 نگاري ـ نویسندگان یونانی و رومی ) رونق تاریخ2  ) رونق ادبیات و فلسفه ـ هرودت1
 هرودت اري ـنگ رونق تاریخ) 4 نویسندگان یونانی و رومی رونق ادبیات و فلسفه ـ) 3

 هاي زیر با کدام مورد مرتبط است؟ هر یک از گزاره ترتیب به -52
 بندي اطالعات دسته ب)        بیراهه رفتن پژوهشگر از مسیر درستبه مانع از  الف)
 بازسازي گذشته پ)

 تحلیل و تفسیر اطالعات هاي تحقیق ـ گردآوري و تنظیم اطالعات ـ  ) تدوین پرسش1
 هاي پژوهش گردآوري و تنظیم اطالعات ـ گزارش یافته) شناسایی منابع ـ 2
 هاي پژوهش گزارش یافتهانتخاب موضوع ـ  هاي تحقیق ـ تدوین پرسش) 3
 تحلیل و تفسیر اطالعات انتخاب منابع ـ  شناسایی منابع ـ) 4

 ؟است درست» نگاري نوین تاریخ«کدام گزینه در ارتباط با  -53
 هاي زندگی مردم مورد توجه قرار داده است. ی، اجتماعی، اقتصادي و هنري و اقدامات فرمانروایان و جوامع را بدون توجه به جنبهابعاد فرهنگ ) علم تاریخ نوین، همۀ 1
 شود. شماري استفاده می شناسی، نجوم، هنر و گاه هاي علوم و فنون مختلف مانند باستان ) در تاریخ نگاري نوین از یافته2
 کنند. اقتصادي وقایع مهمی چون سقوط ساسانیان را بررسی و تحلیل می و نظامی ،هاي سیاسی ها و علت فقط زمینه) امروزه پژوهشگران تاریخ 3
 .پردازي است و دوري از داستانبر سنجش دقیق منابع، استناد به اسناد و مدارك معتبر  ،نگاري نوین ) اساس تاریخ4

یخ چیسـت و امـروزه از   رتـا  باپردازد و یکی از پیامدهاي ارتباط جغرافیا  لف در گذشته میهاي مخت کدام علم به مطالعۀ مناطق و سرزمین ترتیب به -54
 شود؟ چه اطالعاتی استفاده می ۀهاي تاریخی براي ارائ نقشه

 بر رویدادهاي تاریخی ـ سیاسی و نظامی ها بردن به نقش مکان ) تاریخ جغرافیایی ـ پی1
 بر رویدادهاي تاریخی ـ اقتصادي و اجتماعی ها بردن به نقش مکان ) جغرافیاي تاریخی ـ پی2
 ) جغرافیاي تاریخی ـ اهمیت یافتن نقشه در مطالعات تاریخی ـ اقتصادي و اجتماعی3
 ) تاریخ جغرافیایی ـ اهمیت یافتن نقشه در مطالعات تاریخی ـ سیاسی و نظامی4

وقوع آنها توصیف و تحلیل کنند.  …کوشند که این رویدادها را براساس  میرخان واند و م به وقوع پیوسته …رویدادهاي تاریخی در زمان  ترتیب به -55
هاي مختلـف   توان رویدادهاي یک دوره یا دوران آن می ۀوسیل ابزار مناسبی است که به،  …گویند و  می …رویدادها را  »نظم و ترتیب « بنابراین،

 .بر روي نمودار نشان داد ،ان وقوع آنهامترتیب ز به ،تاریخی را
 شماري خط زمان ـ گاه) متفاوت ـ مکان ـ 2 شماري ـ خط زمان ) معینی ـ زمان ـ گاه1
 شماري ـ خط زمان گاه مکان ـ) معینی ـ 4 شماري زمان ـ خط زمان ـ گاهمتفاوت ـ ) 3

 باشند؟ پاسخ سؤاالت زیر می ترتیب بهکدام گزینه  -56
 باشند؟ میالف) بیشتر اطالعات منابع مکتوب مربوط به کدام رویدادها 

 شناسند؟بهاي تاریخی را بهتر  علمی و فرهنگی جوامع دوره ،اقتصادي ،کند تا ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ب) کدام علم به مورخان کمک می
 برند؟ می بهرههاي باستانی  ه آثار و مکانعالمنبعی براي کشف و مط از چه شناسان ج) باستان

 مورخانهاي  نوشتهشناسی ج)  فرمانروایان ب) باستان) الف) سیاسی و نظامی و شرح اقدامات 1
 شناسی ج) آثار به جاي مانده از گذشته ) الف) اقتصادي، اجتماعی، شرح اقدامات فرمانروایان ب) باستان2
 ) الف) سیاسی، جغرافیایی، روابط اجتماعی ب) تاریخ اجتماعی ج) آثار به جاي مانده از گذشته3
 یان و نویسندگان گذشتهوشناسی ج) را روابط اجتماعی ب) تاریخ ) الف) سیاسی، جغرافیایی،4

هایی کـه بـه    شدة فلسطین کدام است و نخستین کشف هنر غارنشینان در کدام غار و در چه کشوري صورت گرفت و به مکان ترین شهر شناخته کهن -57
 گویند؟ ه به تدریج چند الیۀ باستانی روي هم قرار بگیرند، چه میطوري ک هاي زمانی مختلف سکونت نمایند به تناوب، مردمانی در یک مکان و در دوره

 ) اریحا ـ آلتامیرا ـ اسپانیا ـ تپۀ باستانی2 ) اور ـ السکو ـ فرانسه ـ محوطه باستانی1
 ) اور ـ آلتامیرا ـ فرانسه ـ تپۀ باستانی4 ) اریحا ـ السکو ـ اسپانیا ـ محوطۀ باستانی3

 آید؟ شمار می به آثار ترین ترین و پربیننده ها از جذاب وزهو کدام بخش از آثار م تفاوت هستندز چه نظر ماهاي باستانی و تاریخی  مکان -58
 ها و اشیاي کشف شده از غارها نقاشی ـ) از نظر شکل و وسعت آن 2 دست آمده از گورهاي باستانی هاشیاي ب ـت آن مقدو ) نوع کشف 1
 دست آمده از گورهاي باستانی هاشیاي ب ـ) از نظر شکل و وسعت آن 4 ي کشف شده از غارهاها و اشیا نقاشی ـت آن مقدو ) نوع کشف 3

 دهد؟ ، کدام گزینه صحیح یا غلط بودن موارد زیر را به درستی نشان میترتیب به -59
 النهرین گسترش داد. رکز بینتدریج قوم دیگري به نام اکّد قدرت خود را در م توري سارگن حدود سه قرن دوام آورد و بعد از آن بهاالف) امپر

 تر از خدایان سومري بپندارند. ها خدایان خود را مهربان ب) وضعیت معیشتی و رفاه بیشتر مردم مصر باعث شده بود که آن
 نقاشی براي بیان احساس و اندیشۀ خود است. ازنشان دهندة توانایی بشر در استفاده » غار تاریخی آلتامیرا«ج) 

 ترین اتفاقات دوران پیش از تاریخ بود که براي بشر اتفاق افتاد. هاي طبیعی مانند غارها یکی از مهم هگاهد) استفاده از پنا
 ) ص ـ ص ـ غ ـ غ4  ) غ ـ ص ـ ص ـ غ3 ) غ ـ غ ـ ص ـ غ2 ) ص ـ غ ـ ص ـ غ1

 باشد؟ هر یک از موارد زیر مربوط به کدام پادشاه می ترتیب به -60
 ي از جانب خداوند دانست.ا الف) او مقام پادشاهی را هدیه

 ب) بعد از مرگ این پادشاه، کاهنان پرستش چندخدایی را رواج دادند.
 هاي زاگرس بود. پ) وسعت امپراتوري این پادشاه از سواحل شرقی دریاي مدیترانه تا کوه

 ) حمورابی ـ سارگن ـ آمن هوتپ چهارم2 هوتپ چهارم ـ حمورابی ) سارگن ـ آمن1
 ) حمورابی ـ آمن هوتپ چهارم ـ سارگن4  ـ حمورابی) سارگن ـ سارگن 3

 ) ایران و جهان باستان1تاریخ (
 نگاري تاریخ و تاریخ

 تاریخ، زمان و مکان
شناسی در جست و جوي  باستان

 میراث فرهنگی
 النهرین و مصر ش تمدن بینپیدای

 41تا صفحۀ  2صفحۀ 
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یک از عملکردهاي انسـان   مربوط به کدام» رویۀ درختان جنگل قطع بی«و » کشاورزي و رفع نیازها« ترتیب به -61
 باشد؟ در ارتباط با محیط طبیعی می

  ) مثبت ـ منفی2  ) مثبت ـ مثبت1
 ) منفی ـ منفی4  ) منفی ـ مثبت3

 دهد؟ کند تا با چه چیزي آشنا شود و جغرافیا چگونه به سؤاالت خود پاسخ می دانان، جغرافیا به انسان کمک می ز جغرافیاز نظر بسیاري ا -62
 جهان هستی و محیط زندگی خویش ـ کمک گرفتن از سایر علوم هاي ناشناخته) 1
 مها در محیط ـ کمک گرفتن از سایر علو هاي طبیعی و انسانی و روابط بین آن ) ویژگی2
 هاي مختلف بر هم تأثیر پدیده ۀهاي جهان هستی و محیط زندگی خویش ـ مطالع ) ناشناخته3
 هاي مختلف بر هم تأثیر پدیده ۀها در محیط ـ مطالع هاي طبیعی و انسانی و روابط بین آن ) ویژگی4

 چه چیزي را باید بررسی کنیم؟ بینی امکان توسعۀ شهر در مطالعۀ موضوعات چیست و براي پیش »دید ترکیبی«علت استفاده از  -63
 خوانی ی با یکدیگر ـ نقشهمحیط انسان) ارتباط اجزا و عوامل 2 ها جانبه و جامع ـ جغرافیاي آب ) مطالعۀ همه1
 ها جغرافیایی با یکدیگر ـ جغرافیاي آبمحیط ) ارتباط اجزا و عوامل 4 شناسی زمینجانبه و جامع ـ  مطالعۀ همه) 3

 کند و سه عامل مؤثر انسان در تأثیرگذاري بر طبیعت چیست؟ تبدیل می »محیط جغرافیایی«را به  »یط طبیعیمح«چه چیزي  ترتیب به -64
 هاي جدید ـ هوش، استعداد و فناوري ها رفع نیاز انسان) 2 ) گسترش ساخت و سازها ـ هوش، استعداد و عوامل انسانی1
 هاي جدید گسترش ساخت و سازها ـ هوش، استعداد و فناوري) 4 ـ هوش، استعداد و عوامل انسانی ها رفع نیاز انسان) 3

 ؟نیستنادرست » دید ترکیبی«کدام گزینه دربارة  -65
 شود. دان حدس زده می میزان منابع آب شهر، میزان رشد آن توسط جغرافی ۀ) با مطالع1
 شود. هاي متعدد گفته می ي آن در مکانها ها با در نظر گرفتن بخشی از ویژگی جانبه و جامع پدیده ههم ۀ) دید ترکیبی به مطالع2
 یابد. اجزا و عوامل محیط جغرافیایی را در ارتباط با هم می  نگري، دان با کل ) جغرافی3
 شود. بینی می دان پیش دادن شهر توسط جغرافی  امکان توسعهصرفاً بافت جمعیت شهر،  ۀ) با مطالع4

 شده است؟در متن زیر چند پرسش اساسی در جغرافیا پاسخ داده  -66
 »هاي اخیر، موجب پدید آمدن بحران آلودگی هوا در شهرهاي مهم و صنعتی کشور در فصل پاییز و زمستان شده است. رویۀ خودرو در سال تداوم تولید بی«

1 (3 2 (2 3 (4 4 (5 
 ؟نیستهاي زیر درست  کدام یک از عبارت -67

 سازي یکی از مراحل حساس پژوهش است. الف) فرضیه
 یک پژوهش جغرافیایی پردازش اطالعات است.ب) گام سوم 

 پ) بهتر است صورت مسئله به صورت جملۀ خبري نوشته شود و از عبارات سؤالی پرهیز شود.
 هاي پژوهشگر به میزان دانش، تجربیات و سوابق پژوهشی در دسترس او بستگی دارد. ت) فرضیه

 ) الف و ب4 ) ب و پ3 ) ت و ب2 ) الف و پ1
 دهد؟ الت کلیدي جغرافیا، سؤاالت چه چیز و چطور بر چه چیزي داللت دارند و کدام سؤال روابط متقابل انسان و محیط را مورد توجه قرار میبا توجه به سؤا -68

 ) علت وقوع پدیده ـ روند زمانی موضوعات ـ چه موقع1
 ) ماهیت هر پدیده یا مسئله ـ روند زمانی موضوعات ـ چه کسی یا چه کسانی2
 پدیده ـ بررسی سیر تکوین و تحول پدیده ـ چه موقع علت وقوع )3
 ) ماهیت هر پدیده یا مسئله ـ بررسی سیر تکوین و تحول پدیده ـ چه کسی یا چه کسانی4

 باشد؟ کدام گزینه پاسخ مناسب سؤاالت زیر می -69
 باشد؟ آوري اطالعات می هاي زیر مربوط به کدام طریق جمع الف) هریک از روش

 ي شهر اراكا ـ تصویر ماهواره
 ـ عکس هوایی روستاي قاضی جهان

 هاي شهر تبریز ـ مصاحبه با ساکنان قدیمی محله
 توانیم پیشنهاد خود را مطرح کنیم؟ ب) در کدام مرحله از پژوهش جغرافیایی می

 گیري یجهاي، میدانی ب) نت اي، کتابخانه ) الف) کتابخانه2 اي ب) پردازش اطالعات ) الف) میدانی، میدانی، کتابخانه1
 آوري اطالعات اي ب) جمع کتابخانه، اي، میدانی ) الف) کتابخانه4 اي، میدانی ب) ارائۀ پیشنهاد ) الف) میدانی، کتابخانه3

 دارد؟ پاسخ درست سؤاالت زیر را بیان می ترتیب بهکدام گزینه  -70
 رسد؟ نوبت به مرحلۀ پردازش اطالعات می ترتیب بهالف) پس از کدام مراحل 

 پژوهش نباید دلسرد شود؟ ردپژوهشگر در صورت ب) چرا 
 کند. دهد و از طرح دوبارة آن جلوگیري می اند پاسخ می بندي اطالعات ب) زیرا پژوهش او به کسانی که با این سؤال مواجه شده آوري، استخراج و طبقه ) الف) پس از جمع1
 به معناي پیشرفت علم در آن زمینه باشد که با اهمیت است.آوري اطالعات ب) زیرا پژوهش او  بندي و جمع ) الف) پس از طبقه2
دهـد و از طـرح دوبـارة آن     انـد پاسـخ مـی    آوري اطالعات و تدوین فرضیه و ارائۀ پیشنهاد ب) زیرا پژوهش او به کسانی که با این سؤال مواجـه شـده   ) الف) جمع3

 کند. جلوگیري می
 باشد که با اهمیت است. طالعات ب) زیرا پژوهش او به معناي پیشرفت علم در آن زمینه میبندي ا آوري، استخراج و طبقه ) الف) پس از جمع4

 جغرافیاي ایران
 جغرافیا، علمی براي زندگی بهتر

 روش مطالعه و پژوهش در جغرافیا
 12تا صفحۀ  2صفحۀ 
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» شب در نیمه رانندگی  و  رعایت قوانین راهنمایی، کردنو تفکر تخیل  ،راه رفتن«هاي  یک از کنش هر ،ترتیب به -71

 ؟دباش می ي انسانیها کنشاز انواع کدام نوع  مربوط به

 کنش بیرونی –بیرونی کنش  –کنش انسانی  )1

  کنش انسانی  –کنش بیرونی  –کنش اجتماعی  )2

 کنش اجتماعی –کنش درونی  –کنش بیرونی  )3

 کنش درونی  –کنش درونی  –کنش فردي  )4

 ؟است صحیح» کنش اجتماعی«هاي زیر دربارة  چه تعداد از عبارت -72

 گیرد. الف) کنش اجتماعی تنها در حضور فیزیکی دیگران صورت می

 شود. نوعی کنش است که با توجه به دیگران انجام می ،) کنش اجتماعیب

 گویند. دهد، کنش اجتماعی می پ) در علوم انسانی به فعالیتی که انسان انجام می

 ست.ا ها ها و اعمال آن ت) در کنش اجتماعی، آگاهی و ارادة کنشگر، ناظر به دیگران، ویژگی

1( 3 2 (4 3( 1 4( 2 

 زیر با کدام مورد در ارتباط است؟ هاي از عبارتهریک  ،ترتیب به -73

 ویژگی مشترك جهان اجتماعی و بازي فوتبال -                                کنش اجتماعی و پیامدهاي آن -

 اعتباري بودن نظم جهان اجتماعی -                                         کنش فردي و اجتماعی -

 ها انسانارادة  گیري براساس آگاهی و شکل –کنش انسانی  –آگاهی اعضا از وظایف و انتظارات  –اعتباري  ةپدید )1

 ها انسان غرایزگیري براساس آگاهی و  شکل -فعالیت انسانی  –آگاهی اعضا از وظایف و انتظارات  –اجتماعی  ةپدید) 2

 ها انسان غرایزگیري براساس آگاهی و  شکل -فعالیت انسانی  –حقوق و تکالیف  آگاهی اعضا از –اجتماعی  ةپدید )3

 ها گیري براساس آگاهی و غرایز انسان شکل –کنش انسانی  –حقوق و تکالیف  آگاهی اعضا از –اعتباري  ةپدید )4

 باشد؟  هریک از موارد زیر با کدام گزینه مرتبط می ،ترتیب به -74

 هاي ناشناخته هاي شناخت پدیده یکی از روش -

 پیکرند  آدم اعضاي یک دي: بنیمصداق بیت سع -

 علت در ارتباط با یکدیگر عمل کردن اعضاي یک موجود زنده -

 هدف مشترك نیتأم –جهان اجتماعی با جهان فردي  ۀمقایس –هاي شناخته شده  مقایسه با پدیده )1

 حفظ حیات –جهان اجتماعی با موجودات زنده  ۀمقایس -هاي شناخته شده  پدیده با مقایسه) 2

 تأمین هدف مشترك –جهان اجتماعی با موجودات زنده  ۀمقایس –هاي ناشناخته دیگر  مقایسه با پدیده )3

 حفظ حیات –جهان اجتماعی با جهان فردي  ۀمقایس -هاي ناشناخته دیگر  مقایسه با پدیده )4

 ؟اي را به همراه دارد هاي کنش چه نتیجه کنش چیست و ویژگی -75

 ایجاد تمایز با مخلوقات دیگر – .دهد میکسی که فعالیتی را انجام  )1

 هاي انسان افزایش توانایی – .دهد فعالیتی که انسان انجام می )2

 هاي انسان افزایش توانایی – .دهد کسی که فعالیتی را انجام می )3

 ایجاد تمایز با مخلوقات دیگر – .دهد فعالیتی که انسان انجام می )4

 )1( شناسی جامعه
 هاي ما کنش

 هاي اجتماعی پدیده
 جهان اجتماعی

 24تا صفحۀ  3صفحۀ 
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  14: ۀصفح (پایۀ دهم انسانی)دورة متوسطۀ دوم   آبان 20 آزمون -) 2( ةپروژ 
 

 ؟باشد کنش می هاي ویژگی یک از بوط به کدامیک از موارد زیر مر هر ،ترتیب به -76

 .برد دست خود را باال می ،موزي که درکالسآ الف) دانش

 رود. نا کردن به کنار رودخانه میفردي که براي شب) 

 دار بودن هدف –معنادار بودن ) 2  ارادي بودن –معنادار بودن  )1

 ي بودناراد –آگاهانه بودن  )4  آگاهانه بودن –دار بودن  هدف )3

 ؟آمده استدرستی  بههاي زیر در کدام گزینه  بودن عبارت غلطصحیح یا ، ترتیب به -77

 آرام مطالعه کنیم.دیگران که در حضور  شود میسر میالف) تحقق یک ارزش زمانی 

 ها از جنس وسیله و روش رسیدن به هنجارها هستند. ب) ارزش

 شوند. و تنبیه به افراد منتقل می ها و هنجارها از طریق تعلیم و تربیت، تشویق پ) ارزش

 شوند. اند، مستقل می وجود آورده  ها را به هایی که آن هاي اجتماعی به مرور، از انسان ت) پدیده

 ص  –ص  –غ  –غ  )4 غ  –ص  –غ  –غ  )3 ص  –غ  –ص  –ص ) 2 ص  –غ  –ص  –غ  )1

 ؟هریک از موارد زیر، به کدام قسمت نمودار مربوط است، ترتیب به -78

 ستارگان      -

 احترام به قانون       -

       خانواده -

 دریا -

 ج، ب، د، الف )4 ب، د، الفج،  )3 الف، ب، ج، د) 2 الف، بد، ج،  )1

 ؟کند درستی تکمیل می زیر را بههاي  گزارهکدام گزینه جاهاي خالی ، ترتیب به -79

 آموز است. مطالعۀ دانش …د پیام ،و نمره دادن معلم …پیامد  ،هاي امتحان پاسخ به پرسش -

 است. …پیامدهاي غیرارادي کنش انسان،  -

 احتمالی  –غیرارادي  –ارادي ) 2  قطعی –ارادي  –غیرارادي  )1

 قطعی  –ارادي  –ارادي  )4  احتمالی  –ارادي  –غیرارادي  )3

 ؟یک از موارد زیر، کدام گزینه صحیح است در ارتباط با هر ،ترتیب به -80

 تندرستی -                      کنترل خشم -                 به سیگارمعتاد شدن  -

 پیامد طبیعی کنش –پیامد غیرارادي کنش  –دیگري  ةوابسته به اراد ،پیامد ارادي کنش )1

 دیگري ةوابسته به اراد ،پیامد ارادي کنش - انسانی کنش –پیامد طبیعی کنش ) 2

 پیامد غیرارادي کنش – انسانی کنش –کنشگر  ةوابسته به اراد ،پیامد ارادي کنش )3

 کنشگر ةوابسته به اراد ،پیامد ارادي کنش –دیگري  ةوابسته به اراد ،پیامد ارادي کنش –پیامد غیرارادي کنش  )4

 درون جهان اجتماعی تکوینی ةپدید بیرون از جهان اجتماعی کنش اجتماعی
 الف ب ج د
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  15: ۀصفح (پایۀ دهم انسانی)دورة متوسطۀ دوم   آبان 20 آزمون -) 2( ةپروژ 
 

 

 ها درست است؟ کدام عبارت در رابطه با مغالطه -81

 .فتندا ها نمی در دام آندانان  ) منطق2 دهند. ) فقط در علم منطق رخ می1

 .دارند نه تعداد مشخصی و) نه انواع محدودي 4 دهند. رخ میهمیشه ) به طور طبیعی براي هر فردي 3

   کدام گزینه در رابطه با مفهوم تصور، درست است؟ -82

 .گیریم براي شناخت تصور مجهول از تعریف کمک می) 2 واقعی است. چیستی مفاهیممربوط به ) 1

 ) معناي مفاهیم در ارتباط با دیگر مفاهیم است.4 جدید را شناخت. توان مفاهیم ) به وسیلۀ آن می3

 کدام گزینه بیانگر یک تصدیق است؟ -83

 به یاد لعل تو و چشم مست میگونت) 2 ) قرار و خواب ز حافظ طمع مدار اي دوست1

 ) ندانم از چه سبب رنگ آشنایی نیست4 چگونه شاد شود اندرون غمگینم) 3

  کند؟ براي ذهن ایجاد می جملۀ زیر کدام مغالطه را -84

 »فوت کرده است. دوستمبرادر «

 ) توسل به معناي ظاهري2  ) اشتراك لفظ1

 ) ابهام در عبارت4  ) شیوة نگارش کلمات3

 هم دارد. …داشته باشد، حتماً داللت  …یا  …اگر لفظی داللت  -85

 التزامیـ تضمنی ـ ) مطابقی 2  مطابقیـ ) التزامی ـ تضمنی 1

 تضمنیـ التزامی ـ ) مطابقی 4  تضمنیـ مطابقی  ـ) التزامی 3

 ؟ندارددر کدام مورد امکان بروز » شیوة نگارش کلمات«مغالطۀ  -86

 گفتار شفاهی) 2  ) عالئم سجاوندي1

 نگارشی هاي نشانه) 4  ) دیکتۀ کلمات3

 بارزترین مغالطۀ موجود در بیت زیر کدام است؟ -87

 »یلی مقام مجنون استحکایت لب شیرین کالم فرهاد است/ شکنج طرة ل«

 ارزشی کلمات بار) 2  ) اشتراك لفظ1

 ) ابهام در عبارت4  ) نگارش کلمات3

 ؟شودنمیدر کدام عبارت خطاي نگارشی واژگان یافت  -88

 گذاران یاد باد ) کوشش آن حق2 ) ساعتی به مصاحبت او مؤانست جست.1

 موم نهاده بودند.هاي مض) ظلمۀ ضالّه سنت4  ) حازم با مالحی متابعت ننماید.3

  بیانگر ارتباط مصادیق کدام دو مفهوم است؟ رو به روشکل   -89

 ) حیوان متفکر ـ انسان2  ) تصور ـ تصدیق1

 ) اتومبیل ـ ماشین4  ) تهران ـ کشور3

 هاي چهارگانه برقرار است؟ میان کدام دو مفهوم نوع متفاوتی از نسبت -90

 ) آسیایی و تهران2  ) دوچرخه و چرخ1

 ) شعر و قصیده4  و پنجره ) خانه3

 منطق
 منطق، ترازوي اندیشه

 لفظ و معنا
 مفهوم و مصداق

 26تا صفحۀ  3صفحۀ 
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