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صفحه 2ریاضی

محل انجام محاسبات

دی 1401

 ریاضی

	  C مطابق شکل زیر، در فضای نمونه ای S مفروض اند. کدام مورد برای قسمت - B »  ،A سه پیشامد
هاشورخورده، نادرست است؟   آزمون 17  

( ) ( )A B A C∩ ∪ ∩ )2   A B C∩ ∪( ) )1
( ( )) ( )A A B A C    )4  ( ( )) (A (A ))A A B C    )3

	  می خواهیم دور تا دور باغچه ای به شکل مستطیل که طول آن، دو برابر عرض آن است را حصار بکشیم، به طوری که بازدیدکنندگان به یک -
 برابر بیش تر از مساحت باغچه باشد، طول باغچه چند متر است؟ 1 1

18  گر مساحت زمین محصورشده، متری باغچه نزدیک نشوند. ا
4( 3    آزمون 1      4 )3  6 )2  8 )1

	   کدام است؟   آزمون 1  - | | | | | |     2  باشد، حاصل  0  و x x2 7 3 0    ریشه های معادلۀ  و گر ا
 )4   )3   2 3  )2  2 3  )1

	  گر تابع f  همانی با - ، روی نیمساز ناحیۀ دوم و چهارم قرار دارد. ا ( (x) f( x) , )f x x   3 17 102 برای برخی مقادیر x، زوج مرتب 
 باشد، اختالف مقادیر x کدام است؟   آزمون 9   دامنۀ

17
3 )4  133 )3  103 )2  73 )1

	   کدام است؟   آزمون 2  - x y2 2 ، یک تابع است. مقدار f x y b x y a   {(a , )(b , m )(a , m )( , )( , )}2 2 1 4 رابطۀ
42 )4  24 )3  20 5/ )2  2 5/ )1

	  گر به ازای مقدار k، حاصل ضرب ریشه های این معادله دارای بیش ترین مقدار - 2 صحیح هستند. ا 4 4 5 02kx x k    ضرایب معادلۀ
 کدام است؟   آزمون 1    باشد، مقدار

28 )4  7 )3  5 )2  4 )1
	  گر مجموعۀ A بُرد تابع f. g باشد، کدام عدد عضو A است؟   آزمون 11  -  است. ا   1 1x  با دامنۀ g x x( ) [ ]  و f (x) | x | 2 2 تابع

-3 )4  -2 )3  3 )2  2 )1
	   روی محور xها یکدیگر را قطع کنند، محور - x  2 گر دوخط در  است. ا y cx d   برابر شیب خط 1 5/  ، y ax b  شیب خط

 کدام است؟   آزمون 3   f x c x d( ) ( ) (ax b)   2
2 2 تقارن

x   74 )4  x   32 )3  x  3 )2  x  2 )1

	  ، کدام مورد برای کامل کردن جملۀ زیر، مناسب است؟   آزمون 10  - y x | |  به کمک نمودار y x  1
2 2 1| برای رسم نمودار تابع|

 واحد به سمت ........................ جابه جا کرده و سپس قرینۀ آن را نسبت به محور ........................ رسم می کنیم.« 12 »ابتدا نمودار تابع قدر مطلق را
4( پایین - yها 3( باال - yها  2( راست - xها  1( چپ - xها 

		  به یک مرکز درمانی، هر روز تعدادی بیمار مراجعه می کنند. نمودار مقابل، تعداد مراجعه کنندگان در -
روزهای کاری یک هفته به این مرکز درمانی را نشان می دهد. کدام عدد می تواند میانۀ تعداد بیماران 
در این هفته باشد؟   آزمون 4  

 2 )1
3 )2
6 )3
7 )4

		  با کدام شرط، استدالل گزارۀ زیر، درست است؟   آزمون 8  -
 برابر می شود.« 43  برابر شود، اندازۀ قطر 169  ،a گر اندازۀ »در یک مستطیل با اضالع a و b، ا

b a 4
3 )2   b a )1

4( برای هر مستطیلی، این گزاره درست است.   b a 16
9 )3
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صفحه 3دی 1401 زبان و ادبیات فارسی

		  ، درست است؟   آزمون 6  - ( )p q q  کدام مورد در خصوص ارزش گزارۀ
p است. q 4( هم ارز 3( همواره درست است.  2( همواره نادرست است.  p است.  q 1( هم ارز

		  گر شاخص -  هزار تومان و در سال موردنظر به ترتیب 			 و 			 هزار تومان است. ا 137 5/ قیمت برنج و گوشت در سال پایه به ترتیب 		 و
بهای برنج و گوشت در سال موردنظر 			 و مقادیر مصرفی برنج و گوشت به ترتیب a و 		 کیلوگرم باشد. مقدار a چند کیلوگرم است؟
4( 75   آزمون 12    64 )3  50 )2  48 )1

		  تابع هزینه برای تولید تعداد x کاال از یک محصول، به صورت خطی است. به ازای هزینه های 			 و 				 تومانی به ترتیب 		 و 		 کاال -
گر شرکت هر کاال را 		 تومان بفروشد، این شرکت، حداقل چه تعداد از این کاال را باید بفروشد تا سوددهی آغاز شود؟ تولید می شود. ا
4( 12   آزمون 3    11 )3  10 )2  9 )1

		   محصول تولیدی یک شرکت، در بطری بسته بندی می شود. بنابر آنچه روی بطری ها درج شده، تقریباً حجم 		% بطری های بسته بندی شده،-
بین 			 و 			 میلی لیتر است. واریانس حجم بطری ها کدام است؟   آزمون 4  

25 )4  16 )3  6 25/ )2  2 56/ )1
		  	 نفر به همراه علی و حسن قرار است در یک هتل، هر کدام در یک اتاق، اقامت کنند. هتل سه اتاق خالی کنار هم در یک طرف راهرو -

و دو اتاق دیگر در کنار هم، در طرف دیگر راهرو دارد. به چند طریق، این افراد در اتاق ها می توانند اقامت کنند، به طوری که علی و حسن 
در اتاق های کنار هم ساکن شوند؟   آزمون 13  

72 )4  36 )3  24 )2  8 )1
		  در یک مسابقۀ دومیدانی، 	 نفر شرکت کرده اند که 	 دانش آموز از مدرسۀ A و 	 دانش آموز از مدرسۀ B به خط پایان رسیده اند. با -

کدام احتمال، مقام اول و آخر، از مدرسۀ A است؟   آزمون 15  
3
14 )4  59 )3  17 )2  24 )1

		   باشد، مقدار k کدام است؟- a k1  k و گر  است. ا k ، تقریبی از a a
a
an n
n

  1
11

2 ( )  از رابطۀ بازگشتی a3
17
12 مقدار

4( 7   آزمون 18    5 )3  3 )2  2 )1
		  گر ریشۀ دوم جمالت دوم، نهم و شانزدهم از یک دنبالۀ حسابی، سه جملۀ متوالی از یک دنبالۀ هندسی را تشکیل دهند، نسبت - ا

مشترک دنبالۀ هندسی کدام است؟   آزمون 19 و 20  

-2 )4  -1 )3  2 )2  1 )1
		   کدام است؟   آزمون 22  - f ( ) 1

4  باشد، مقدار جزء صحیح f f( ) ( )0 1
2

1
2 2  گر  را درنظر بگیرید. ا f x ax b( )   5 3 تابع نمایی

4( صفر  -1 )3  2 )2  1 )1

 زبان و ادبیات فارسی

		  کدام آثار به ترتیب »منظوم«، »منثور« و »منظوم« است؟   آزمون 27  -

2( بوستان - عالم آرای عباسی - فیه ما فیه 1( مکاتیب - مرصادالعباد - بهارستان 
4( عشاق نامه - نفحات االنس - تحفة االحرار 3( عین الحیات - انوار سهیلی - جمشید و خورشید 

		  کدام مورد به ترتیب، بیانگر »ویژگی نثر دورۀ سامانی و ویژگی فکری شعر سبک خراسانی« است؟   آزمون 25  -

1( تفاوت تلفظ برخی از کلمات در مقایسه با زبان امروز - توّجه به صفا و پاالیش درون در سروده های این عصر
2( به کارگیری لغات کم کاربرد فارسی در مقایسه با دوره های بعد - استفاده از قافیه و ردیف های بسیار ساده

3( تکرار فعل یا اسم به حکم ضرورت معنی - غالب بودن روح شادی و نشاط و خوش باشی
کم بودن روح حماسه بر ادبیات این دوره 4( آوردن مترادف ها و توصیف های فراوان - حا

		  وجود بعضی از واژگان، در همۀ ابیات، یادآور نقد شعر عطار در کتاب درسی است؛ به جز:   آزمون 23  -
ک بـــاش و مـــدار ای بـــرادر از کس باک1( ک گازران بـــر ســـنگتـــو پـــا زننـــد جامـــۀ ناپـــا
جـــوی زر بهتـــر از پنجـــاه مـــن زورچـــه خـــوش گفـــت آن تهی دســـت سلحشـــور2(
همـــی 3( را  کـــودکان  ایـــن  ــیبیامـــوزم  ــود دمـ ــارم زدن خـ ــن نیـ ــرون زیـ بـ
حیله ســـاز4( روبـــه  چـــون  ســـوراخ  ــهوت یکـــی ســـوی آزدو  یکـــی ســـوی شـ

1 2 3 48 

1 2 3 49 

1 2 3 41 0 

1 2 3 41 1 

1 2 3 41 2 

1 2 3 41 3 

1 2 3 41 4 

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

1 2 3 41 2 

1 2 3 41 3 

1 2 3 41 4 

1 2 3 41 5 

1 2 3 41 6 

1 2 3 41 7 

1 2 3 41 8 

1 2 3 41 9 

1 2 3 42 0 

1 2 3 42 1 

1 2 3 42 2 

1 2 3 42 3 



صفحه 4دی 1401زبان و ادبیات فارسی

		  کدام مورد از ویژگی  های فکری شعِر »سبک عراقی« است؟   آزمون 28 و 30  -
1( در هم آمیختگی مختصات نو و کهن، در شعر این دوره کامالً بارز است.

2( گرایش به تصوف، موجب رواج اندیشه هایی مانند بی اعتباری دنیا در شعر شد.
3( مدعیان عرفان به شرح اصطالحات و پیچیده جلوه دادن مفاهیم آن پرداختند.

4( شاعران برای مضمون سازی از هر پدیدۀ طبیعی یا هر موضوعی در قلمرو ذهن استفاده کردند.

		  ویژگی های ادبی سبک هندی در همۀ ابیات مشهود است؛ به جز:   آزمون 30  -

ــن1( ــن مکـ ــکار مـ ــد انـ ــکار شـ ــقم آشـ ــر عشـ کاتـــش بـــه پنبـــه کـــس نتوانـــد نهـــان کنـــدگـ
ـــم2( ـــوردن خویش ـــون خ ـــه خ ـــار ب ـــه گرفت ـــس ک انگشـــت ندامـــت نتوانـــم بـــه دهـــان بـــرداز ب
قـــرب ایـــن آیینـــه طوطـــی می کنـــد زنـــگار رانیســـت ممکـــن عشـــق را در ســـینه پنهـــان داشـــتن3(
ــرا4( ــی آرد مـ ــاد مـ ــن یـ ــای روشـ ــح از جان هـ شـــام از تاریکـــی تـــن یـــاد می آیـــد مـــراصبـ

		  کدام آثار همگی مربوط به »دورۀ بیداری« است؟   آزمون 31  -

1( سبک شناسی - داستان باستان - امثال و حکم - منشآت
2( چرند و پرند - تاریخ احزاب سیاسی - سه تابلوی مریم - گلشن صبا

3( سرگذشت حاجی بابا اصفهانی - شمس و طغرا - گنجینۀ نشاط - ایده آل
4( شمس الدین و قمر - خداوندنامه - تاریخ تطور نظم فارسی - تاریخ بیداری ایرانیان

		  کدام عبارت در خصوص شعر یا نثر معاصر »درست« است؟   آزمون 34  -

1( تصرف نیما در ماهیت شعر قدیم و ارائۀ ماهیتی نو از آن به تغییر قالب و ویژگی های سخن شاعران قدیم انجامید. 
2( از مهم ترین رویدادهای دورۀ سوم شعر معاصر، ظهور شعر نو تغّزلی و تشکیل اولین کنگرۀ نویسندگان و شاعران بود.

3( تقی مدرسی، غالمحسین ساعدی و جمال میرصادقی با روی آوردن به مضامین مبارزه و پایداری از نویسندگان دورۀ  مقاومت هستند.
4( داستان نویسی نوین با افرادی مانند صادق هدایت، جالل آل احمد و سیمین دانشور که به نویسندگان نسل اول معروفند، آغاز شد.

		  از دیدگاه تاریخ ادبیات کدام مورد، نادرست است؟   آزمون 34  -

1( در دهۀ هفتاد و پس از آن، گرایش به خاطره نگاری، زندگی نامه نویسی، نثر ادبی و ادبیات نمایشی قابل توّجه است.
2( »بدوک« حاصل تجربه های داستانی سیدمهدی شجاعی و »ضیافت« و »جای پای خون« از فیلم نامه های مشهور اوست.

3( بر خالف شعر، در داستان نویسی دهۀ شصت، جایگاه نسل جوان کم رنگ تر است و اغلب نویسندگان از پیشکسوتان هستند.
4( کانون نویسندگان ایران، پس از پیروزی انقالب، فعالیت خود را مجدد آغاز کرد و به خاطر کشمکش سیاسی - عقیدتی، درنهایت به انشعاب 

حزب توده از آن انجامید.
		  کدام بیت »فاقد« حسن تعلیل است؟   آزمون 36  -

ــرا1( ــد چـ ــق نمی باشـ ــی عاشـ ــا آدمـ ــر بـ گـ ــرونرزق ا ــد بـ ک می آیـ ــا ــدم گریبان چـ ــن گنـ از زمیـ
بـــود2( عندلیـــب  ســـحر  گریـــۀ  کـــز غنچـــه ســـرخ روی برآمـــد جمـــال گلتأثیـــر 
تـــوگفـــت خوابـــت هیـــچ می آیـــد بـــه چشـــم3( روی  ببینـــم  تـــا  آری  گفـــت: 
ــنو و صـــد گنـــج ببـــر4( مپـــویدو نصیحـــت کنمـــت بشـ عیـــب  ره  بـــه  و  درآ  عیـــش  در  از 

		  در کدام بیت شاعر »استعاره« را با »متناقض نما )پارادوکس(« همراه کرده است؟   آزمون 29 و 33  -

ـــی یـــا رب بـــه کـــه شـــاید گفـــت ایـــن نکتـــه کـــه در عالـــم1( ـــر جای ـــاهد ه ـــود آن ش ـــس ننم ـــه ک رخســـاره ب
صورتـــی هرگـــز ندیـــدم کایـــن همـــه معنی در اوســـتبـــا خردمنـــدی و خوبـــی پارســـا و نیک خوســـت2(
مـــا3( فرزانگـــی  زن  برهـــم  تـــو  زلـــف  مـــاای  دیوانگـــی  ســـرمایۀ  سلســـله  ویـــن 
مـــاترســـم کـــه صرفـــه ای نبـــرد روز بازخواســـت4( حـــرام  آب  ز  شـــیخ  حـــالل  نـــان 

		  بیت زیر به کدام آرایه های ادبی آراسته شده است؟   آزمون 27 و 29 و 35  -

سگ چون  را  نفس  تازی  چه  آهو  بر  حرص  بند  صحرا«»ز  آن  بی آهوست  که  رو  قناعت  صحرای  به 
2( کنایه - تشبیه - لف و نشر - استعاره 1( تشبیه - کنایه - اسلوب معادله - تضاد 

4( ایهام تناسب - تشبیه - ایهام - استعاره 3( ایهام تناسب - لف و نشر - ابهام - تضاد 
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بی صفحه 2زبان عر دی 1401

 زبان عربی
 عّین األنسب للجواب عن الترجمة أو المفهوم من أو إلی العربیة. )81 - 88(  

！أنفقوا مّما رزقناکم من قبِل أن یأتي یوٌم ال بیٌع فیه و ال ُخّلٌة:   آزمون 74  - 81
1(ازآنچهبهشماروزیدادیمانفاقکنیدقبلازاینکهروزیفرابرسدکهنهفروشیدرآناستونهدوستیای!

2(انفاقکنیدازروزیهاییکهبهشمادادهایمپیشازاینکهآنروزفرابرسدکهنهخریددرآناستونهدوستی!
3(بخششکنیدازچیزهاییکهروزیشماساختیمپیشازاینکهروزیبرسدکههیچفروشیدرآننیستوهیچدوستی!

4(ازآنچهروزیشماکردهایمبخششکنیدقبلازاینکهآنروزبرسدکههیچخریدوفروشیدرآننیستوهیچدوستیای!
»إنّما أتقی الُمؤمنین ُهم الّذین یََتعاملون مع النّاِس تعامًل یُرضي اهلل، ألّن الّتقوی ال تََتجّلی إاّل في األمور الجاریة و لیست أمًرا مکتومًا - 	8

في القلوب!«: پرهیزگارترین مؤمنان ............    آزمون 75  
1(آنانیهستندکهبامردمفقطباخشنودساختنخدامعاملهمیکنند،زیراتقویدرکارهایجاریمتجّلیمیشودوامریپنهاندرقلبهانیست!
2(تنهاآنانندکهبامردمبهشکلیکهخداوندرضایتمیدهدرفتارمیکنند،زیراتقویدرامورجاریظاهرمیشودویکموضوعپنهاندردرونقلبهانیست!
3(فقطکسانیهستندکهبامردممعاملهایمیکنندکهخداراخشنودسازد،زیراتقویفقطدرامورجاریآشکارمیشودومسألهایپنهاندردلهانیست!
4(کسانیهستندکهتنهابهگونهایکهخدارضایتمیدهدبامردمرفتارمیکنند،زیراتقویفقطدرمسائلجارینمایانمیشودویک

مسألۀپنهاندردروندلهانیست!
»إّن تلمیَذ الّصَفّ األّول یَذهب إلی المدرسة بدایَة الّسنة الدراسّیِة مشتاقًا و هو یَحمل محفظََته الفارغة َعلی کتفه!«   آزمون 75  - 	8

1(باشروعسالتحصیلیدانشآموزکالساولیبااشتیاقکیفشراکهخالیاستبرکتفشگذاشتهبهمدرسهمیرود!
2(دانشآموزکالساّولدرآغازسالتحصیلیباشوقبهمدرسهمیروددرحالیکهکیفخالیاشرابررویدوششحملمیکند!

3(درابتدایسالتحصیلیدانشآموزیکهکالساولاستمشتاقانهبهمدرسهمیرودواوکیفخالیاشرابررویدوششحملمیکند!
4(دانشآموزکالساّولیدرابتدایسالتحصیلیدرحالیکهمشتاقانهکیفشراکهخالیاستبررویکتفشحملمیکندبهمدرسهمیرود!

»یا بنتي؛ التَحتقري من الخیر شیئًا و افعلیه و اعلمي أّن صغیَره کبیٌر و قلیلَه کثیٌر!«ایدخترم؛...  آزمون 74  - 	8
1(هیچمقداریازخیرراحقیرمدانوقتیانجامشدادی؛پسبدانکهکوچکآنبزرگشدهوکمآنفراوانمیشود!

2(هیچچیزازخیرراکهانجامشدادیکوچکبهشمارنیاوروبدانکهکوچکشبزرگوکمترشفراوانمیشود!
3(هیچچیزیازخیرراحقیرمپنداروآنرابهانجامبرسان،وبدانکوچکشبزرگتروکمترینشبسیاراست!

4(هیچمقدارازخیرراکوچکمشماروآنراانجامبده،وبدانکهکوچکآنبزرگواندکآنبسیاراست!
ن حیاتَنا!«   آزمون 74  - 	8 »إذا حدثت ظاهرٌة و لو طبیعیة، یُحاول العلماُء أن یَعرفوا سرَّ تلك الظاهرة فتصُل هذه المحاوالُت إلی أجوبة تُحسِّ

گرچهبهصورتطبیعی،دانشمندانبرایشناخترازآنپدیدهکوششمیکنندواینتالشهاییاست 1(هنگامیکهیکپدیدهحادثشد،ا
کهبرایخوبکردنزندگیمانبهجوابمیرسد!

گرچهطبیعی،رازآنپدیدهباکوششدانشمندانشناختهمیشود،واینهاتالشهاییاستکهبهجوابی 2(هنگامیکهپدیدهایاتفاقافتادا
برایبهترکردنزندگیمانمیرسد!

3(هرگاهپدیدهایهرچندطبیعیبهوجودبیاید،دانشمندانسعیمیکنندکهرازآنپدیدهرابشناسند،واینکوششهابهجوابهاییمیرسد
کهزندگیمارانیکومیگرداند!

4(هرگاهیکپدیدهایهرچندطبیعیبهوجودبیاید،دانشمندانمیکوشندتارازآنپدیدهشناساییشودواینکوششهابهجوابهایی
میرسدکهزندگیمارابهترمیگرداند!

عّین الصحیح:   آزمون 75  - 	8
گربهکارهایشادامهدهد! یَصلإلیمایُحّبهإنکانیُواصلأعمالَه:جواننزدیکاستبهآنچهدوستداردبرسدا 1(کادالّشابُّ

زكلتوفیقاتكفيالُمستقبل:هیچمشّقتیوجودنداردمگراینکهتورابرایموفقیتهایتدرآیندهآمادهکند! 2(لمشّقَةهناكإّلوهيتُجَهّ
3(یامعّلم؛ساِمحنيواعلَمأنّيَسُؤَؤّديواجباتي:ایمعّلم؛بهمناجازهبدهوبدانکهمنتکالیفمراانجامخواهمداد!

4(لیَکذبإّلَمنکانَضعیفاًوهولیَدريأّنالکذَبِمنضعفه:کسیجزضعیفدروغنمیگویددرحالیکهنمیداندکهدروغگوییازناتوانیاست!
عّین الخطأ:   آزمون 74  - 	8

1(کانصدیقيِمنالّذینیُسَمحلهمالّدخوُلإلیخزانةالکتب:دوستمازکسانیبودکهبهآنهااجازۀورودبهگنجینههایکتابرامیدهند!
2(َمنهواألقوییَنالالکأَسالّذهبّيفيهذهالمباراة:کسیکهقویتراستدراینمسابقهبهجامطالییدستمییابد!

3(کنُتوافقُتأخيلِفتحمکاٍنلبیعالُکتبالعلمّیة:بابرادرمبرایگشودنمکانیبرایفروشکتابهایعلمیموافقتکردهبودم!
4(یَستطیعاإلنساُنأنیَصعدفوقالجباِلولکّنهلیبقیهناكإّلقلیاًل:انسانمیتواندبهبالیکوههاصعودکندولیفقطاندکیآنجامیماند!
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صفحه 3 بی دی 1401زبان عر

»آیا�باور�می�کنی�که�در�روزی�از�روزها�ماهیانی�را�ببینی�که�پی�درپی�از�آسمان�فرو�می�ریزند؟«.�عّین�الّصحیح:�  آزمون 73  ۸ --
ق في یوم من أیّام أن تتساقط األسماك تراها مرّتبًا من الّسماء؟ 1( هل تُصدِّ

ق أن تشاهد سقوطاً متوالًیا في یوم من األیّام من الّسماء لألسماك؟ 2( أ تُصدِّ
ق في کّل األیّام أن تُشاهد السقوط المتوالي في الّسماء لألسماك؟ 3( أ تُصدِّ

ًکا تَتَساقط من الّسماء؟ ق أن تَری في یوم من األیّام أسما 4( هل تُصدِّ
�اقرأ�النَّص�الّتالي�ثّم�أجب�عن�األسئلة�)9- – 91(�بما�یناسب�النّص:

أنتجها� أم� اإلنسان� اهلُل� ألَهَمها� أوجَدها؟�هل� مَن� أنفَسهم� یسألون� کانوا� َفُهم� الّلغة،� نشأة� القدیم�حول�موضوع� ُمنذ� الّلغویون� تأّمل� قد�
کثر�تَعتقد�أّن�الّلغة�طاقٌة�أوجدها�اهلُل� اإلنساُن؟�و�لهم�رأیاِن�في�هذه�المسألة؛�فریٌق�منهم�یَری�أّن�مصدر�الّلغة�هو�اهلل�تَعالی،�و�جماعٌة�أ

کَتشفها�لرفع�حاجته�عند�إیجاد�العالقة�مع�اآلخرین! في�اإلنسان،�لکنّه�هو�الّذي�ا
فکان�اإلنساُن�البدوّي�یُحّقق�هذه�الغایة�عن�طریق�وسیلة�اُخری�مثل�ضرب�الطّبل�أو�إشعال�النّار�أو�حّك�النقوش�علی�الحجارة�...�بعد�
�شیئًا� مرور�زمن�َفِهم�أنّه�یقدر�أن�یُقلََّد�األصواَت�في�الطبیعة،�مثل�صوت�الطیور�و�الحیوانات�أو�صوت�المیاه�و�العاصفة�و�...،�و�یوِجدها.�ثمَّ
فشیئًا�أدرك�أنّه�یقدر�أن�یَجعل�هذه�األصواَت�واحدًة�جنب�االُخری�و�یُشکِّل�المفردات�و�األلفاظ،�و�بعد�ذلك�نَتجت�الجملُة!�فهکذا�ظهرت 

لإلنسان�وسیلٌة�ارتباطیة�َسهَّلت�له�العالقة�مع�اآلخرین!
عّین�الخطأ:   آزمون 81  ۸ 9-

1( من البدایة قام اإلنسان حین وضع أقدامه في الدنیا بتقلید من الطبیعة حول إنتاج الکلمات.
2( عند فقدان الّلغة الصوتیة هناك لغاًت و وسائل اُخری تقوم بإیصال األخبار.

کثر اللغویّین المسلمین ال یَعتقدون بأّن مصدر اللغة هو اهلُل تعالی. 3( أ
4( الّلغة الصوتیة جاءت قبل لغة الکتابة، فأصُل اللغة سماعّي.

عّین�الّصحیح:�  آزمون 81  ۸ 	9
2( أخیًرا بدأ الناُس یُفّکرون حول اللغة و موِجدها! 1( کان الطّریق لالّتصال مع اآلخرین في القدیم مسدوًدا! 

ّم اإلنسان!
ِ
4( الطبیعة معل 3( الّلغة عند البعض هو اختراُع البشر! 

؟�  آزمون 81  ۸ 91 �موضوع�لَم�یأِت�في�النَصّ أيُّ
4( طُرق بیان ما في الضمیر في القدیم. 3( کیفّیة نشأة اللغة.  2( زمن نشأة اللغة.  1( منِشٔی اللغة. 

�عّین�الخطأ�في�اإلعراب�و�التحلیل�الصرفي�)�92و�93(
»تأُمل�-�یسألون�-�اهلل�-�مصدر«:�  آزمون 77  ۸ 92

1( مصدر: اسم - مفرد مذکر - اسم مکان - معرب / اسم »أّن« المشّبهة بالفعل و منصوب
2( اهلل: لفظ الجاللة - اسم - مفرد مذکر - معرفة )علم( -  معرب / فاعل و مرفوع لفعل»ألهم«

3( تأّمل: فعل ماٍض - للغائب - مزید ثالثي بزیادة حرفین من باب تفّعل / فعل و فاعله »اللغویون« و هو مرفوع بالواو، و الجملة فعلیة
4( یسألون: فعل مضارع - للجمع الغائب - مجّرد ثالثي - متعدٍّ / فعل و فاعل، و الجملة فعلیة، و النون حرف وقایة، و مفعوله »أنفس«

»طریق�-�األصوات�-�یجعل�-�ظهرت«:�  آزمون 79  ۸ 93
1( األصوات: اسم - جمع سالم للمؤنّث )مفرده: صوت، مؤنّث( - معّرف بأل - معرب / مفعول  به و منصوب

2( ظهرت: فعل ماٍض - للمؤنّث الغائب - مجّرد ثالثي - الزم / فعل و فاعله »وسیلة« و الجملة فعلیة 
3( طریق: اسم - مفرد مذکر - نکرة  - معرب / مجرور بحرف الجّر؛ عن طریق: جار و مجرور

4( یجعل: فعل مضارع - للغائب - مجرد ثالثي - متعدٍّ / فعل و مع فاعله جملٌة فعلیة
�عّین�المناسب�للجواب�عن�األسئلة�التالیة�)�94ـ�		1(

عّین�الخطأ�في�ضبط�حرکات�الحروف:�  آزمون 78  ۸ 94
2( یَبلُغ الصاِدُق بِصدِقه ما ال یَبلُغه الکاِذُب بِاحتیالِه! بة ذاُت األُصول الفارِسّیة!  1( في الّلغة الَعربّیة ِمئاُت الَکلماِت الُمعرَّ

4( إذا ملَك األراَذُل هَلَك األفاضُل! ر ساعٍة َخیٌر ِمن ِعبادة سبعین َسنة!   3( تَفکُّ

！و�عسی�أن�تَکرهوا�شیئًا�و�هو�خیر�لکم�.�عّین�غیر�المناسب�لمعنی�اآلیة�الکریمة:�  آزمون 79  ۸ 	9
2( ای بسا درد که باشد به  حقیقت درمان!  1( ！أن تَصبروا خیٌر لکم و اهلل غفور رحیم

4( بسیار دردمندی بود که به تندرستی رساند!  3( ！ال تَدري لعّل اهلَل یحدُث بعد ذلك أمًرا

عّین�الخطأ�)عن�الفعل�المضارع(:�  آزمون 78  ۸ 	9
2( حاولت المعّلمات أن یُساعدن الّتلمیذات في تعلُّم الّدروس! 1( علیك أن ال تَکذبین ألنّك کنت صادقة دائًما! 

4( عزم أصدقائي أن یَرجعوا من الملعب بالحافلة بعد انتهاء المسابقة! 3( هذان الطّائران ینقران جذع الشجرة بمنقارهما حّتی یصنعا بیتهما! 
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صفحه 4تاریخ دی 1401

عّین ما فیه الّشرط )من حیث المعنی(:   آزمون 78  - 	9
دنفَسهعنالّسیئاتوالّذنوبیَتخلَّصمنعواقبشّرها! 1(منیُبعِّ

بهإلیاهللهواألعمالالحسنة! 2(مایرفعدرجَةاإلنسانفيالّدنیاویُقرِّ
کثر! کثرفأ 3(ماأحسنلإلنسانمایرزقهاهلُلوعلیهأنیُدركهذهالّنعمةأ

4(منیَغرسفسیلًةفيالحدیقةقادٌرعلیَغرسفسائلاُخریلینتفعالّناُسبها!
کید:   آزمون 79  - 98 عّین ما لیس فیه تأ

موافيالثقافةإّلبعدجهدهمالَکثیرفيمیادینالعلم! 1(إّنالشعوبفيالعالملمیتقدَّ
2(ماجَعَلالّلغَةغنّیةفيالُسلوبوالبیانإّلتبادلالمفرداتبینالّشعوبوالبالد!

3(فيمدرستنالتُجریالمباریاتالریاضّیةللطاّلبفيهذهالسنةإّلمباریاتکرةالمنضدة!
وناآلخرین! 4(قلتلتالمذتيالکرامإنّکمللّتوفیقفيدروسکملتَحتاجونإّلإلیفئةقویّةیُفّقهِ

ماً« یبّین نوعیة  الفعل:   آزمون 79  - 99 عّین »تقَدّ
2(لمنشاهدتقّدًمافيمجالالعلومالعدیدةإّلتقّدمالعلماءالّدؤوبین! 1(إذاکانتقّدُماإلنسانتقّدًماحقیقیًّایحصلعلیالّدرجاتالعالیة!

الّشعوبتقّدًماإنیَستفیدوامنالفرصالّذهبّیة! 4(یتقّدمکلُّ مالطاّلُبفيدروسهمتقّدًماکانثمرَةمحاولتهمالکثیرة! 3(تقدَّ
عّین ما لیس فیه من أعداد العقود:   آزمون 77  - 		1

2(والديلهخمسونسنةمنالعمرووالدتيأربعسنواتأقّلمنه؛ 1(عمريعشرونسنةوأختيفيالتاسععشرمنعمرها؛
4(نُحّبهألنّهعطوفویقوللناقصًصامنذکریاتهفيسبعینسنةمنعمره! 3(جَّديیعیشمعنامثلقبلهذابمائةسنٍةفيبیتواحد؛

 تاریخ

کدام مورد دربارۀ رونق دادوستد از مهم ترین پیامدهای انقلب کشاورزی، درست است؟   آزمون 82  - 1	1
1(بهتدریجتخصصیشدنکارهاوبهوجودآمدنپیشههاییچونابزارسازی،سفالگریوپارچهبافیرادرپیداشت.

2(روندیکجانشینیوپدیدآمدنروستاهاراگسترشدادوبهتولیداضافهبرنیازجامعۀروستاییمنجرشد.
3(نتیجۀنهاییانقالبکشاورزیوبرآیندافزایشجمعیت،تخصصیشدنکارهاوشکلگیریشهرهابود.

4(زمینۀآشناییمردممناطقمختلفراباآدابورسوم،مهارتهاواندیشههاییکدیگرفراهمآورد.
کدام مورد دربارۀ تعالیم کنفوسیوس، درست است؟   آزمون 86 و 98  - 		1

1(آنهارامیتوانبهمتوناندرزنامهایایراندورۀاسالمی-مانندقابوسنامه-نزدیکدانست.
2(نقشمهمیدراتحادمردمچینوایجاداولینحکومتمتمرکزدراینسرزمینداشت.

کیدمیکردامابراینظاماداریچینباستانفاقدکارآییبود. 3(بهعقایدبوداشبیهبودوبراخالقتأ
4(بااندیشههایخواجهنظامالملکتوسیقرابتداشتوکاربردآنهابهتمرکزاداریدرعصرچهاینوهانمنجرشد.

در یک موقعیت فرضی، مورخی در آخرین سدۀ قبل از میلد )		1 ق . م تا آغاز سال یکم میلدی( می زیسته است. کدام مورد دربارۀ - 		1
وی درست است؟   آزمون 87  

1(ویشاهدوقوعسهرویدادمهمِاسارتوالریانوس،کشتهشدنگردیانوسوشورشبهرامچوبینبودهاست.
کوسوشکستکراسوسرومیازسورناسردارایرانیبودهاست. 2(شاهدامپراتوریژولیوسسزار،شورشاسپارتا
3(ناظرپیروزیاسپارتدرجنگهایپلوپونزی،برگزاریاولیندورۀبازیهایالمپیکومرگسقراطبودهاست.

4(زندگیویباپادشاهیقبادیکم،امپراتوریژولیوسسزار،جنبشمزدکواصالحاتخسروانوشیروانمقارنبودهاست.
کدام مورد درخصوص الواح گلی کشف شدۀ متعلق به دورۀ هخامنشیان درست است؟   آزمون 88 و 92 و 96  - 		1

الف( همۀ آن ها به زبان و خط ایلمی و حاوی اطلعات سودمندی دربارۀ تشکیلت اداری هخامنشیان هستند.
ب( اطلعات مفیدی دربارۀ اوضاع اقتصادی، اجتماعی و برخی رویدادهای نظامی دورۀ هخامنشیان دارند.

ج( برخی از آن ها گزارش یک واقعۀ تاریخی هستند و در خارج از محدودۀ ایران کنونی کشف شده اند.
د( نشان می دهند در تشکیلت امپراتوری هخامنشیان از زبان و خط واحد استفاده می شده است.

4(»ج«و»د« 3(»ب«و»ج« 2(»الف«و»د« 1(»الف«و»ب«
کدام مورد دربارۀ سبک و روش تاریخ نگاری طبری و مسعودی دو مورخ بزرگ مسلمان، درست است؟   آزمون 99  - 		1

1(طبری،تاریخعمومیخودرابهسبکتاریخنگاریرواییوروشموضوعمحوریتألیفکردهاست.
2(مروجالذهبومعادنالجوهربهسبکتاریخنگاریتحلیلیوروشموضوعمحورینوشتهشدهاست.

3(مسعودیدرتألیفآثارخود،سبکتاریخنگاریتحلیلیوروشسالشماریرابهنحوعالیترکیبکردهاست.
4(طبریباجمعآوریوگزینشاخبار،نمونهایموفقازتاریخنگاریرواییرادرقالبسالشماریارائهکردهاست.
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ـــــــه هـــــــر یـــــــک از ســـــــؤاالت کنکورهـــــــای چنانچـــــــه نتوانســـــــتید ب
ــد ــ ــد داریـ ــ ــا قصـ ــ ــد و یـ ــ ــت دهیـ ــ ــخ درسـ ــ ــۀ )1( پاسـ ــ دفترچـ
ــت های  ــ ــؤال، تسـ ــ ــوع سـ ــ ــر موضـ ــ ــتر بـ ــ ــلط بیشـ ــ ــرای تسـ ــ بـ
ــــــوی ســــــؤاالت  ــــــر اســــــاس آدرس جل ــــــد، ب بیشــــــتری حــــــل کنی
ــــــا آن در ایــــــن  ــــــه آزمون هــــــای مرتبــــــط ب دفترچــــــۀ کنکــــــور، ب

کتاب مراجعه کنید.



آمار ریاضی و 



دوردنیا 8

کنکور تیرماه

30 ــممعادلۀ درجۀ دوم ــ ــ ــه دهـ ــ ــ پایـ
38 تا   10 صفحۀ 

زمــــــــــــــــان
4545پیشـــنهادی

m
i
n
s

1
٪64 23K مجموع�نصف�و�ثلث�و�ربع�عددی�از�خود�آن�عدد��2واحد�بیشتر�است.�نصف�آن�کدام�است؟� � 11  

12 )4  14 )3  16 )2  18 )1
٪61 37K چهار�واحد�کم�تر�از�دو�برابر�تفاضل��7از�عددی،�برابر�با�نصف�آن�عدد�است،�مربع�آن�عدد�کدام�است؟� � 22  

169 )4   144 )3  121 )2  100 )1
٪63 38K گر�طول�مستطیل��4واحد�از�عرض�آن�بیشتر�باشد،�مساحت�مستطیل�کدام�است؟� محیط�یک�مستطیل��20واحد�است.�ا � 33  

27 )4  24 )3  21 )2  18 )1
گر�مجموع�وزن�هر�دوی�آن�ها،��135کیلوگرم�باشد،�وزن� وزن�علی��12کیلوگرم�از�دو�برابر�وزن�برادر�کوچکش�بیشتر�است.�ا � 44  

علی�چند�کیلوگرم�است؟ 

94 )4  82 )3  61 )2  41 )1
٪52 23K مساحت�مثلث�زیر�کدام�است؟� � 55  

 12 )1
 18 )2
 24 )3
36 )4

٪55 23K �باشد،�مجموع�مقادیر��mکدام�است؟� 12 �4برابر 2 4 6 7 02 2x m x m m     ( ) گر�یکی�از�جواب�های�معادلۀ ا � 66  
 9 )4  9 )3    7 )2  7 )1

٪64 36K �bکدام�است؟� a �باشد�و��aو��bهر�دو�اعدادی�منفی�باشند،�حاصل 4 �برابر��2و ( )( )x b x a  3 0 گر�ریشه�های�معادله ا � 77  

 43 )4    43 )3   23 )2    23 )1

٪63 38K �Bکدام�است؟� A �در�می��آید.� ( )x A B 2 �4را�به�روش�مربع�کامل�حل�کنیم،�معادله�به�صورت 8 5 02x x   اگر�معادله�درجه�دوم � 88  
13
4 )4  114 )3  94 )2  74 )1

٪54 33K �کدام�است؟� a b3 �می�رسد.�حاصل ( )x b 1 2 �3بعد�از�استفاده�از�روش�مربع�کامل�به�فرم 6 02x x a   معادلۀ�درجۀ�دوم � 99  
4 )4  3 )3  2 )2  1 )1

٪54 23K �24کدام�است؟� 8 2 5 x x( ) ریشۀ�بزرگ�تر�معادلۀ � 1010  
6 )4  5 )3  4 )2  3 )1

٪40 23K �3دارای�دو�جواب�حقیقی�است؟� 1 2 02x a x   ( ) به�ازای�چه�حدودی�از��aمعادلۀ�درجۀ�دوم � 1111  
 a  2

3 )4   a  1)3  a 2( هیچ مقدار  a 1( هر مقدار
٪53 33K �دارای�ریشۀ�مضاعف�است.�مقدار�ریشۀ�مضاعف�کدام�است؟� x ax( )  20 25 معادلۀ�درجۀ�دوم � 1212  

   52 )4    52 )3    4 )2  4 )1

٪44 33K �دارای�دو�ریشۀ�حقیقی�متمایز�است.�حدود��aکدام�است؟� x ax b2 2 1 0    معادلۀ � 1313  
a 4( هر مقدار  a 3( هیچ مقدار    a ab 1 )2    a ab 1 )1

٪58 38K �ریشه�ها�برابرند.�مقدار�ریشه�کدام�است؟� ax x2 3 2  در�معادله�درجه�دوم � 1414  

  34 )4   34 )3    43 )2   43 )1

٪62 38K �چند�ریشه�دارد؟� x x a2 43 1 0    گر��aعدد�حقیقی�باشد،�معادلۀ ا � 1515  
4( سه جواب دارد. 3( دو جواب دارد.  2( یک جواب دارد.  1( جواب ندارد. 

٪61 40K �کدام�است؟� a b �باشد،�حاصل a x ax a b2 2 6 2 0    �ریشۀ�مضاعف�معادله x  3
4 گر ا � 1616  

7 )4  6 )3  5 )2  4 )1

٪45 33K



آمار ریاضی و  9

٪56 23K �دو�عدد�صحیح�متوالی�اند؟� x x a2 2 0    به�ازای�کدام�مقدار��aریشه�های�معادلۀ�درجۀ�دوم � 1717  

 2 )4  2 )3    1)2  1 )1
٪49 33K �2است.�حاصل�ضرب�ریشه�ها�کدام�است؟� 3 02x x a   �یکی�از�ریشه�های�معادلۀ�درجۀ�دوم x  1

2  1818  

  2 )4  2 )3     12 )2    12 )1

٪68 38K �است؟� x 2 �عدد x
x x

a
x

a
x x






 


1

1
1

2 2 به�ازای�کدام�مقدار�a،�یکی�از�جواب�های�معادله � 1919  

 2 )4  2 )3   4 )2   4 )1

دو�شیر�آب��Aو��Bبه�یک�استخر�متصل�اند.�شیر��Aاستخر�را��10ساعت�زودتر�از�شیر��Bپُر�می�کند.�چنان�چه�دو�شیر�با�هم� � 2020  

باز�باشند،�آن�گاه�استخر�در��12ساعت�پر�می�شود.�شیر��Bبه�تنهایی�استخر�را�در�چند�ساعت�پر�می�کند؟�

32 )4  30 )3  28 )2  26 )1

گر�شیر��Aبتواند�به�تنهایی��20ساعت�زودتر�از�شیر��B)به�تنهایی(� �7ساعت�پر�می�کنند.�ا 5/ دو�شیر�آب،�استخری�را�در � 2121  

استخر�را�پر�کند،�شیر��Aپس�از�چند�ساعت�استخر�را�پر�می�کند؟ 

13 )4  12 )3  11 )2  10 )1
٪62 38K �2Aبرابر�کدام�است؟� B B،�آنگاه�حاصل x

x
 


2 10

252 �Aو x x
x x

  
 

2
2

5 4
6 5

گر ا � 2222  

2 )4   −2 )3  1)2   1)1

٪59 23K �است.�عدد�بزرگ�تر�کدام�است؟� 2512 مجموع�دو�عدد�معکوس�هم،�برابر � 2323  

  43 )4    32 )3    34 )2   23 )1

٪32 23K �Aکدام�است؟� B �حاصل A
x

B
x x





2 2
4
42 گر ا � 2424  

 4 )4  4 )3  2 )2 1( صفر 

٪46 33K �باشد،�ریشۀ�دیگر�کدام�است؟� 12 12



 


x
x x

a
x

x
x

�یکی�از�ریشه�های�معادلۀ x  1 گر ا � 2525  

  7 )4  7 )3    6 )2  6 )1

٪32 33K �کدام�گزینه�صحیح�است؟� 2
3

5
3

36
92

x
x x x







در�مورد�معادلۀ � 2626  

4( جواب ندارد. 3( دو جواب مثبت و منفی دارد.  2( یک جواب منفی دارد.  1( یک جواب مثبت دارد. 

٪59 36K �کدام�گزینه�صحیح�است؟� x
x x




2
2

1 0 در�مورد�معادلۀ � 2727  

4( جواب ندارد. 3( یک جواب منفی دارد.  2( دو جواب مثبت و منفی دارد.  1( یک جواب مثبت دارد. 

٪51 37K �کدام�است؟� x
x

x x
x




 


4
2
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2
2 حاصل�عبارت � 2828  

 1)4  1 )3   2 )2  2 )1

گر�دستگاه�اول�به�تنهایی�کار�کند�دو�برابر�زمانی�که�دستگاه�دوم�به�تنهایی� دو�دستگاه�چاپ،�کتابی�را�در��8روز�چاپ�می�کنند.�ا � 2929  

کار�می�کند،�طول�می�کشد�تا�کار�را�تمام�کند.�دستگاه�دوم�به�تنهایی�چاپ�کتاب�را�در�چند�روز�انجام�می�دهد؟ 

14 )4  12 )3  11 )2  10 )1

٪74 40K �است؟� x  3 �دارای�جواب 42 2
3
7

2
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x
x
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به�ازای�کدام�مقدار��aمعادله � 3030  
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٪71 33K کدام�گزینه�با�بیت�»چون�در�رهت�یقین�و�گمانی�همی�رود�/�ای�برتر�از�یقین�و�گمان،�از�که�جویمت؟«،�تناسب�معنایی�بیشتری�دارد؟� � 636636  
ـــد ـــتیکردهان ـــشهس ـــفیدازنق ـــان،دلراس را1(عارف احـــرام جامـــۀ باشـــد عیـــب داغ رنـــگ،
ــد ــهگوینـ ــمکـ ــزداو،ترسـ ــونریـ ــسخـ کـــــــردهنشناســـــــدخـــــــدارا2(زبـ خـــــــدانا
ــد3(نتـــوانخـــدایرابـــهطلســـمخـــردشـــناخت ــ ــنرص ــ ــددرای ــ ــوم،نگنج ــ ــکامآننج ــ اح
دهـــد فتـــوا شـــرع یـــا عقـــل کجـــا ــد4( ــ ــاده ــ ــهدنی ــ ــنب ــ ــرددی ــ ــلخ ــ ــهاه ــ ک

٪52 36K »لحن«�شاعر�در�کدام�رباعی،�متفاوت�است؟� � 637637  
را مـــا پریشـــان لطـــف، از مکـــن یـــارب ــارا1( ــانمـ ــرموعصیـ ــههســـتجـ ــدکـ ــرچنـ هـ
محتاجیـــم مـــا و بـــوده غنـــی تـــو راذات مـــا مگـــردان خـــود غیـــر بـــه محتـــاج
وربـــیتـــوغمـــیخـــوردم،ازآنغـــمتوبـــه2(ازهرچـــهنـــه،ازبهـــرتـــوکـــردمتوبـــه
توبـــه!وآننیـــزکـــهبعـــدازایـــنبـــرایتـــوکنـــم هـــم آن از تـــوان، آن از بهتـــر گـــر
افتـــادی3(ایدلکـــهزمدرســـهبـــهِدیـــرافتـــادی غیـــر زهـــد اهـــل صـــف انـــدر و
ــهخیـــرافتـــادیالحمـــدکـــهکاررارســـاندیتـــوبـــهجـــای ــتبـ صـــدشـــکرکـــهعاقبـ
رحمــــــانورحیــــــموراحــــــموســــــّتاری4(یــــــاربیــــــاربکریمــــــیوغّفــــــاری
ــش ــدِیخویـ ــتخداونـ ــهرحمـ ــهبـ ــمکـ ایــــــنبنــــــدۀشــــــرمنده،فرونگــــــذاریخواهـ

٪59 23K همۀ�گزینه�ها�بیانگر�»ویژگی�های�زبانی«�ابیات�زیر�است؛�به�جز ............ .  � 638638  
ــم ــه�ه ــوری�ب ــا�گل�س ــاه�ب ــوروز�م ــد�ن ــم»آم ــوری�بچ ــر�گل�س ــر،�ب ــوری�بگی ــادۀ�س ب

ــوس ــته�بب ــل�خجس ــوی،�لع ــه�بب ــف�بنفش ــه�خــمزل ــه�ب ــر،�پیــش�چمان ــه�بگی دســت�چغان

ــدر�آی ــاغ�ان ــه�ب ــز�ب ــاه�روی!�خی ــم�م زآن�کــه�شــد�از�رنــگ�و�بــوی�بــاغ�به�ســان�صنمای�صن

ــش ــت�نق ــاک�برانگیخ ــت�در،�خ ــاخ�برانگیخ بــاد�فــرو�بیخــت�مشــک،�ابــر�فــرو�ریخــت�نم«ش
2(کاربردتاریخیدستوروکوتاهیجملهها  1(کاربردشبکۀمعناییتناسب

4(سادهوعینیبودنظاهرشعروذهنیومعنویبودننتیجۀآن 3(کمیواژگانغیرفارسیووجودواژگانکهن
در�همۀ�گزینه�ها�به�یکی�از�انواعی�که�در�قدیمی�ترین�طبقه�بندی�انواع�ادبی�در�یونان�باستان�مورد�توّجه�قرار�گرفته�اشاره�شده� � 639639  

است؛�به�جز ............ . 
4(نمایشی 3(تعلیمی 2(حماسی 1(توصیفی

٪59 23K مضمون�کدام�گزینه�با�عبارت�زیر�متناسب�است؟� � 640640  
»پیِش�خویش،�زنبورخانه�ای�و�قدری�شهد�یافت،�چیزی�از�آن�به�لب�بُرد،�از�نوعی�در�حالوت�آن�مشغول�گشت�که�از�کار�خود�غافل�ماند�و�نه�اندیشید�

�بلیغ�می�نمایند.«� که�پای�او�بر�سر�چهار�مار�است�و�نتوان�دانست�که�کدام�وقت�در�حرکت�آیند،�و�موشان�در�بریدن�شاخ�ها،�ِجدِّ
دارد خطـــر پیشدوربینانایـــن همـــوار ره کـــهرهـــرورازپیـــشپـــایدیـــدنبـــازمـــیدارد1(
زخمنیــــش2(نوشعشـرتنیستوحشـیدرجهانبینیشغم از منــــال داری گــــر آرزوینوشا
اســـت3(آفتـــابعمـــرشآمـــدبـــرلـــببـــاموهنـــوز کـــردن مغرورســـرگرمعمارت خواجـــۀ
ــان ــوشجـ ــتانشنیشقاتلنـ ــذاقدوسـ مـــار4(درمـ زهـــر دشمنانششهدشـــیرین مـــزاج در

٪46 40K کدام�گزینه�مفهوم�متفاوتی�دارد؟�� � 641641  
زن1(ایبـــهخـــوابغفلـــتانـــدرهـــانوهـــانبیدارشـــو هشـــیار و مردانـــه قـــدم معنـــی ره در
ـــا ـــمم ـــمدامآزادی ــوچش ــیچـ غفلـــتمـــانیســـتغفلـــت،خـــوابصّیادیـــممـــا2(ازگرانخوابـ
ـــی3(هشـــیارشـــوکـــهمـــرغچمـــنمســـتگشـــتهـــان ـــته ـــیاس ـــدمدرپ ـــوابع ـــهخ ـــوک ـــدارش بی
ـــردی ـــبک ـــهش ـــاب ـــیروزه ـــربوم ـــهذوقمط مخســـب4(ب کـــردگار مناجـــات ذوق بـــه شـــبی

٪57 23K
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٪38 23K کاربرد�واژۀ�»قاتل«�در�کدام�گزینه�متفاوت�است؟� � 642642  
ـــش ـــتدرگردن ـــمعاقب ـــردخون ـــدک ـــتخواه نیســـتگـــردرزندگانـــیرنگـــیازقاتلمـــرا1(دس
ــل2(لعـــلحیـــاتبخشـــتصدبـــارریخـــتخونـــم ــد،آبحیاتقاتـ ــنشـ ــتمـ ــهبخـ ــیبـ گویـ
مگـــررنـــگحنایـــیازکفقاتلشـــودپیـــدا3(شـــهیدانادبـــگاهوفـــاراخـــوننمیباشـــد
ــرا ــملمـ ــددمبسـ ــتآمـ ــهدسـ دعـــویخـــونبیـــشازایـــنکـــیباشـــدازقاتلمـــرا؟4(دامنقاتلبـ

٪74 23K نوع�»را«�در�همۀ�گزینه�ها�یکسان�است؛�به�جز ............ .  � 643643  
ـــرپیشافکنان ـــزس ـــزعج ـــورک ـــرانمخ ـــردلپی را1(پُ تیـــغ پنهـــان دارنـــد زیـــرســـپر بیشـــتر
یـــاران مفلســـی از پریشـــان گفتیشـــدم بگشـــادولـــبجهـــانراپـــردّروپـــرگهـــرکـــن2(
زّراق کـــه:ای طعنهگفتمرادوســـتی بـــه ــراق؟3( ــتفـ ــیزدسـ ــکایتکنـ ــهشـ ــراهمیشـ چـ
ـــت ـــوانگرف ـــانمیت ـــودلوج ـــهگفتوگ ـــاب ایـــنملـــکرابـــهتیـــغزبـــانمیتـــوانگرفـــت4(ازم

همۀ�گزینه�ها�با�مضمون�عبارت�»اژدها�را�مانند�کردم�به�مرجعی�که�از�آن،�چاره�نتواند�بود؛�هر�آینه�بدو�باید�پیوست.«�تناسب� � 644644  
معنایی�دارند؛�به�جز ............ . 

چنـــدچـــونزنبـــورســـازیتکیـــهگاهازشـــشجهـــت؟1(چـونبـهتلخـیعاقبـتبرجـایمیبایدگذاشـت
ازخـــودیچـــونرســـتبحـــربیکرانـــیمیشـــود2(قطـــرهتـــاداردنظـــربـــرخویـــش،گـــردابفناســـت
کخـــورد کهخا گـــر ا ســـال صـــد مـــار کباشـــــدمـــــار3( عاقبـــــتخـــــوردخـــــا
ــت ــوانززرافکندیخشـ ــّداددرایـ ــهشـ ــّداداســـت4(آنکـ ــرشـ ــونزسـ کنـ ــها خشـــتایوانشـ

٪49 33K معنی�و�کاربرد�واژۀ�»قاتل«�در�کدام�گزینه�متفاوت�است؟� � 645645  
ـــنباشـــد1(حاللـــیخواســـتمازجملـــهیـــاران،قاتـــلمـــنکـــو؟ ـــرگاهـــشآزاریزم ـــذراوگ ـــهخواهـــمع ک
ـــاید ـــنش ـــتنازنی ـــددودس ـــربیاالی ـــمگ ـــهخون نـــهقتلـــمخـــوشهمیآیـــدکـــهدســـتوپنجـــۀقاتـــل2(ب
ـــلاســـت ـــهقات ـــرچ گ ـــدانا ـــکخردمن ـــرنزدی چــونزدســتدوســتمیگیــریشــفایعاجلاســت3(زه
ــرود4(ســـهلبـــودآنکـــهبـــهشمشـــیرعتابـــممیکشـــت ــلبـ ــهقاتـ ــتکـ ــرآناسـ ــلصاحبنظـ قتـ

٪35 33K معنی�و�کاربرد�فعل�»گسستن«�در�کدام�گزینه�متفاوت�است؟� � 646646  
ـــد ـــربری ـــتومه ـــدگسس ـــرببای ـــهقه ـــودلب ـــت1(چ ـــرنباخ ـــتومه ـــهدلاولنبس ـــیک ـــکتن خن
امــــروز2(آنیـــارنهـــانکشـــیدبـــازدســـتمامـــروز گسســــتم بنــــد شــــدم دســــت از
ــهزاری3(زخلقجملهگسســتمکهعشــقدوســتبساستم ــهکاربـ ــراچـ ــتممـ ــابنشسـ ــودرفنـ چـ
ـــد ـــهنامان ـــالکب ـــراف ـــبیحب ـــهتس ـــهب ـــاک تســــبیحگسســــتندوگــــروکــــردهســــجاده4(وآنه

نوع�»را«�در�عبارت�»پارسازاده�ای�را�نعمِت�بی�کران�به��دست�افتاد؛�فسق�و�فجور�آغاز�کرد.�باری،�به�نصیحتش�گفتم:�ای�فرزند،� � 647647  
دخل،�آب�روان�است�و�عیش،�آسیاب�گردان.«�معادل�با�نوع�»را«�در�کدام�یک�از�گزینه�هاست؟ 

مـــرا فروخـــوردی گفتـــم را عشـــق آموختــــــی؟1( اژدهــــــا از مگــــــر ایــــــن
ـــخت ـــتس ـــنگاس ـــوس ـــتچ ـــراپش ـــهم ـــرچ بــــــاردلــــــیلختلخــــــت2(گ ازیــــــن دارم
ــود ــ ــروکاریبـ ــ ــوسـ ــ ــاتـ ــ ــهرابـ ــ ــرکـ ــ جـــــاننباشـــــددررهـــــشخـــــاریبـــــود3(هـ
مـــنایـــنروزراپیـــشازایـــندیـــدهبـــودم4(بدیـــــدمُرخـــــشراودیوانـــــهگشـــــتم

٪44 23K کدام�گزینه�با�بیت�زیر�تناسب�مفهومی�بیشتری�دارد؟� � 648648  
بــر�زبــان،�بنــد�گرانــی�از�تأّمــل�بایــدش«»هـر�که�می�خواهـد�که�از�سـنجیده�گفتاران�شـود
ـــردم1(زگفتوگـوسـبکچونموجطوفـاندیدهمیگردم ـــنجیدهمیگ ـــرس ـــونگوه ـــرانچ ـــیگ زخاموش
ک خلـــقرااندیشـــهازمحشـــرزناســـنجیدگیاســـت2(مــردمســنجیدهازمیــزان)=تــرازو(نمیدارندبا
ـــیآرد ـــارم ـــازیب ـــنبینی ـــنجیدهگفت ـــخنس ــد3(س ــسباشـ ــاسنفـ ــّواصازپـ ــنغـ ــردردامـ گهـ
ـــاحل ـــدمازس ـــرافکن ـــاردگ ـــدفب ـــانص ـــهدام زقحـــطقدردانـــانگوهـــرســـنجیدۀخـــودرا4(ب

٪45 33K با�توّجه�به�معنی�و�آهنگ�خواندن�بیت�ها،�در�چند�بیت�سخن�شاعر�با�پایان�یافتن�مصراع�اّول�تمام�نمی�شود؟� � 649649  
ایــن�قفــس�نبــود�مقــام�چــون�تــو�کــسالف(چــون�توانــی�زیســتن�در�ایــن�قفــس؟
و�حکیــم واال� تــو� مــردی�چــون� بهــر� ــمب(� ــ ــی�عظیـ ــ ــد�و�کاخـ ــ ــی�بایـ ــ بارگاهـ
مختصــر بنــای� ایــن� گفتنــد� جملــه� نیســـــت�در�خـــــورد�تـــــو�ای�صاحب�نظـــــرج(�
ــت ــاک�نیس ــا�را�ب ــه�م ــخ�ک ــت�در�پاس ــتد(�گف ــ ــاک�نیسـ ــ ــه�ااّل�خـ ــ ــان�را�خانـ ــ عارفـ
ــتم ــک�دل�داش ــار�ی ــر�ی ــن�گ ــش�از�ای بـــــام�خـــــود�تـــــا�عـــــرش�می�افراشـــــتمه�(�بی

4)4 3)3 2)2 1)1

٪50 23K

٪29 33K
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14 ــمکنش های ما و پدیده های اجتماعی ــ ــ ــه دهـ ــ ــ پایـ
16 تا   3 صفحـــۀ 

زمــــــــــــــــان
پیشـــنهادی

m
i
n
s1010 37

%51 23K کدام�گزینه�به�ترتیب�در�ارتباط�با�»پیامد�غیرارادِی�درس�خواندن«�و�»پاسخ�دادن�یا�پاسخ�ندادن�سالم«�نادرست�و�درست�است؟� �10421042  
1(موردتحسینقرارگرفتنـپیامدارادِیکنشفردیاستکهسالممیکندوبهارادۀخوداووابستهمیباشد.

2(راهیافتنبهکالسباالترـپیامدارادِیکنشجوابدهندۀسالماستکهبهارادۀخوداووابستهمیباشد.
3(یادگرفتندرسـپیامدغیرارادِیکنشفردسالمکنندهاستکهنتیجۀطبیعیکنشاومحسوبمیشودوقطعیمیباشد.

4(پاسخدادنبهپرسشهایآزمونـپیامدارادِیکنشسالمکنندهاستکهبهارادۀجوابدهندۀسالموابستهمیباشد.
%47 23K به�ترتیب�کدام�یک�از�گزینه�های�زیر،�به�تعریف�کنش�اشاره�دارد�و�کدام�یک�از�فعالیت�های�زیر،�کنش�محسوب�می�شود؟� �10431043  

1(کنشویژگیهاییداردکهآنراازفعالیتمخلوقاتدیگر،متمایزمیکندـافتفشارخوندرانسان
2(درعلومانسانی،بهفعالیتیکههمۀپدیدههاانجاممیدهند،کنشمیگویندـجاریبودنآبدرجویبار

3(درعلومانسانی،بهفعالیتیکهانسانانجاممیدهد،کنشمیگویندـانجامنرمشصبحگاهی
4(تمامیمخلوقاتدرجهان،کاریانجاممیدهندکهبهآنکنشمیگویندـجریانخوندررگهایآدمی

تعداد�عبارت�های�صحیح�در�کدام�گزینه�به�درستی�آمده�است�و�کدام�گزینه�به�ترتیب�درست�)ص(�یا�نادرست�)غ(�بودن� �10441044  
عبارت�های�زیر�را�به�درستی�نشان�می�دهد؟�

گاهی�و�ارادۀ�انسان�هاست. الف(�پیامدهای�کنش�نیز�همانند�خود�کنش،�وابسته�به�آ

ب(�پیامدهای�ارادی�کنش،�احتمالی�است؛�یعنی�ممکن�است�انجام�بشود�یا�نشود.

گاه�چشم،�کنش�می�باشند. ج(�با�توجه�به�ارادی�بودن�کنش،�فعالیت�هایی�مانند�ضربان�قلب�آدمی�و�بسته�شدن�ناخودآ

د(�در�بسیاری�از�موارد،�آدمیان�کنش�های�خود�را�با�توجه�به�پیامدهای�ارادی�و�غیرارادی�آن�انجام�می�دهند.
4(دوـغـصـغـص 3(سهـغـصـصـص 2(دوـصـصـغـغ 1(سهـصـصـصـغ

%62 23K به�ترتیب�پاسخ�صحیح�هریک�از�پرسش�های�زیر،�در�کدام�گزینه�آمده�است؟� �10451045  
�قرار�گرفتن�انسان�بر�سر�دوراهی�برای�انجام�کاری،�به�کدام�ویژگی�کنش�اشاره�دارد؟

�سخن�گفتن�یک�کنش�است،�نبود�کدام�ویژگی�باعث�می�شود�که�ما�کلمات�را�نشناسیم�و�از�گفتار�بازبمانیم؟
�مبتال�شدن�به�ویروس�کرونا�به�دلیل�نداشتن�ماسک�و�دستکش،�جزء�کدام�نوع�از�پیامدهای�کنش�است؟

�کنترل�خشم�توسط�کنشگر�و�تقدیر�دیگران�از�او،�به�کدام�نوع�از�پیامدهای�کنش�اشاره�دارد؟
1(ارادیبودنکنشـارادیبودنکنشـپیامدهایغیرارادیـپیامدهایغیرارادی

گاهیـهدفداربودنکنشـپیامدهایارادیـپیامدهایغیرارادی 2(وجودآ
گاهیـمعناداربودنکنشـپیامدهایارادیـپیامدهایارادی 3(وجودآ

گاهانهبودنکنشـپیامدهایغیرارادیـپیامدهایارادی 4(ارادیبودنکنشـآ
»دست�باال�بردن�دانش�آموز�در�کالس�برای�اجازه�خواستن�از�معلم«�و�»فردی�که�می�خواهد�برای�لذت�بردن�از�صدای�آب�به� �10461046  

کنار�رودخانه�برود«،�به�ترتیب�به�کدام�ویژگی�های�کنش�اشاره�دارد؟�
2(معناداربودنکنشـهدفداربودنکنش 1(هدفداربودنکنشـمعناداربودنکنش
4(معناداربودنکنشـمعناداربودنکنش 3(هدفداربودنکنشـهدفداربودنکنش

%71 23K عبارت�های�زیر�به�ترتیب�با�کدام�قسمت�جدول�مرتبط�هستند؟� �10471047  
�فرصت�ها�و�محدودیت�ها

�لباس�پوشیدن�در�موقعیت�های�مختلف،�متفاوت�است.
�پیامد�ارادی�وابسته�به�ارادۀ�کنشگر
�پیامد�ارادی�وابسته�به�ارادۀ�دیگری

1(بـدـالفـج
2(دـبـالفـج
3(بـدـجـالف

)ب(ترِک�قلیان�کشیدن)الف(کنش�اجتماعی

نمره�دادن�استاد)د(
متناسب�با�تالش�دانشجو

خط�کشی�های�مسیر)ج(
خانه�تا�مدرسه 4(الفـدـبـج

%80 23K

%41 23K
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%57 23K کدام�گزینه،�با�تصویر�زیر�مرتبط�نیست؟  �10481048  
گاهیوارادۀکنشگرناظربهدیگران،ویژگیهاواعمالآنهاست،یعنی 1(درکنشاجتماعی،آ

بادرنظرگرفتندیگرانکنشفردیمابهیککنشاجتماعیتبدیلمیشود.
2(وقتیفردیدرکالسدرسحضوردارد،ولیبیتوجهبهاطرافیاندرذهنخودرودخانهای

خروشانراتخیلمیکند،نیزکنشاجتماعیانجامدادهاست.
باتوجهبهآنهادستبهکنشمیزنند،متفاوتاندماننددوستو 3(کسانیکهکنشگران

دشمن،غریبهوآشناوکنشناظربههرکدامآدابوقواعدخاصیمیخواهد.
4(کنشاجتماعیتنهادرحضورفیزیکیدیگرانصورتنمیگیرد،حتیرعایتقوانینراهنمایی
ورانندگیدرنیمهشبوبهدورازچشمدیگرانوحتیدوربینمخفیکنشاجتماعیاست.

%27 23K کدام�گزینه�به�ترتیب،�به�سؤاالت�زیر�پاسخ�می�دهد؟� �10491049  
�پیامد�غیرارادی�آب�دادن�به�کودک�چیست؟

�شکل�گیری�امنیت�و�اعتماد�اجتماعی�پیامد�چیست؟
ک�پوشش�و�زبان�چیست؟ �اشترا

2(ثواببردنـکنشاجتماعیـارزشهایاجتماعی 1(سیرابشدنـکنشاجتماعیـپدیدههایاجتماعی
4(رفعتشنگیـارزشاجتماعیـهنجارهایاجتماعی 3(آبخوردنـهنجاراجتماعیـپدیدههایاجتماعی

%72 23K هر�عبارت�به�ترتیب�نشانگر�چیست؟� �10501050  
�علِت�تمایز�فعالیت�انسان�از�فعالیت�سایر�مخلوقات

�افطار�در�کنار�مزار�شهدا
�علِت�خودداری�انسان�ها�از�انجام�برخی�کنش�ها

ِک�ادب�و�ثروت �اشترا
1(پدیدههایاجتماعیـکنشدرونیـآثارکنشـهنجارهایاجتماعی

2(ویژگیهایکنشـکنشاجتماعیـپیامدهاینامطلوبـارزشهایاجتماعی
3(پدیدههایاجتماعیـکنشدرونیـآثارکنشـارزشهایاجتماعی

4(ویژگیهایکنشـپدیدۀاجتماعیـپیامدهاینامطلوبـهنجارهایاجتماعی
%73 23K کدام�گزینه،�به�ترتیب�درست�)ص(�یا�نادرست�)غ(�بودن�عبارت�های�زیر�را�به�درستی�نشان�می�دهد؟� �10511051  

گاهی�و�ارادۀ�انسان�هاست. الف(�هر�کنشی�آثار�و�پیامدهایی�دارد�که�پیامدهای�غیرارادی�آن�همانند�خود�کنش�مستقل�از�آ
ب(�شیوه�های�معیِن�احوالپرسی�از�دیگران،�هنجار�اجتماعی�است.

ج(�نظافت�جسم،�نشاط�روح�و�تقرب�و�نزدیکی�به�خداوند،�پیامدهای�طبیعی�و�قطعِی�وضو�گرفتن�است.
کید�بر�تفاوت�علوم�طبیعی�با�علوم�انسانی�و�اجتماعی�است. د(�پیامِد�همانند�پنداشتن�پدیده�های�اجتماعی�و�آثار�و�پیامدهای�آن،�تأ

4(صـغـغـص 3(غـغـصـغ 2(صـصـغـص 1(غـصـصـغ
%80 23K علت�هر�عبارت�را�کدام�گزینه�به�ترتیب�نشان�می�دهد؟� �10521052  

�بازماندن�از�گفتار
�تداوم�و�استمرار�ارزش�ها�و�هنجارها

�پاسخ�مناسب�به�کنشگر
گاهینسبتبهکلماتومعانیـعملکردنافرادبراساسارزشهاوهنجارهاـدرکمعنایکنش 1(عدموجودآ

2(عدموجودارادهوخواستانسانـتحققباکنشاجتماعیافرادـتوجهبهارادیبودنکنش
گاهینسبتبهکلماتومعانیـضروریساختنجامعهپذیریوکنترلاجتماعیـتوجهبههدفکنشگر 3(عدموجودآ

4(عدموجودارادهوخواستانسانـعملکردنافرادبراساسارزشهاوهنجارهاـدرکمعنایکنش
%62 23K هر�عبارت،�پیامِد،�علِت،�تعریف�یا�مفهوِم�کدام�گزینه�است؟�)به�ترتیب(� �10531053  

�فعالیت�هایی�مانند�ضربان�قلب،�گردش�خون،�بسته�شدن�چشم�در�مواجهه�با�خطر�کنش�محسوب�نمی�شوند.
�همانند�پنداشتن�پدیده�های�اجتماعی�و�آثار�و�پیامدهای�آن

�شیوۀ�انجام�کنش�اجتماعی�است�که�مورد�قبول�افراد�جامعه�قرار�گرفته�است.
1(ارادیبودنکنشـایجادفرصتهاوم3حدودیتهاییبرایکنشهاوزندگیانسانهاـارزشاجتماعی

گاهانهبودنکنشـنادیدهگرفتنتفاوتعلومطبیعیباعلومانسانیوعلوماجتماعیـارزشاجتماعی 2(آ
3(ارادیبودنکنشـنادیدهگرفتنتفاوتعلومطبیعیباعلومانسانیوعلوماجتماعیـهنجاراجتماعی

کیدبرتفاوتعلومطبیعیباعلومانسانیوعلوماجتماعیـهنجاراجتماعی 4(معناداربودنکنشـتأ
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25 ـــه یازدهـــــــمروان شناسی: تعریف و روش مورد مطالعه پایــــ
تا 33 صفحۀ 8 

زمــــــــــــــــان
پیشـــنهادی

m
i
n
s1919 65

گر فردی برای رسیدن به پاسخ سؤال »آیا انسان عالوه بر ابعاد جسمانی، دارای ابعاد روحانی نیز هست؟«، از استدالل های  ا  14911491  
گاهی استفاده کرده است؟  منطقی استفاده کند، یعنی از کدام منبع کسب آ

4( روش های علم تجربی 3( استناد به سخن بزرگان   2( عقل   1( شهود  
٪55 23K

کدام عبارت زیر صحیح است؟   14921492  
1( پس از تأیید عبارت »تأثیر شادکامی بر موفقیت«، فرضیه مطرح می شود. 

2( عبارت »استرس، اضطراب امتحان را افزایش می دهد«، نشانگر اولین مرحلۀ شروع پژوهش دانشمندان علوم تجربی است.
3( وقتی تمام فرضیه های یادگیری کنار یک دیگر بیایند، نظریه های یادگیری را شکل می دهند. 

4( بررسی صحت عبارت »آیا تنظیم هیجان با اهمال کاری تحصیلی رابطه دارد؟«، نیازمند پاسخ اولیه و سنجیده است. 
٪58 23K

عبارت »فردی که افسردگی دارد، ُخلقش پایین است و احساس غمگینی می کند«، نشانگر کدام هدف علم روان شناسی است؟   14931493  
4( توصیف 3( کنترل  2( تبیین   1( پیش بینی 

٪66 23K
گر روان شناسی بخواهد اضطراب افراطی بیمار خود را درمان کند، کدام گزینۀ زیر بیانگر مرحلۀ دوم اهداف علمی او خواهد بود؟  ا  14941494  

1( نشانه های اضطراب بیمار را یادداشت نماید تا تصویری از بیماری به دست آورد.
2( با استفاده از درمان های رفتاری سعی نماید بیماری را تا حدودی تحت اختیار قرار دهد. 

گر درمان خود را ادامه ندهد، اضطراب او مزمن تر خواهد شد.  3( به بیمار بگوید که ا
4( سعی نماید با پرسیدن در مورد تاریخچۀ زندگی فرد طی چند سال گذشته، دلیل بیماری را شناسایی کند. 

گر پژوهشگری برای انجام پژوهش خود، نخست ویژگی های دانش آموزان دارای سرزندگی تحصیلی را بیان کند، گام بعدی او  ا  14951495  
برای رسیدن به اهداف پژوهشی کدام است؟ 

1( باید سرزندگی تحصیلی را به صورت عملیاتی تعریف نماید.
2( باید بیان کند که دانش آموزان دارای سرزندگی تحصیلی در آینده چگونه خواهند بود.

3( باید بتواند بی انگیزگی و عدم نشاط دانش آموزان را تحت اختیار خود قرار دهد. 
4( باید به شناسایی عوامل مؤثر در سرزندگی تحصیلی دانش آموزان بپردازد.

٪62 41K
گر یک مشاور خانواده بخواهد نارضایتی زناشویی یک زوج را مورد بررسی قرار دهد، دومین هدف او کدام خواهد بود؟  ا  14961496  

2( مشخصات نارضایتی زناشویی را بیان کند. 1( آیندۀ زندگی خانوادگی این زوج را به تصویر بکشد. 
4( راهکارهای الزم را جهت رفع نارضایتی زناشویی ارائه دهد. 3( مهم ترین عوامل مؤثر در بروز نارضایتی را کشف نماید. 

٪25 42K
گر روان شناسی بتواند علل ابتالی بیمار خود را به اضطراب شناسایی کند، هدف بعدی او کدام گزینه خواهد بود؟  ا  14971497  

2( باید با روش های مؤثر، اضطراب بیمار خود را کنترل کند. 1( باید ویژگی های افراد مضطرب را به صورت روشن بیان کند. 
4( باید بتواند آیندۀ زندگی بیمار خود را با اضطراب و بدون آن پیش بینی کند. 3( باید از بیمار خود در مورد سابقۀ ابتال و گذشتۀ او سؤال کند. 

٪91 23K
به ترتیب »جریان یک عمل« و »تابع قواعد مشخصی بودن«، به کدام مفاهیم تعریف روش علمی مربوط می شوند؟    14981498  

2( موقعیت نامعین ـ جست وجو 1( جست وجو ـ نظام دار بودن   
4( فرآیند ـ موقعیت نامعین  3( فرآیند ـ نظام دار بودن   

٪38 36K
کدام یک از مفاهیم زیر در تعریف روش علمی، با هدفمندی بیشتر  ارتباط دارد؟   14991499  

4( جست وجو 3( موقعیت نامعین  2( نظام دار بودن  1( ابهام زدایی 
٪79 40K

کدام عبارت زیر در تعریف روش علمی، همانند نور در شب تاریک است؟   15001500  
2( روشن سازی موقعیت نامعین 1( در جست وجوی چیزی بودن  

4( جریان رسیدن به هدف 3( قواعد مشخصی که به صورت منظم طی می شوند. 
٪78 23K کدام ویژگی روش علمی نشان می دهد که یافته های به دست آمده، شخصی نیست؟   15011501  

2( تعریف عملیاتی  1( نظام دار بودن   
4( روشن سازی موقعیت نامعین 3( تکرارپذیری  

٪69 23K

٪62 36K
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٪33 33K گر روان شناسی بخواهد در مورد بیماری کم اشتهایی عصبی مراجعانش تحقیق کند، کدام گام زیر موجب تسهیل اندازه گیری می شود؟  ا  15021502  
1( علل کم اشتهایی را شناسایی کند. 

2( ویژگی های افراد مبتال به کم اشتهایی را بیان کند. 
3( بگوید بی اشتهایی نمره ای است که از آزمون اختالل خوردن به دست می آید. 

4( پیش بینی کند که کم اشتهایی عصبی به مرور زمان موجب افت عملکردهای شناختی می شود. 
٪77 42K عبارت »یافته های به دست آمده از روش علمی، شخصی نیست« به کدام ویژگی روش علمی مربوط می شود؟   15031503  

4( هدفمند بودن 3( تکرارپذیری  2( نظام دار بودن   1( قابلیت تعریف عملیاتی متغیرها 
٪26 23K کدام یک از فعالیت های زیر را به واسطۀ کارکرد آن می توان مورد مطالعۀ تجربی قرار داد؟   15041504  

2( عاطفه آن قدر با سرعت غذا می خورد که در گلویش گیر می کند.  1( جوجه ها مادرشان را دنبال می کنند.  
4( دندان های مجتبی از شدت سرما به هم می خورد. 3( سارا با دیدن طبیعت، از ذوق سرشار می شود.  

٪72 36K کدام فعالیت زیر با بقیه متفاوت است؟    15051505  
1( علی با شنیدن آهنگ قدیمی در خاطرات خوش گذشتۀ خود غرق می شود. 
2( باربُد وظایف تحصیلی خود را با چشمانی بسته در ذهن خود مرور می کند. 

3( سحر ساعت های طوالنی به مطالعه و درس خواندن می پردازد. 
4( مرتضی با دیدن کارنامۀ خود به آیندۀ تحصیلی اش امیدوار می شود. 

٪73 40K کدام فعالیت زیر با بقیه متفاوت است؟   15061506  
2( گربه به دنبال گرفتن موش است. 1( الهام با سرعت زیادی غذا می خورد. 

4( فرید با یادآوری خاطرات، دلتنگ می شود. 3( نوزاد سرش را به دنبال صدای مادر می چرخاند. 
٪43 23K طبق سلسله مراتب شکل گیری سطوح مختلف شناخت، مرحلۀ بعدی »تفسیر و معنابخشی به محرک های انتخابی« کدام است؟   15071507  

4( تفکر ک   3( ادرا 2( حافظه  1( توجه 
٪68 23K ترتیب مراحل شناخت عالی در کدام گزینۀ زیر به درستی ترسیم شده است؟    15081508  

1( تفکر  قضاوت  استدالل  تصمیم گیری  حل مسئله 
2( حافظه  تفکر  قضاوت  حل مسئله  تصمیم گیری

3( تفکر  استدالل  قضاوت  حل مسئله  تصمیم گیری
4( حافظه  قضاوت  استدالل  تصمیم گیری  حل مسئله 

٪83 39K کدام گزینه صحیح است؟   15091509  
4( توجه  احساس  حافظه ک  3( احساس  توجه  ادرا 2( توجه  حافظه  استدالل   ک  تفکر  1( احساس  ادرا

٪90 23K در کدام گزینۀ زیر، شناخت شکل گرفته ناپایدارتر است؟   15101510  
1( احسان فکر می کند که هرچه یک کتاب صفحات بیشتری داشته باشد، سودمندتر است.

2( زهرا در هنگام خرید لوازم التحریر، تفاوت قیمت لوازم مختلف را می سنجد.
3( خانم غفاری خیاط است، او معتقد است جنس و لطافت پارچه در خیاطی نقش مهمی دارد.

4( سعید در هنگام خرید دوچرخه، ویژگی ها و قابلیت های آن را در نظر می گیرد. 
٪93 42K فیلم برداری از نوزادان به کدام روش جمع آوری اطالعات مربوط می شود؟   15111511  

4( آزمون 3( مشاهده  2( مصاحبه   1( پرسش نامه 
٪46 27K افراد عادی جامعه با کدام روش جمع آوری اطالعات، بیش از هر روش دیگری مواجه شده اند؟   15121512  

4( مشاهده 3( آزمون  2( مصاحبه  1( پرسش نامه 
٪93 27K اساس کدام روش جمع آوری اطالعات، گفت وگو است؟   15131513  

4( مشاهده 3( پرسش نامه  2( مصاحبه  1( آزمون 
٪73 33K کدام یک از روش های جمع آوری اطالعات برخالف گفت وگوی معمولی، هدفمند و سازمان یافته است؟    15141514  

4( پرسش نامه  3( مصاحبه   2( آزمون   1( مشاهده  
٪84 39K کّمی کردن ویژگی های روان شناختی به وسیلۀ کدام ابزار زیر اتفاق می افتد؟   15151515  

4( پرسش نامه 3( مصاحبه  2( مشاهده  1( آزمون 
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دوردنیا 8

تیرماه کنکور

25 دهـــــــمترجمه  و تعریب پایـــــــه 
زمــــــــــــــــان
پیشـــنهادی

m
i
n
s2525 73

عیِّن�األنسب�للجواب�عن�الترجمة�أو�المفهوم�من�أو�إلی�العربّیة:�
%83 33K   :و�اعَملوا�صالحاً�إنّي�بما�تعملون�علیم！ � 11  

2( و صالحانه کار انجام دهید، چه من به آن چه عمل می شود، دانایم!  1( و کار نیک انجام دادند، همانا من به آن چه می کنند، دانایم!  
گاه  هستم!  4( و به انجام عمل صالح مبادرت کنید، چه من به آن چه انجام داده اید، آ گاهم!   3( و کار نیکی را انجام دهید، همانا من به آن چه انجام می دهید، آ

%42 33K »إّن�التوبة�الصادقة�کاألمطار�المنهِمرة�تُزیل�من�القلب�االغبراَر�الّذي�سّببتها�الذنوُب!«:�� � 22  
1( توبۀ صادقانه همانند باران های ریزان تیرگی ای را که گناهان باعث آن شده اند، از قلب می زداید! 

2( توبۀ صادقانه که مانند باران های ریزان است، تیرگی قلب را که گناهان باعث آن شده است، از میان می برد! 
3( توبه ای که صادقانه است، همانند باران های ریزان غبارآلودگی ای را که گناهان باعث آن می شود، از بین می برد! 

4( توبۀ انسان راستگو هم چون باران های ریزان است، از قلبش غبارآلودگی ای را که گناهان باعث آن می شوند، می زداید! 
%81 36K   :ربَّنا�ال�تَجعلنا�مع�القوم�الظالمین！ � 33  

2( »پروردگارا؛ ما را با قوم ستمکاران قرار مده!«  1( »پروردگارا؛ ما را با اقوام ظالم قرار نده!«  
4( »پروردگارمان، ما را با قوم ظالم قرار نمی دهد!«  3( »پروردگارا؛ ما را با ستمکاران قوم و خویش قرار مده!«  

%51 38K زرع�اآلَخرون�لَنا�أشجاراً�نأکل�من�ثمارها�فعلینا�أن�نزرع�أشجاراً�لکي�یأُکل�من�ثمارها�اآلِخرون!«:�� � 44  
1( درختانی را که داریم از میوه هایش می خوریم، دیگران کاشته اند، پس ما نیز درختانی را می کاریم تا آیندگان از میوه هایش بخورند! 

2( دیگران برای ما درختانی را کاشتند که از میوه های آن می خوریم، پس ما باید درختانی را بکاریم تا آیندگان از میوه های آن بخورند! 
3( دیگران برای ما درختانی را کاشتند که ما از میوه هایش می خوریم، پس بر ماست که درختانی را بکاریم تا دیگران میوه های آن را بخورند! 

4( برای ما درختانی است که دیگران کاشته اند و ما از میوه هایش می خوریم، پس ما نیز باید درختانی را بکاریم تا دیگران از میوه های آن بخورند! 
%68 27K هذا�االقتراح�حسٌن�و�سنتعاون�جمیعاً�علی�العمل�بهذا�الحدیث�الشریف!«:�� � 55  

1( این پیشنهاد خوبی است و همه با هم در عمل به این حدیث شریف همکاری می کنیم! 
2( این پیشنهاد خوب است و همگی باید در عمل به این حدیث شریف با یک دیگر همکاری کنیم! 

3( این پیشنهاد خوب است و همگی با هم در عمل به این حدیث شریف همکاری خواهیم کرد! 
4( این یک پیشنهاد خوب است و همگی باید در عمل به این حدیث شریف با هم همکاری داشته باشیم! 

%38 38K   :مَن�جاء�بالحسنة�فله�عشر�أمثالها！ � 66  
2( »هر کس یک نیکی بیاورد، ده تا مانند آن از آِن اوست!«  1( »هر کس با یک نیکی بیاید، ده تا مانندش از آِن اوست!«  
4( »هر که کار نیکی انجام دهد، پس ده تا مانند آن را دارد!«  3( »کسی که نیکی به همراه آَورد، ده برابر پاداش می گیرد!« 

%60 40K عنا�علی�الشعور�بالمسؤولّیة!«:�� »من�المناسب�أن�تُکَتب�أحادیث�علی�الّلوحة�الجداریّة�تُشجِّ � 77  
1( مناسب است که احادیثی بر روی تابلوی دیواری نوشته شود تا بر احساس مسؤولیت تشویق شویم! 

2( مناسب است که احادیثی روی تابلوی دیواری نوشته شود که ما را به احساس مسؤولّیت تشویق کند! 
3( مناسب آن است که روی تابلوی دیواری احادیثی نوشته شود که همۀ ما را به داشتن مسؤولّیت تشویق می کند! 

4( مناسب این است که بر روی تابلوی دیواری احادیثی نگاشته شود که احساس مسؤولّیت را به ما القا می کند! 
%66 40K »لم�تَبق�في�المدرسة�إاّل�طالبتان�اثنتان�من�الصّف�الثاني�عشر�فقامت�إحداهما�بإغالق�حنفّیة�الماء�و�األُخری�بإطفاء�الُمکیِّف!«:�� � 88  

1( در مدرسه دو دانش آموز از کالس دوازدهم مانده بودند و یکی از آن دو برخاست تا شیر آب را ببندد و دیگری کولر را خاموش کرد! 
2( فقط دو دانش آموز از کالس دوازدهم در مدرسه مانده بودند و یکی از آن دو به بستن شیر آب و دیگری به خاموش کردن کولر اقدام کرد! 

3( فقط دو نفر از دانش آموزان کالس دوازدهم در مدرسه مانده بودند و یکی از آن ها به بستن آب و دیگری به خاموش کردن کولرها اقدام کرد! 
4( تنها دو دانش آموز از دوازده دانش آموز کالس در مدرسه مانده بودند که یکی از آن ها اقدام به بستن شیر آب و دیگری اقدام به خاموش کردن کولر کرد! 

%72 36K »یُحاول�العلماء�معرفة�الظواهر�الطبیعّیة�الّتي�تَحدث�في�العالَم!«:�� � 99  
1( تالش دانشمندان، شناخت پدیده های طبیعی است که در دنیا اتّفاق می افتد!  2( دانشمندان سعی در شناخت پدیده های طبیعت دارند که در دنیا رخ می دهد! 

4( دانشمندان تالش می کنند پدیده های طبیعی را که در دنیا اّتفاق می افتند، بشناسند!  3( دانشمندان تالش می کنند پدیده هایی را که در طبیعت اّتفاق می افتند، بشناسند!  
%42 40K »کانت�لإلعصار�قّوة�عظیمة�بإمکانها�أن�یَسحب�أشیاء�ثقیلة�و�یُخرِّب�المباني!«:�� � 1010  

1( گردباد قدرت بزرگی داشت که می توانست سنگین ترین چیزها را جابه جا و بناها را ویران کند! 
2( گردباد آن چنان قدرتی داشت که توانست چیزهای سنگین را بکشاند و ساختمان ها را تخریب کند! 

3( گردباد قدرت بزرگی دارد که می تواند چیزهای سنگین را بکِشد و ساختمان ها را تخریب کند! 
4( قدرت گردباد آن چنان عظیم بود که می توانست چیزهای سنگین را جابه جا و بناها را ویران کند! 
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%39 28K ！ُقل�ِسیروا�في�األرض�فانظروا�کیَف�بدأ�الخلَق:�بگو:�............  � 1111  
2( در زمین بگردید و چگونگی ابتدای خلقت را مشاهده کنید! 1( در زمین گشتند و دیدند چگونه آفرینش را آغاز کرده است! 

4( در زمین حرکت کنید و بنگرید چطور آفرینش را آغاز کرده است!  3( در زمین سیر کنید تا ببینید که چگونه خلقت شروع شده است!  
%40 40K   :أ�تأمرون�النّاس�بالبّر�و�تَنسون�أنفَسکم！ � 1212  

2( »آیا مردم را به احسان امر می کنید، حال آن که خودتان را فراموش می کنید؟!«  1( »آیا مردمان را به نیکی فرا می خوانید و خودتان را فراموش کرده اید؟!«  
3( »چگونه مردم را به نیکی فرا می خوانید و خویشتن خود را فراموش می کنید؟!« 4( »آیا مردمان را به نیکی کردن دستور می دهید و خودتان را فراموش می کنید؟!« 

%76 36K »إذا�ُحرِم�سّکان�المدن�من�الهواء�النقّي�سوف�یُضطّرون�إلی�ترکها�و�الرحلة�إلی�الریف!«:�� � 1313  
کیزه محروم شوند، ناچار به ترک آن و سفر به روستا خواهند شد!  1( هرگاه شهرنشینان از هوای پا

کنین در شهر هوای پاک نداشته باشند، به ناچار آن را ترک و به روستا سفر می کنند! 2( هنگامی که سا
کیزه محروم بمانند، مجبور به ترک آن و رفتن به روستا می شوند!  کنین شهری از هوای پا 3( زمانی  که سا

کیزه نداشته باشند، به ناچار آن جا را ترک کرده و به روستا سفر می کنند!  کنان شهرها هوایی پا 4( چنان چه سا
%59 40K ！ُقل�سیروا�في�األرض�فانظروا�کیف�کان�عاقبة�الّذین�من�قبُل:�بگو�............   � 1414  

1( »در این زمین سیر کنید تا ببینید که عاقبت گذشتگان چگونه بوده است!« 
2( »در زمین قدم زنید و بنگرید کسانی که قبالً می زیستند، چگونه عاقبتی داشتند!« 

3( »در زمین سیر کنید و ببینید که فرجام کسانی که پیشتر بودند، چگونه بوده است!« 
4( »در زمین قدم زنید و بنگرید کسانی که قبالً بوده اند، عاقبت چه سرانجامی داشتند!« 

%62 28K »ال�محافظَة�في�بالدنا�إاّل�و�فیها�معالم�أثریّة�یجب�أن�تُحاَفظ�علیها!«:� � 1515  
1( هیچ یک از استان های کشورمان نیست مگر آن که در آن آثاری باستانی است که محافظت از آن ها را واجب می سازد! 

2( استانی در کشور ما وجود ندارد مگر آن که دارای اثرهایی باستانی است که بایستی از آن ها مراقبت شود! 
3( استانی در کشورمان نیست مگر این که در آن آثاری باستانی وجود دارد که بایستی از آن ها محافظت نماییم! 

4( هیچ استانی در کشور ما نیست مگر آن که در آن اثرهایی باستانی است که باید از آن ها مراقبت شود! 
%56 29K »کان�اإلنسان�في�قدیم�الّزمان�یَستفید�من�النّفط�کوقود�و�یُعالج�بها�المرضی�الجلدیّة!«:�� � 1616  

1( انسان در زمان باستان از سوخت نفتی استفاده و با کمک آن بیماران پوستی را معالجه می کرد! 
2( انسان در زمان قدیم از نفت به عنوان سوخت استفاده می کرد و بیماران پوستی را با آن درمان می کرد! 

3( انسان زمان قدیم از نفت به عنوان سوخت استفاده می کرد و با آن بیماری های پوستی را درمان می کرد! 
4( انسان در گذشته از سوخت  فسیلی  مانند نفت استفاده و بیماری های پوستی خود را با آن معالجه می کرد! 

%77 29K »إّن�الحصول�علی�النّفط�الموجود�في�طبقات�األرض�لیس�بأمر�سهل�و�یتطّلب�جهداً�کبیراً!«:�� � 1717  
1( رسیدن به نفت موجود در الیه های زمین آسان نبوده است و مستلزم تالش زیاد است! 

2( رسیدن به نفت موجود در الیه های زمینی امر ساده ای نیست و مستلزم تالش های فراوانی است! 
3( دستیابی به نفت موجود در الیه های زیرین زمین ساده نیست و تالش های زیادی را می طلبد! 

4( دستیابی به نفت موجود در الیه های زمین، امر ساده ای نیست و تالش فراوانی را می طلبد! 
%70 32K »فکرٌة�رائعة�أن�یُولّد�اإلنسان�الطاقة�الکهربائّیة�من�تّیار�الماء�في�المحیطات!«:�� � 1818  

1( فکر جالبی است که انسان از جریان آب در اقیانوس ها انرژی الکتریکی تولید کند! 
گر انسان از جریان آب های اقیانوس نیروی الکتریسیته تولید کند!  2( ایدۀ جالبی است ا

3( فکر جالبی است چنان چه انسان بتواند از جریان آب اقیانوس ها نیروی برق تولید کند! 
4( چه فکر جالبی است که انسان از جریان آب در اقیانوس ها انرژی الکتریسیته تولید کند! 

%60 36K »لّما�احترَق�أحد�البیوت�في�حّینا�قام�الجیران�بإطفاء�النار�و�إنقاذ�المصابیَن!«:�� � 1919  
1( هنگامی  که خانه ای در محّلۀ ما آتش گرفت، همسایگان برای خاموش کردن آتش و نجات مصدومان برخاستند! 

2( هرگاه یکی از خانه های محّلۀ ما آتش بگیرد، همسایگان اقدام به خاموش کردن آتش و نجات مصدومان می کنند! 
3( هنگامی  که در محّلۀ ما یکی از خانه ها آتش گرفت، همسایه ها به خاموش کردن آتش و نجات مصدومان پرداختند! 

4( زمانی که خانه ای در محّلۀ ما دچار آتش سوزی شد، همسایه ها شروع به خاموش کردن آتش و نجات مجروحین کردند! 
%60 39K   : ًهو�الّذي�َخلق�لکم�ما�في�األرض�جمیعا！  2020  

2( »او کسی است که آن چه را در زمین است، برای همۀ شما آفرید!«  1( »او کسی است که برای شما هر چیزی را در زمین می آفریند!«  
4( »او کسی است که همۀ آن چه را در زمین است برای شما آفریده است!«  3( »او کسی است که آن چه را در زمین است، فقط برای شما آفریده است!«  
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٪74 23K کدام�موارد�زیر�از�ویژگی�های�رویدادهای�تاریخی�اند؟� � 260260  
الف(�دور�از�دسترس�اند�و�قابل�مشاهده�نیستند.

ب(�تکرارناپذیراند�و�قابل�تجربه�نیستند.
ج(�با�استفاده�از�شواهد�و�مدارک�می�توان�آن�ها�را�به�طور�مستقیم�درک�کرد.

د(�با�یک�دیگر�رابطۀ�علت�و�معلولی�دارند.
4( ب ـ ج ـ د 3( الف ـ ج ـ د  2( الف ـ ب ـ د  1( الف ـ ب ـ ج 

٪67 33K قدیمی�ترین�متن�تاریخی�که�تاکنون�کشف�شده،�مربوط�به�کدام�تمدن�است؟� � 261261  
4( مصر 3( یونان  2( هند  1( ایران 

٪37 36K مورخان�دوران�اسالمی،�بیشتر�به�بیان�کدام�مطالب�می�پرداختند؟� � 262262  
2( بررسی علل و نتایج رویدادهای تاریخی 1( تمام جنبه های زندگی مردم و جوامع گذشته  

4( حوادث سیاسی و نظامی 3( مسائل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  
٪69 23K در�کدام�یک�از�مراحل�پژوهش�تاریخی،�محقق�باید�از�اصالت�سند�و�جعلی�نبودن�آن�مطمئن�شود؟� � 263263  

2( تدوین پرسش های تحقیق 1( تحلیل و تفسیر اطالعات  
4( شناسایی منابع  3( گردآوری و تنظیم اطالعات  

به�ترتیب�بیان�کنید�عبارت�زیر�به�کدام�مرحله�از�مراحل�شش�گانۀ�پژوهش�در�تاریخ�اشاره�دارد�و�پس�از�این�مرحله،�پژوهشگر� � 264264  
وارد�کدام�مرحله�می�شود؟

»عالوه�بر�آن�که�هدف�پژوهش�را�مشخص�می�کنند،�مانع�از�بیراهه�رفتن�پژوهشگر�از�مسیر�درست�پژوهش�می�شوند.«�
2( مرحلۀ سوم ـ تفسیر و تحلیل اطالعات 1( مرحلۀ سوم ـ گردآوری و تنظیم اطالعات 

4( مرحلۀ دوم ـ شناسایی منابع 3( مرحلۀ دوم ـ تدوین پرسش های تحقیق 
٪81 38K مرحلۀ�پس�از�»گردآوری�و�تنظیم�اطالعات«�در�یک�پژوهش�تاریخی،�در�کدام�گزینه�به�درستی�بیان�شده�است؟� � 265265  

2( تحلیل و تفسیر اطالعات 1( شناسایی منابع مورد نیاز  
4( تدوین پرسش های پژوهش 3( گزارش یافته های پژوهش  

٪54 33K در�یک�پژوهش�تاریخی،�مراحل�سوم،�چهارم�و�ششم�به�ترتیب�کدام�اند؟� � 266266  
1( گردآوری و تنظیم اطالعات ـ تدوین پرسش های تحقیق ـ گزارش یافته های پژوهش

2( شناسایی منابع ـ گردآوری و تنظیم اطالعات ـ تحلیل و تفسیر اطالعات
3( گردآوری و تنظیم اطالعات ـ تحلیل و تفسیر اطالعات ـ تدوین پرسش های تحقیق

4( شناسایی منابع ـ گردآوری و تنظیم اطالعات ـ گزارش یافته های پژوهش
٪59 23K کدام�گزینه،�از�فواید�و�کارکردهای�مطالعۀ�تاریخ�می�باشد؟� � 267267  

1( از طریق شواهد و مدارک، گذشته را بازسازی و تفسیر می کند.
2( تمام جنبه های زندگی مردمان و جوامع گذشته را مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد.

گاهی تاریخی محدود به گذشته نمی شود، بلکه به درک زمان حال و ترسیم مسیر آینده نیز کمک می کند. 3( دامنۀ شناخت و آ
گون آن، بررسی و تحلیل می کند. 4( زمینه ها و علت های سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی وقایع را به همراه آثار و پیامدهای گونا

٪34 40K کدام�گزینه،�از�ویژگی�های�رویدادهای�تاریخی�است؟� � 268268  
4( قابل مشاهده اند. 3( قابل تجربه اند.  2( مجزا و مستقل اند.  1( تکرار ناپذیرند. 

پاسخ�به�این�پرسش�که�»آیا�نویسندگان�منابع،�خود�شاهد�وقایع�بوده�اند�یا�از�زبان�دیگران�حوادث�را�نقل�کرده�اند؟«�مربوط� � 269269  
به�کدام�یک�از�مراحل�پژوهش�تاریخی�است؟�

2( گردآوری و تنظیم اطالعات 1( شناسایی منابع  
4( تحلیل و تفسیر اطالعات 3( تدوین پرسش های تحقیق  

٪41 36K

٪38 40K



تاریخ 37
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٪88 23K نظامی�که�انسان�برای�اندازه�گیری�دقیق�زمان�)سال،�ماه�و�روز(�ابداع�کرده�است،�............�نام�دارد.� � 270270  
4( ساعت آفتابی 3( خط زمان  2( اسطرالب  1( گاه شماری 

٪76 23K تقویم�هجری�قمری�که�تقویم�رایج�بیشتر�کشورهای�اسالمی�است،�بر�چه�اساسی�تنظیم�شده�است�و�مبدأ�آن�کدام�است؟� � 271271  
1( گردش زمین به دور خورشید ـ اول ربیع االول سال بعثت پیامبر اسالم )ص( 

2( گردش زمین به دور خورشید ـ اول ربیع االول سال هجرت پیامبر )ص( از مکه به مدینه
3( گردش ماه به دور زمین ـ اول محرمِ سال هجرت پیامبر )ص( از مکه به مدینه

4( گردش ماه به دور زمین ـ اول محرمِ سال بعثت پیامبر اسالم )ص( 
٪72 33K کدام�یک�از�گزینه�ها،�به�ترتیب�ویژگی�های�گاه�شماری�و�تقویم�»رومی«�و�»مصری«�باستان�است؟� � 272272  

1( هر سه سال، ماه سیزدهمی به سال می افزودند ـ مبدأ آن به تخت نشستن هر پادشاه بود.
2( به دستور ژولیوس سزار، براساس گاه شماری مصری اصالح شد ـ سال را 365 و یک چهارم شبانه روز محاسبه می کردند.

3( مبدأ آن، به تخت نشستن هر پادشاه بود ـ در زمان هخامنشیان، در ایران رایج شد.
4( هر سه سال، ماه سیزدهمی به سال می افزودند ـ به دستور ژولیوس سزار، براساس گاه شماری مصری اصالح شد.

٪54 38K پس�از�کدام�رویداد،�تولد�حضرت�عیسی�)ع(�به�عنوان�مبدأ�گاه�شماری�مسیحیان�تعیین�شد؟� � 273273  
2( رسمیت یافتن دین مسیحیت در امپراتوری روم 1( فرمان پاپ گرگوار سیزدهم برای تعیین این مبدأ  

4( رواج دین مسیحیت در مصر و بین النهرین 3( ایمان آوردن ژولیوس  سزار به دین مسیحیت 
٪34 40K در�گذشته�برای�رفع�اختالف�در�گاه�شماری�خورشیدی�ـ�قمری،�چه�می�کردند؟� � 274274  

2( هر 120 سال، یک ماه به دوازده ماه سال اضافه می کردند. 1( هر چهار سال، یک شبانه روز به آخرین ماه سال می افزودند. 
4( هر سه سال، یک ماه به سال می  افزودند. 3( پنج روز اضافی، به آخر ماه دوازدهم افزوده می شد. 

٪52 40K شمارش�ماه�و�سال�در�گاه�شماری�مصریان�باستان�چگونه�بود؟� � 275275  
1( سال شامل 12 ماه 29 یا 30 روزۀ شمسی بود و هر سه سال یک بار، 13 ماه می شد.

2( سال به 12 ماه قمری 29 یا 30 روزه تقسیم می شد و هر سه سال یک بار، 13 ماه می شد.
3( سال به 12 ماه قمری 29 یا 30 تقسیم می شد و پنج روز اضافی، به آخر ماه دوازدهم اضافه می شد.

4( سال خورشیدی و شامل 12 ماه 30 روزه بود و پنج روز اضافی، به آخر ماه دوازدهم اضافه می شد.
٪74 33K کدام�یک�از�گاه�شماری�های�زیر،�در�دورۀ�اشکانی�متداول�بود؟� � 276276  

4( یزدگردی 3( مصری  2( رومی  1( اوستایی 
٪66 23K کدام�یک�از�گاه�شماری�های�زیر،�از�سال�1304ش.�در�ایران�رسمیت�یافت؟� � 277277  

4( جاللی 3( یزدگردی  2( هجری خورشیدی  1( هجری قمری 
٪45 36K ویژگی�کدام�گاه�شماری�در�مقابل�آن�به�درستی�بیان�شده�است؟� � 278278  

1( »خورشیدی ـ قمری«: هر چهار سال، یک روز به سال می افزودند.
2( »اوستایی«: پنج روز اضافی سال را به آخر ماه دوازدهم می افزودند.

3( »مصری«: سال به دوازده ماه بیست و نه یا سی روزه تقسیم می شد.
4( »خورشیدی«: سال را 365 روز محاسبه می کردند.

٪59 33K کدام�گزینه�دربارۀ�گاه�شماری�در�ایران�باستان�درست�است؟� � 279279  
1( مبدأ گاه شماری اوستایی، آغاز سلسلۀ ساسانیان بود.

2( در قلمرو هخامنشیان، ماه ها براساس فرهنگ و آیین ایرانی نام گذاری شده بودند.
3( در گاه شماری اوستایی، هر چهار سال یک روز به سال می افزودند و به قولی »کبیسه« می گرفتند.

4( در دورۀ اشکانیان عالوه بر گاه شماری های بابلی و اوستایی، گاه شماری مصری  متداول بود.
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کنکور تیرماه

15 جغرافیا، 
علمی برای زندگی بهتر

ــم ــ ــ ــه دهـ ــ ــ پایـ
صفحـــۀ 2 تـــا 7

زمــــــــــــــــان
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٪80 33K واژۀ�جغرافیا�از�نظر�اراتوستن،�دانشمند�یونانی،�شامل�چه�کلماتی�است؟� � 748748  
4( زمین ـ ترسیم 3( انسان ـ طبیعی  2( دانش ـ طبیعی  1( طبیعی ـ انسانی 

٪83 23K کدام�گزینه�شاخه�های�فنون�جغرافیایی�مرتبط�با�علوم�فضایی�را�به�درستی�نشان�می�دهد؟� � 749749  
2( زمین شناسی ـ روش های کّمی در جغرافیا 1( نقشه کشی ـ کارتوگرافی  

4( جغرافیای جمعیت ـ نقشه کشی    GIS 3( سنجش از دور ـ
٪54 33K کدام�گزینه�مربوط�به�علوم�اصلی�در�فنون�جغرافیایی�است؟� � 750750  

2( علوم فضایی ـ هندسه 1( جمعیت شناسی ـ اطالعات و فناوری 
4( آمار و فناوری ـ ژئومورفولوژی 3( هندسه ـ  جغرافیای رفتاری و فرهنگی 

٪22 33K به�ترتیب�»GIS«�و�»کارتوگرافی«،�جزء�کدام�شاخه�های�جغرافیا�هستند؟� � 751751  
2( مطالعات شهرسازی ـ هندسه 1( سنجش از دور ـ نقشه کشی  

4( علوم فضایی ـ هندسه 3( فناوری اطالعات ـ روش کّمی در جغرافیا 
٪82 36K کدام�گزینه�مربوط�به�فنون�جغرافیایی�است؟� � 752752  

2( ژئومورفولوژی ـ جغرافیای سیاسی GIS )1 ـ کارتوگرافی  
ک شناسی ـ زمین شناسی 4( خا 3( نقشه کشی ـ جمعیت شناسی  

٪59 23K در�دهه�های�اخیر،�چه�عاملی�به�انسان�کمک�کرد�که�در�محیط،�تأثیر�بسیاری�بگذارد؟� � 753753  
4( رابطۀ درست انسان با محیط 3( استفاده از فناوری  2( پیشرفت دانش جغرافیا   1( هوش و استعداد 

٪91 33K در�کدام�گزینه�به�دو�عامل�مهم�در�علم�جغرافیا�اشاره�شده�است؟� � 754754  
4( محیط ـ فناوری 3( فناوری ـ انسان  2( انسان ـ محیط  1( مکان ـ دانش  

٪96 38K دو�عامل�مهم�در�علم�جغرافیا�چیست؟� � 755755  
4( جغرافیای زیستی و انسان  3( جغرافیای زیستی و محیط  2( جغرافیای طبیعی و اجتماعی   1( انسان و محیط  

٪92 23K محیط�جغرافیایی�از�تعامل�بین�محیط�............�و�محیط�............�به�وجود�می�آید.� � 756756  
4( طبیعی ـ فرهنگی 3( طبیعی ـ انسانی  2( انسانی ـ اجتماعی  1( اجتماعی ـ فرهنگی 

٪89 33K شناخت�توان�ها�و�ظرفیت�های�محیطی،�بدون�............�ممکن�نیست.� � 757757  
4( تعادل در محیط 3( محیط جغرافیایی  2( دانش جغرافیا  1( تغییر محیط 

٪82 33K کدام�عبارت�ها�به�دو�گونۀ�کلی�عملکرد�انسان�در�ارتباط�با�محیط�طبیعی�اشاره�دارند؟� � 758758  
الف(�درک�توان�ها�و�استفاده�از�منابع�برای�رفع�نیازها

ب(�شناخت�همه�جانبۀ�پدیده�ها�با�دید�ترکیبی
ج(�نگاه�سودجویانه�برای�رسیدن�به�خواسته�ها

د(�مطالعه�و�بررسی�روابط�متقابل�انسان�و�محیط
4( ب ـ د  3( الف ـ ج   2( ب ـ ج  1( الف ـ ب  

٪91 23K در�کدام�گزینه�تعریف�»دید�ترکیبی«�به�درستی�بیان�شده�است؟� � 759759  
1( تأثیر پدیده های مختلف هر مکان بر یک دیگر و چگونگی تأثیرپذیری آنان

2( فعالیت انسان در یک محل معین و تأثیر بسزای پدیده ها در یک مکان
3( تعامل محیط طبیعی با محیط انسانی در یک مکان 

4( مطالعۀ همه جانبه و جامع پدیده ها با تمام ویژگی های آن در یک مکان 
٪64 23K شهر�کوهپایه�ای�»سی�سخت«�در�کدام�استان�قرار�دارد؟� � 760760  

4( گیالن 3( کردستان  2( کهگیلویه و بویراحمد   1( چهارمحال و بختیاری  
 ٪85 38K در�جغرافیا�مفهوم�»مطالعۀ�همه�جانبه�و�جامع�پدیده�ها�با�تمام�ویژگی�های�آن�در�یک�مکان«�را�چه�می�نامند؟� � 761761  

4( دید جغرافیایی  3( دید مکانی   2( دید محیطی   1( دید ترکیبی  
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٪52 39K کدام�عبارت�های�زیر�در�مورد�جغرافیا�و�علوم�مختلف�آن�درست�است؟� � 762762  
الف(�ژئومورفولوژی�زیرگروه�زمین�شناسی�و�مربوط�به�جغرافیای�طبیعی�است.

ب(�جغرافیا�از�جدید�ترین�دانش�های�بشری�است�و�به�عنوان�»علم�مطالعۀ�زمین«�تعریف�شده�است.

ج(�انسان�محیط�طبیعی�را�به�محیط�انسانی�تبدیل�می�کند.

د(�جغرافی�دانان�با�دید�ترکیبی�یا�کل�نگری،�موضوعات�را�مطالعه�و�بررسی�می�کنند.
4( ب ـ د 3( الف ـ ج  2( ب ـ ج  1( الف ـ د 

14 روش مطالعه و پژوهش در 
جغرافیا

ــم ــ ــ ــه دهـ ــ ــ پایـ
12 تا   8 صفحـــۀ 

زمــــــــــــــــان
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٪75 23K کدام�گزینه�مربوط�به�سؤال�»چطور«�در�جغرافیا�است؟� � 763763  
2( بر ماهیت هر پدیده یا مسئله داللت دارد. 1( با مکان وقوع هر پدیده سروکار دارد. 

4( به بررسی سیر تکوین و تحول پدیده می پردازد.  3( روابط متقابل انسان و محیط را مورد توجه قرار می دهد. 
 ٪40 23K به�ترتیب�مثال�های�زیر�در�مورد�پدیدۀ�»گرد�و�غبار«،�پاسخ�به�کدام�سؤاالت�کلیدی�در�جغرافیا�هستند؟� � 764764  

الف(�تداوم�خشکسالی�در�سال�های�اخیر�

ب(�بی�توجهی�به�تثبیت�خاک�
4( چطور ـ چرا  3( چه کسانی ـ چه چیز  2( چرا ـ چه کسانی  1( چه  چیز ـ چطور 
به�ترتیب�»بررسی�سیر�تکوین�و�تحول�پدیده�ها«�و�»داللت�بر�ماهیت�هر�پدیده�یا�مسئله«،�مربوط�به�کدام�سؤاالت�کلیدی�  765765  

در�جغرافیا�هستند؟
4( چه کسی ـ چطور 3( چه چیز ـ چه کسی  2( چطور ـ چه چیز  1( چه کسی ـ چرا 

٪59 33K با�توجه�به�پدیدۀ�ریزگردها،�به�ترتیب�پاسخ�سؤاالت�کلیدی�»چه�چیز«�و�»چه�کسی«�در�کدام�گزینه�به�درستی�بیان�شده�است؟� � 766766  
1( تداوم خشکسالی در سال  های اخیر ـ قطع درختان و از بین رفتن دریاچه ها

2( فصل گرم سال در تابستان ـ تداوم خشکسالی در سال های اخیر
ک  3( وجود ریزگردهای بیش از حد مجاز در هوا ـ بی توجهی به تثبیت خا

ک ـ از بین رفتن باتالق ها و واحه ها در روستا 4( بی توجهی به تثبیت خا
 ٪82 38K موارد�زیر،�به�ترتیب�مربوط�به�کدام�سؤال�های�کلیدی�در�جغرافیا�هستند؟� � 767767  

الف(�بر�ماهیت�هر�پدیده�یا�مسئله�داللت�دارد.

ب(�با�رکن�اساسی�جغرافیا�سروکار�دارد.�

ج(�به�بررسی�سیر�تکوین�و�تحول�پدیده�می�پردازد.
2( کجا ـ چه کسی ـ چه موقع 1( چه چیز ـ چرا ـ چه موقع  

4( چه کسی ـ چطور ـ چه چیز 3( چه چیز ـ کجا ـ چطور  

٪71 23K کدام�گزینه�مراحل�»دوم«�و�»چهارم«�پژوهش�در�جغرافیا�را�به�درستی�نشان�می�دهد؟�)به�ترتیب(� � 768768  
2( تدوین فرضیه ـ پردازش اطالعات  1( جمع آوری اطالعات ـ پردازش اطالعات  

4( بیان مسئله ـ جمع آوری اطالعات  3( تدوین فرضیه ـ جمع آوری اطالعات  
 ٪59 38K از�مراحل�پژوهش�در�جغرافیا،�»گام�سوم«�کدام�است؟� � 769769  

2( تدوین فرضیه  1( پردازش اطالعات   
4( جمع آوری اطالعات  3( نتیجه گیری و ارائۀ پیشنهادها   

٪88 23K کدام�مثال�زیر�مربوط�به�مرحلۀ�»طرح�سؤال�و�بیان�مسئله«�در�پژوهش�های�جغرافیایی�است؟� � 770770  
1( به نظر می رسد وجود زمینه های مناسب اشتغال, عامل افزایش جمعیت شهر اصفهان است. 
2( بین تقاضای نیروی کار در شهر اصفهان و جذب جمعیت در آن, رابطۀ مستقیم وجود دارد.

3( عوامل مؤثر در افزایش جمعیت شهر اصفهان در دهۀ اخیر چیست؟
4( پژوهشگر به سالنامۀ آماری یک دهه مراجعه می کند و تغییرات جمعیتی شهر اصفهان را مورد مطالعه قرار می دهد. 

٪83 33K
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15 ــممنطق، ترازوی اندیشه ــ ــ ــه دهـ ــ ــ پایـ
تا 10 صفحـــۀ 3 

زمــــــــــــــــان
پیشـــنهادی

m
i
n
s1515 164

٪47 23K اغلب�آگهی�های�تجاری�درواقع�نوعی�............�هستند�که�برای�بررسی�درستی�و�نادرستی�آن�ها�به�............�نیازمندیم.�� �11841184  
4( مغالطه ـ استدالل 3( تعریف ـ منطق  ۲( مغالطه ـ علم منطق  ۱( استدالل ـ علم منطق  

٪25 23K مناسب�ترین�پاسخ�به�این�سؤال�که�»چرا�صرفاً�با�دانستن�منطق�نمی�توان�از�خطاهای�ذهنی�جلوگیری�کرد؟«�کدام�است؟�زیرا�............  �11851185  
۱( خواندن دستورالعمل های نظری منطق بدون تمرین و کاربرد آن ممکن نیست. 

۲( منطق علمی کاربردی است و به  کارگیری آن باعث پدید آمدن بنای فکری مستحکمی می شود.
3( ذهن انسان گاهاً در معرض خطا قرار دارد، بنابراین چه بسا تمرین و ممارست الزم است. 

4( هر انسانی ممکن است که دچار خطاهای ذهنی عمدی و یا غیرعمدی شود.
٪73 23K می�توانیم�دانش�بشری�را�به�دو�حیطۀ��کلی�............�و�............�تقسیم�کنیم�که�تفاوت�اساسی�اولی�با�دومی�در�این�است�که�............  �11861186  

۱( تصور ـ تصدیق ـ اولی دارای حکم و قضاوت است، اما دومی دارای حکم و قضاوت نیست.
۲( تعریف ـ استدالل ـ اولی دارای حکم و قضاوت نیست، اما دومی دارای حکم و قضاوت است.
3( تعریف ـ استدالل ـ اولی دارای حکم و قضاوت است، اما دومی دارای حکم و قضاوت نیست.

4( تصور ـ تصدیق ـ اولی دارای حکم و قضاوت نیست، اما دومی دارای حکم و قضاوت است.
٪15 23K کدام�گزینه�تعبیر�کامل�تری�از�منطق�و�مغالطات�است؟� �11871187  

۱( علم منطق به شناخت مغالطات می پردازد تا راه پیشگیری از مغالطات را بیان کند.
کم بر ذهن صورت می گیرد. ۲( پیشگیری از مغالطات از طریق بیان قوانین حا

3( مغالطات همان بیماری های تفکر هستند که تعداد دقیق آن ها مشخص نیست.
کید دارد. 4( علم منطق بر آموزش شیوۀ استدالل کردن تأ

٪33 23K کدام�مورد�را�علم�منطق�بررسی�نمی�کند؟�� �11881188  
۲( پاسخ دادن به چرایی و چیستی یک مفهوم ۱( تصور صرفاً به معنای تصویر یک شیء 

4( ارائۀ استدالل برای بهداشت عمومی  3( استدالل و تعریف نادرست  
٪75 36K کدام�یک�از�گزینه�های�زیر،�نمی�تواند�به�عنوان�مقدمۀ�یک�استدالل�قرار�بگیرد؟� �11891189  

۱( به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن / که شبی نخفته باشی به درازنای سالی
۲( فراهم نشینند تردامنان / که این ُزهد ُخشک است و آن دام نان

3( همی گویم و گفته ام بارها / بود کیش من ِمهر دلدارها
4( آمدی جانم به قربانت ولی حاال چرا؟ / بی وفا حاال که من افتاده ام از پا چرا؟

٪30 39K کدام�گزینه�تعریف�جامعی�از�تفکر�در�منطق�ارائه�می�دهد؟� �11901190  
۲( شناخت امور مجهول با کمک مفاهیم معلوم ۱( کشف مجهوِل دارای حکم با کمک جمالت کامل 

گاهی به مجهوالت با کمک معلومات 4( آ کم بر ذهن  3( توضیح و تفسیر درست و واضح قواعد حا
٪63 23K در�کدام�گزینه،�به�واقعیت�داشتن�و�نداشتن�کاری�نداریم؟� �11911191  

کسان نهان داشت ۲( راز از همه نا ۱( بشنو این نی چون شکایت می کند 
4( تا هشیارم طرب ز من پنهانست 3( خرسند همی بودم در دام تو من  

٪44 23K دربارۀ�تصدیق�می�توانیم�بگوییم�که�............  �11921192  
۲( در هر تصدیقی الزاماً چیزی را به چیزی نسبت می دهیم. ۱( هر جملۀ کاملی یک تصدیق است. 

4( هر تصدیقی از چند تصور تشکیل شده است. 3( هر جملۀ انشایی می تواند یک تصدیق باشد. 
گر�کسی�بپرسد؛�»کنکور�چیست؟«�و�»چرا�برای�موفقیت�در�کنکور�مطالعه�و�برنامه�ریزی�الزم�است؟«�به�ترتیب،�برای�پاسخ� ا �11931193  

دادن�به�این�سؤال�ها�از�چه�چیزی�استفاده�می�کنیم؟�
۲( تصورات معلوم خود ـ تصدیقات معلوم خود  ۱( تصدیقات معلوم او ـ تصدیقات معلوم او 

4( تصورات معلوم او ـ تصدیقات معلوم او  3( تصدیقات معلوم خود ـ تصورات معلوم خود 

٪45 23K
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٪62 23K »پیش�از�پرداختن�به�مبحث�تعریف«�و�»قبل�از�ورود�به�مبحث�استدالل«�به�ترتیب�آشنایی�با�............�و�............�الزم�است.� �11941194  
4( تصدیق ـ قضایا 3( قضایا ـ مفاهیم   ۲( الفاظ ـ قضایا  ۱( تصور ـ الفاظ  

٪43 23K کدام�یک�از�موارد�زیر�می�تواند�مقدمۀ�یک�استدالل�باشد؟�� �11951195  
۲( بیا تا قدر یک دیگر بدانیم گر تو فارغی از حال دوستان یارا   ۱( ا

4( پرده دار حریم حرمت اوست 3( مگذران روز سالمت به مالمت  
٪37 33K دربارۀ�تصور�می�توانیم�بگوییم�که�............   �11961196  

۱( همان مفهوم است و ممکن است جزئی باشد و حتماً دارای مصداق واقعی است.
۲( معنای کلمه است که ممکن نیست دارای مصداق فرضی باشد.
3( دقیقاً همان تصویری از اشیا است که در ذهن تشکیل می شود.

4( همان مدلول لفظ است که ممکن است دارای مصادیق خارجی باشد. 
٪59 28K کدام�گزینه�از�وظایف�علم�منطق�است؟� �11971197  

۲( از بین بردن لغزش های ذهنی ۱( بررسی محتوای علوم  
4( اختراع ضوابط تفکر 3( بررسی روش های جلوگیری از خطای فکری  

٪56 23K کدام�گزینه�تحت�شمول�استدالل�ها�قرار�می�گیرد؟�� �11981198  
۱( ای دریغا دیدن عشق فنایی، چاره نیست.
۲( بر َدَرت وا مانده ام، امری کنی، فرمان کنی.

3( نگاه کردن به نقشۀ عراق که پیش  روی شما آویزان است.
4( گوش دادن شما به رادیو که می گوید: قربانیان جنگ جهانی اول در شب نخست ۲۲۱ نفر بودند.

15 ــملفظ و معنا ــ ــ ــه دهـ ــ ــ پایـ
صفحـــۀ 13 تا 19

زمــــــــــــــــان
پیشـــنهادی

m
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در�جمالِت:�»عشق�دارای��5نقطه�است«،�»شعر�مفهومی�کلی�است«�و�»شیر�شجاع�است«�هر�یک�از�کلماتی�که�مشخص��شده،� �11991199  

به�ترتیب�به�کدام�یک�از�عوالم�ذهن،�زبان�و�یا�خارج�اشاره�دارد؟�

4( ذهن ـ ذهن ـ خارج  3( زبان ـ ذهن ـ خارج  ۲( خارج ـ زبان ـ ذهن  ۱( زبان ـ خارج ـ خارج 
٪83 27K به�ترتیب�هر�یک�از�رابطه�های�»ذهن�با�زبان«،�»خارج�با�ذهن«�و�»زبان�با�خارج«�چگونه�تعبیر�می�شود؟�� �12001200  

۲( معنی و لفظ ـ مصداق و مفهوم ـ لفظ و مصداق ۱( کلمه و معنی ـ مصداق و مفهوم ـ لفظ و مفهوم 
4( لفظ و مفهوم ـ لفظ و مصداق ـ مصداق و مفهوم 3( معنی و لفظ ـ مفهوم و مصداق ـ مصداق و مفهوم 

٪64 27K با�توجه�به�عبارت�های�»الف«�و�»ب«�کدام�گزینه�جاهای�خالی�را�به�درستی�تکمیل�می�کند؟�)به�ترتیب(� �12011201  
گر�دانش�آموز�مبحث�تصور�و�تصدیق�را�یاد�نگیرد؛�این�یاد�نگرفتِن�تصور�و�تصدیق�موجب�شود�که�دانش�آموز�تمارین�تصور�و�تصدیق�کتاب�را� الف(�ا

درست�حل�نکند.

ب(�معلمی�دو�دانش�آموز�دارد�که�دارای�نام�و�نام�خانوادگی�یکسان�هستند�و�او�موقع�صحبت�کردن�با�این�دو�دانش�آموز،�نمی�تواند�آن�ها�را�از�همدیگر�

تشخیص�دهد.

ـ�در�عبارت�»الف«�خطای�در�............�موجب�خطا�در�............�شده�است.�

ـ�در�عبارت�»ب«�خطای�در�............�موجب�خطا�در�............�شده�است.

4( ذهن، خارج ـ خارج، لفظ 3( ذهن، خارج ـ لفظ، خارج  ۲( ذهن، لفظ ـ لفظ، خارج  ۱( خارج، ذهن ـ لفظ، خارج 
٪48 27K کدام�گزینه�درست�نیست؟� �12021202  

۱( توجه منطق به مبحث الفاظ به صورت یک امر تخصصی است.      
۲( منطق به حوزۀ قواعد صرفی و نحوی توجه ویژه ندارد.

3( بخش بزرگی از ارتباطات افراد از طریق الفاظ و کلمات صورت می گیرد.
4( اصول کلی زبان به منظور جلوگیری از خطای اندیشه در منطق بررسی می شوند.

٪69 27K



اقتصاد
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25 کسب و کار و کار آفرینی - 
انتخاب نوع کسب و کار

ــم ــ ــ ــه دهـ ــ ــ پایـ
صفحـــۀ 2 تـــا 21

زمــــــــــــــــان
پیشـــنهادی

m
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s2525 197

%85 27K در�رابطه�با�کارآفرین�کدام�گزینه�صحیح�است؟� 	16761676  

1(کارآفرینباتصمیمگیریبهموقعوکاروتالشزیاد،شجاعتخودرانشانمیدهد.

2(کارآفرینکسیاستکهبانوآوریوخطرپذیری،محصوالتجدیدیتولیدوعرضهمیکند.

3(گاهیکارآفرینانناامیدانهکاریراآغازمیکنندکهممکناستسودداشتهباشد.

4(کارآفرینمیداندکهممکناستازنظرمالی،کارسودآورینداشتهباشد،پستیزبیناست.

آقای�سهیلی�به�عنوان�یک�کارآفرین�در�کار�خود�نظم،�انضباط،�پایداری،�اشتیاق�و�توانایی�حل�مسئله�را�دارد�و�با�تبدیل� �16771677  

ایده�های�خالقانۀ�خود�به�محصوالت�جدید،�فرآیند�کسب�و�کارش�را�به�سمت�موفقیت�هدایت�می�کند.�توضیحات�باال�به�ترتیب،�

کدام�دو�ویژگی�مشترک�همۀ�کارآفرینان�را�بیان�می�کند؟��

تیزبین 4(سازماندهندهـ 3(پرانگیزهـنوآور تیزبین 2(پرانگیزهـ 1(سازماندهندهـنوآور

زمانی��که�رئیس�یک�بیمارستان�دولتی�با�وجود�این�که�می�داند�حضور�یا�بستری�بیماران�کرونایی�موجب�نگرانی�سایر�بیماران�شده� �16781678  

و�در�نتیجه�سطح�مراجعۀ�افراد�را�برای�درمان�های�مختلف�کاهش�می�دهد،�با�در�نظر�گرفتن�تمهیدات�الزم،�اقدام�به�راه�اندازی�

بخش�های�ویژه�برای�درمان�بیماران�کرونایی�می�کند،�در�واقع�کدام�ویژگی�مشترک�کارآفرینان�موفق�را�به�نمایش�گذاشته�است؟

4(ریسکپذیری 3(مسئولیتپذیری 2(انعطافپذیری 1(خوشبینی
%77 23K کدام�گزینه�پاسخ�درست�سؤاالت�زیر�است؟� �16791679  

الف(�به�ترتیب�بیان�کنید�انگیزۀ�تولیدکنندگان�از�کار�و�فعالیت�اقتصادی�چه�می�باشد�و�مصرف�کنندگان�با�چه�هدفی�اقدام�به�خرید�کاال�و�خدمات�می�کنند؟�

ب(�سازمان�دهنده�بودن�به�عنوان�یکی�از�ویژگی�های�مشترک�کارآفرینان�موفق�به�چه�معنی�می�باشد؟�

1(الف:کسبسودـرفعنیازب:دیدنفرصتهایکسبوکارقبلازسایرین

2(الف:خدمتبههمنوعانـرونقبازارب:مدیریتوهماهنگیمنابعبهشکلکارا

3(الف:کسبسودـرفعنیازب:مدیریتوهماهنگیمنابعبهشکلکارا

4(الف:خدمتبههمنوعانـرونقبازارب:دیدنفرصتهایکسبوکارقبلازسایرین
%38 23K به�ترتیب�کدام�گزینه�درست�)ص(�یا�نادرست�)غ(�بودن�عبارت�های�زیر�را�به�درستی�نشان�می�دهد؟� �16801680  

گرچه�هر�فردی�ویژگی�های�منحصر�به�فردی�دارد،�اما�کارآفرینان�خوب�ویژگی�هایی�مثل�شجاعت�و�بینش�دارند.� الف(�ا

ب(�کارآفرین�به�کار�و�تالش�زیاد�برای�زنده�نگه�داشتن�کسب�و�کار�نیاز�دارد.

ج(�یکی�از�عوامل�از�بین�برندۀ�انگیزۀ�کارآفرینان،�خطرات�این�کار�است.�

د(�این�که�نیمی�از�کسب�و�کارهای�نوپا�کار�خود�را�ادامه�می�دهند،�نشان�از�آسان�بودن�کارآفرینی�دارد.

4(غـغـصـص 3(صـصـصـغ 2(غـغـغـص 1(صـصـغـغ
%79 28K کدام�گزینه�جدول�زیر�را�به�درستی�تکمیل�می�کند؟  �16811681  

1(الف:نوآورب:مدیریتمنابعبهشکلکاراج:ایدههارابهمحصوالت

جدید،فرآیندهاویاکسبوکارهایجدیدتبدیلمیکنند.د:تیزبین

2(الف:نوآورب:استفادهازدانشکارشناسان،همکارانومشتریان

ج:ایدههارابهمحصوالتجدید،فرآیندهاویاکسبوکارهایجدید

تبدیلمیکنند.د:خوشبین

3(الف:پرانگیزهب:استفادهازدانشکارشناسان،همکارانومشتریانج:بهمیدانآوردنسرمایهوخوشنامیدرجهتراهاندازیفعالیتاقتصادید:خوشبین

4(الف:پرانگیزهب:مدیریتمنابعبهشکلکاراج:بهمیدانآوردنسرمایهوخوشنامیدرجهتراهاندازیفعالیتاقتصادید:تیزبین

%64 23K

%52 23K

توضیحویژگی

دارای�اشتیاق�و�توانایی�حل�مسئله�در�کنار�نظم�هستند.)الف(

)ب(سازمان�دهنده

)ج(ریسک�پذیر

دقت�به�فرصت�ها�زمانی�که�دیگران�متوجه�آن�ها�نمی�شوند.)د(
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%62 23K کدام�گزینه�تکمیل�کنندۀ�عبارت�های�زیر�می�باشد؟�� �16821682  
الف(�برای�این�که�محصولی�جدید�برای�اولین�بار�روانۀ�بازار�شود،�ابتدا�باید�............ 

ب(�برای�زنده�نگه��داشتن�یک�کسب�و�کار�نوین�به�............�نیاز�می�باشد.�

ج(�پول�هایی�که�صرف�خرید،�اجاره�و�یا�به��کارگیری�عوامل�مختلف�تولید�می�شود،�با�عنوان�............�شناسایی�می�شوند.��

1(الف:پولوسرمایۀفیزیکیکهمهمترینعواملتولیدهستند،وجودداشتهباشند.ب:کاروتالشزیادکارآفرینج:سرمایهیاداراییبنگاهاقتصادی
2(الف:کسینقشکارآفرینرابازیکند.ب:کاروتالشزیادکارآفرینج:هزینههایتولید

3(الف:کسینقشکارآفرینرابازیکند.ب:تکنولوژی،فناوریهاینوینوپولج:سرمایهیاداراییبنگاهاقتصادی
4(الف:پولوسرمایۀفیزیکیکهمهمترینعواملتولیدهستند،وجودداشتهباشند.ب:تکنولوژی،فناوریهاینوینوپولج:هزینههایتولید

%49 23K با�توجه�به�اطالعات�مندرج�در�جدول�زیر،�به�ترتیب:�� �16831683  
الف(�درآمد�تولیدکننده�چقدر�است؟�

زیان�دیدگی� یا� سوددهی� نظر� از� را� او� عملکرد� ب(�

بررسی�کنید.�)یا�عنوان�کنید.(

تومانضررکردهاست. 547 000 000, , تومانب: 820 000 000, , 1(الف:
تومانسودداشتهاست. 470 000 000, , تومانب: 820 000 000, , 2(الف:
تومانضررکردهاست. 650 000 000, , 1تومانب: 000 000 000, , , 3(الف:

�5000واحدتعداد�محصول�تولیدشده

�200تومانقیمت�هر�واحد�محصول 000,

�70تومانجمع�کل�هزینه�های�تولید�برای�هر�واحد�محصول 000,

�4100واحدتعداد�محصول�فروش�رفته

�20نفرتعداد�کارکنان�تولیدی

�تومانحقوق�ماهانۀ�هر�یک�از�کارکنان 1 000 000, ,
تومانسودداشتهاست. 410 000 000, , 1تومانب: 000 000 000, , , 4(الف:

زمانی��که�دولت�یا�یک�شخص�حقیقی�که�صاحب�معدن�به�حساب�می�آید،�منبع�خود�را�برای�مدتی�در�اختیار�یک�تولیدکننده� �16841684  
قرار�می�دهد�تا�با�بهره�برداری�از�آن،�محصول�مورد�نیاز�جامعه�را�تولید�کند،�چه�توقعی�از�تولیدکننده�دارد؟��

1(بهایمنابعوامکاناتطبیعیراازتولیدکنندهدریافتکند.
2(سودسرمایۀفیزیکیخودراازتولیدکنندهدریافتکند.
3(اجارۀعاملزمینراماهانهازتولیدکنندهدریافتکند.

4(درسودوزیانتولیدشریکشدهوبهعنوانصاحبمحصولمعرفیشود.
تولیدکننده�ای�در�صورت�های�مالیاتی�خود�)اظهارنامۀ�مالیاتی�تولیدکنندگان(،�عنوان�کرده�نه�تنها�از�فعالیت�خود�سود�نبرده،� �16851685  
گر�صورت�هزینه�های�سالیانۀ�او�به�شرح�جدول�زیر�باشد�و�تعداد�محصول� بلکه�با�زیانی�برابر��2میلیون�دالر�مواجه�شده�است.�ا

تولیدشده�در�هر�ماه�به�طور�متوسط��500واحد�باشد،�در�این�صورت:�

الف(�درآمد�ساالنۀ�تولیدکننده�چقدر�است؟

ب(�قیمت�هر�واحد�محصول�را�حساب�کنید.�

1(الف:6میلیوندالرب:1000دالر
20دالر 000, 2(الف:10میلیوندالرب:
12دالر 000, 3(الف:6میلیوندالرب:

�2میلیون�دالرخرید�مواد�اولیه

�میلیون�دالرحقوق�کارکنان�تولیدی�به�طور�متوسط 1 5/

هزینۀ�تعمیر�یا�جایگزینی�کاالهای�سرمایه�ای�

)هزینۀ�استهالک(
�200هزار�دالر

�300هزار�دالرهزینۀ�تأمین�انرژی

�4میلیون�دالراجارۀ�کارگاه�تولیدی
1666دالر 6/ 4(الف:10میلیوندالرب:

%38 27K کدام�گزینه�به�ترتیب�پاسخ�درست�سؤاالت�زیر�است؟� �16861686  
الف(�کدام�یک�از�هزینه�های�تولید�نیست؟

ب(�کارآفرین�............�است؛�یعنی�ایده�های�خود�را�به�فرآیندهای�جدید�تبدیل�می�کند.

ج(�فردی�که�می�خواهد�کسب�و�کاری�نو�را�راه�اندازی�کند،�باید�مهارت�ابتکار�عمل�داشته�باشد.�کدام�یک�منظور�از�مهارت�ابتکار�عمل�را�به�درستی�نشان�داده�است؟

1(الف:اجارهب:شجاعج:باجمعکردنعواملمختلفکاالیاخدمتیراتولیدکند.
2(الف:اجارهب:شجاعج:تواناییهایالزمجهتراهاندازیکسبوکارنوینراداشتهباشد.
3(الف:زیانب:نوآورج:تواناییهایالزمجهتراهاندازیکسبوکارنوینراداشتهباشد.

4(الف:زیانب:نوآورج:باجمعکردنعواملمختلفکاالیاخدمتیراتولیدکند.

%35 23K

%34 23K
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