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ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ،یگرامــ داوطلــب
 ن،یـآنال یهـا آزمون شیپ ،ارزشیابی آزمون از بعد هوشمند یها کارنامه

یآموزشـ کمـک یهـا جزوه هوشمند، اشکال رفع دو، نهیگز الؤ س بانک
 خود یمل کد و )یکاربر  نام عنوان به( یداوطلب ۀشامر  از استفاده با ، ...و

 gozine2.ir آدرس بـه ود نـهیگز تیسـا وب وارد )عبور رمز عنوان به(

  .دیشو
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در

.اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مــی شام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. اهدهمش را

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید
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است؟ شده معني نادرست »واژه دو«گزينه كدام در -۱
بركه) (تاالب: -بلندي) (رفيع: -منشي) پاك (نجابت: )2كردن) حكومت كردن: (عمارت -احتياط) (حازم: -شگفتا) (زهي: )1
بار) و خوار (گلبن: -ستم) و ظلم (جافي: -آسمان) (افالك: )4  حيله) (مكايد: -خودكشي) (ورطه: -ردن)ك رها (يله: )3

  است؟ درست همگي ها واژه كدام معني ها شماره به توجه با -۲

آسان خيرخير: -۴  جيب زنخدان: -۳اندوهگين نژند: -۲ روز سيه ادبار: -۱
عذاب وبال: -۸  اي جيوه سيماب: -۷زرگب خيمۀ خرگاه: -۶شدن پياده برنشستن: -۵
ناپسندي كراهيت: -۱۰بند گردن مخنقه: -۹
1( 2- 3- 4  2( 5- 6- 7  3( 1- 8- 9  4( 4- 6- 10  

است؟ شده معني نادرست واژه چند -۳
يـا زمـين در پسـت جاي (حضيض: -كرده) آشكار (نموده: -نگاهداشت) (تيمار: -زبان) (كام: -قرار) (ميعاد: -آمدن) نظر به شدن: صورت«(

»گمراهي) رايي: (تيره -جوانمردي) (حميّت: -بيماري) (علّت: -كاخ) (كوشك: -دار) ميوه (برومند: -كوه) پايين

سه )4  چهار )3  يك )2  دو )1
است؟ »اماليي غلط«فاقد گزينه كدام -۴

ـــــهلطيـــف نصـــر و نظـــم و حَكَميّـــات ســـفينۀ )1 ـــــاه ك ـــــوك بارگ ـــــدور و مل ـــــايد را ص ش
ـــن )2 ـــط زي ـــد نم ـــر دارن ـــود ب ـــد خ ـــان ص ـــــــكنش ـــــــي لي ـــــــد ك ـــــــان را آن بينن طاغي
ـــاهي )3 ـــت م ـــو نتاف ـــو همچ ـــرج از ت ـــويي ب حســن جويبــار از قــدت چــون نخواســت ســروينيك
ـــيل )4 ـــاهي را س ـــوار كوت ـــاجز دي ـــي ع ـــد م كن

  

ــــب دشــــمن راه ســــدّ ــــل قال شــــود مــــي تحمّ
دارد؟ »اماليي غلط«گزينه كدام -۵

برگماشت. شهر دو آن ايالت به را اتابك آورد، گرد بسيار حشم و خدمآنكه  از پس )1
رفت. مي سخت هاي كوه و سعب معابر بر گرفت، سفر راه مالزمان خواص از سوار دويست با )2
پنداشت. نبايد ديگر خطيبان چون امالك، عوايد بسياري و ضيعت فزوني در را خطيب اين )3
گزارد. سپاس هديّت بدين وي و فرستاد او خدمت به داشت گوش در كه مرواريدي )4

است؟ شده معرفي نادرست اثر چند صاحبان -۶
-گرمـارودي) موسـوي عـرش: (گوشـوارٔه -ميرصادقي) جمال (ديوار: -كيكاووس) عنصرالمعالي ترجمۀ دمنه: و (كليله -عطار) نامه: الهي«(

»عطار) ةاالحرار:(تحف -جامي) (بهارستان: -اي) گنجه نظامي شيرين: و (فرهاد

يك )4  سه )3  چهار )2  دو )1
است؟ »مجاز« آرايۀ فاقد گزينه كدام -۷

انــــد گرفتــــه عبــــادت كُــــنج بــــراي از نــــان )1
 

نــــان بــــراي عبــــادت كُــــنج نــــه دالن صــــاحب
 

ـــــم )2 ـــــبش در دل ـــــد جن ـــــار آم ـــــر ب ديگ
 

ــــــدانم ــــــا ن ــــــه ت ــــــاز دارد چ ــــــر در ب س
 

اســت مــن ســينۀ در كــه نهفتــه آتــش زيــن )3
 

گرفــت آســمان در كــه اســت اي شــعله خورشــيد
 

ــار )4 ــرين صــحبت حــق و رفــت اگــر ي نشــناخت دي
 

ــــاش ــــه اهللا ح ــــن رَوم ك ــــي ز م ــــار پ ــــر ي دگ
 

است؟ آمده گزينه كدام در زير بيت هاي آرايه -۸
بگــردانم؟ ســر تــو حكــم خــط از چگونــه

 

مـن مطـيعم و حكـم تـو پـيش بنـده مطـاع كه 
 

آرايي واج -نظير مراعات -كنايه -تعليل حسن )2نناهمسا  جناس -كنايه -مجاز -تضاد )1
آميزي حس -اغراق -تضاد -ايهام )4 ايهام -كنايه -جناس -تكرار )3

است؟ درست گزينه كدام برابر درشده  نوشته آرايۀ دو هر -۹
ــا )1 ــه ت ــي گــوش كــي ب ــر كن ــرده نفــس ب ســراي پ

 

ــا ــه ت ــي ب ــگ ك ــي چن ــرهِ در زن ــوي گ ــگ گيس چن
 

اسب)تن ايهام -(تشبيه 
ــار از دورم )2 ــارم و ي ــوي ني ــتن او س ــه رف ــك ك اش

 

را فرســـنگ در فرســـنگ مـــن گـــرد دريـــا ســـاخت
 

آميزي) حس -(اغراق 
عزيــز جــان صــد بــه كــه زان اگــر خواجــه اي بــرو )3

 

ـــــي ـــــند م ـــــر فروش ـــــف بخ ـــــاني يوس را كنع
 

تلميح) -(ايهام 
ــــا آن خــــوش اي )4 ــــه دان ــــا ك ــــت را دني بِهِش

 

بهشـــــت رد مـــــردان شـــــاه همچـــــون رفـــــت 
 

استعاره) -تام (جناس 
  است؟ متفاوت ها گزينه ساير با گزينه كدام در فعل حذف نوع -۱۰

ـــــو )1 ـــــام چ ـــــو ن ـــــه در ت ـــــده اي نام ام دي
 

ـــــه ـــــت ب ـــــه نام ـــــر ك ـــــده ب ـــــده دي ام مالي
 

ــــــداري )2 ــــــاب ن ــــــان دل درد ت ــــــه هم ب
 

ــــــه ــــــوال ك ــــــرا اح ــــــنيده م ــــــي نش باش
 

ــي )3 ــات دان ــتۀ حي ــير كش ــق شمش ــت؟ عش چيس
 

ـــيبي ـــد س ـــون رخ از نگزي ـــتان چ ـــت بوس دوس
 

ــــعدي )4 ــــر س ــــالبي اگ ــــج و رو راه ط ــــر رن ب
 

اوســـت بيابـــان صـــبر دوســـت ديـــدار كعبـــۀ
 

 ۳تا  ۱های  درس و ستایش :۲ فارسی      ۳تا  ۱های  درس و ستایش :۱ فارسی
´ 18
پيشنهادي زمان
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چيست؟ ترتيب به »پنجم و سوم دوم، اول،« هاي فعل زمان زير، عبارات به توجه با -۱۱  22
تماشـا را حيـاط از اي گوشـه اش زده غـم هاي چشم با ناصر كردند. مي كار تندتند ها عمله و بنّا رسيد. مي خود گذشتۀ بلندي به داشت ديوار«

»است. نتيجه بي كردنش التماس كه فهميد ناصر كند. مي

اخباري مضارع -اخباري مضارع -استمراري ماضي -مستمر ماضي )2  اخباري مضارع -استمراري ماضي -استمراري ماضي -مستمر ماضي )1
ساده ماضي -التزامي مضارع -استمراري ماضي -ساده ماضي )4  ساده ماضي -اخباري مضارع -ساده ماضي -ساده ماضي )3

است؟ متفاوت گزينه كدام در انتهايي فعل معني -۱۲
ـــر )1 ـــو اگ ـــايي رخ ت ـــتم بنم ـــد س ـــد نخواه ش

 

شـــد نخواهـــد كـــم هـــيچ تـــو خـــوبي و حســـن ز
 

ــو )2 ــاك ت ــاش پ ــرون و ب ــي آي ب متــرس و حجــاب ب
 

ـــي ـــه كس ـــيد ب ـــزال ص ـــرم غ ـــد ح ـــد نخواه ش
 

ـــر )3 ـــر اگ ـــري آن ب ـــاهرو اي س ـــه م ـــرا روز ك م
 

ـــي ـــياه كن ـــه س ـــت ب ـــم زلف ـــد قس ـــد نخواه ش
 

هيهــات شــد، ســير تــو از بهــار گفــت رقيــب )4
 

ـــه ـــت حـــرف ب ـــتّهم كســـي مف ـــد م شـــد نخواه
 

دارد؟ وجود »ساز پايه هم پيوند و ساز وابسته پيوند« نوع دو هر گزينه كدام در -۱۳
پــــروري اگــــر اســــت تخــــم وقــــت كنــــون )1

 

بــــــري خــــــرمن كــــــه داري امّيــــــد رگــــــ
 

ــــالب ز )2 ــــان انق ــــاه در زم ــــل پن ــــز جه گري
 

اســت نــادان عــيش حــال، يــك بــه مانــده آنچــه كــه
 

ـــــي )3 عظـــــيم راه ايـــــن اســـــت ســـــروپاي ب
 

رســـيد خـــواهم پـــا بـــه مـــن يـــا ســـر بـــه مـــن
 

ــفاي در اســت بســيار خســته )4 ليــك عشــق دارالشّ
 

ــــفا آن ــــد ش ــــه ياب ــــارِ ك ــــت دارو از درد ك گرف
 

جز: به دارند، تناسب زير بيت با ها گزينه مۀه -۱۴
را عَلــــم بــــرزد راســــتي از ســــرو چــــو

 

ــــم را  ــــاراج غ ــــان ت ــــدر جه ــــد ان ندي
 

ــــويي ز )1 ــــخن كژگ ــــدر را س ــــم ق ــــت ك گش
 

گشــــت محتشـــم شــــد راســـتگو كــــاو كســـي
 

ــــــتي )2 ــــــب راس ــــــاي موج ــــــت رض خداس
 

ــــس ــــدم ك ــــه ندي ــــم ك ــــد گ راســــت ره از ش
 

دل صـــــافي آب از بيـــــاموز صـــــدق طريـــــق )3
 

ــــه ــــب راســــتي ب چمــــن ســــرو ز آزادگــــي طل
 

ـــه زد نفـــس صـــبح صـــدق، ز )4 رســـيد آفتـــاب ب
 

اينجـــا بـــرآر جگـــر از نفســـي دل، صـــدق بـــه
 

دارد؟ تناسب زير عبارت با گزينه كدام -۱۵
  »افتد. مي عقل كودك سر از كاله تماشا/ هنگام به كه بلند/ و تناوري چندان«

ـــــــــــــواري )1 ـــــــــــــدي اي آزاده بزرگ خداون
 

ــــت از كــــه ــــا شــــد عقــــل چشــــمِ او كفاي بين
 

ــــــــــرد اي )2 ــــــــــو را خِ كارســــــــــازنده ت
 

ــــــــن و جــــــــان ــــــــو را ت ــــــــده دل ت نوازن
 

ـــــعلۀ )3 ـــــق مش ـــــو عش ـــــد چ ـــــانگي ش خ
 

ــــــل شــــــد ســــــوخته ــــــه عق پروانگــــــي ب
 

ـــــور )4 ـــــل قص ـــــال درك ز عق ـــــت كم او رفع
 

نابيناســــت چشــــم و خورشــــيد چشــــمۀ مثـــال
 

دارد؟ متفاوتي مفهوم گزينه كدام -۱۶
ـــــب )1 ـــــدوه ش ـــــا ان ـــــدارد داروف ـــــان ن پاي

 

ـــــس عشـــــرت صـــــبح ـــــه نف ـــــابي پاب دارد رك
 

ـــــرو )2 ـــــار اي كـــــن شـــــادي ب ـــــروز دل ي اف
 

ـــو ـــت چ ـــي خاك ـــورد م ـــدين خ ـــور چن ـــم مخ غ
 

ـــون )3 ـــت چ ـــار عاقب ـــان ك ـــتي جه ـــت نيس اس
 

ـــاش خـــوش هســـتي چـــو نيســـتي كـــه انگـــار ب
 

اسـت گـذر در جهـان شـادي و غـم چـون حافظا )4
 

ــر ــت آن بهت ــه اس ــن ك ــاطر م ــود خ ــوش خ مدار  خ
 

؟ندارد مفهومي تناسب زير بيت با گزينه كدام -۱۷
ـــدي ـــت آن از بلن ـــاو ياف ـــت ك ـــد پس ش

 

درِ نيســــتي كوفــــت تــــا هســــت شــــد 
 

ـــــه )1 ـــــاد اول دان ـــــت فت ـــــه پس ـــــاك ب خ
 

افـــــــالك بـــــــر سركشـــــــيد آن از تـــــــا
 

ـــه خـــويش قيمـــت )2 ـــادگي ب ـــزون افت ســـازند اف
 

ــــــاري ــــــود خاكس ــــــر آب ب ــــــان گه درويش
 

پســـت را خـــود ســـاخت چـــو تواضـــع بـــه )3
 

دســــــت ترفّــــــع بــــــدان گــــــرفتش حــــــق
 

ــــه )4 ــــايي ب ــــه ج ــــدخواه ك ــــوني ب ــــود خ ب
 

ــــــــع ــــــــودن تواض ــــــــوني نم ــــــــود زب ب
 

دارد؟ تناسب زير بيت با گزينه كدام -۱۸
ــــي ــــه حرف ــــط ب ــــا غل ــــردي ره نك

 

ـــــردي  ـــــا نك ـــــه درو خط ـــــك نكت ي
 

نيســــت خــــالي ســــببي از نــــداد كــــه را آن )1
 

داد بايــــد نمــــي خــــر بــــه سُــــرو دانســــت
 

خ)شا  (سُرو: 
ــــــو )2 ــــــوان چ ــــــتي بت ــــــردن درج را راس ك

 

كــــــردن خــــــرج بايــــــد چــــــه را دروغــــــي
 

ـــــم )3 ـــــا بكوش ـــــا ت ـــــيده خط ـــــم پوش ــــوباش ــــوانم چ ــــه نت ــــن ن ــــيده م ــــم؟ كوش باش
 

ـــــــــش از )4 ـــــــــم آت ـــــــــوم دود و ظل مظل
 

ــــــوال ــــــه اح ــــــو هم ــــــت ت ــــــوم راس معل
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كند؟ مي نقض را زير بيت مفهوم گزينه كدام -۱۹  33
ـــــد رزق ـــــي هرچن ـــــان ب ـــــد گم شـــرط عقـــل اســـت جُســـتن از درهـــا برس

ــل )1 ــت اه ــه همّ ــدّ در رخن ــكندر س ــي س ــد م ـــه را فـــتح كليـــد دســـتان، ســـبك ايـــنكنن ـــد دندان ان
ـــا )2 ـــت بس ـــز شكس ـــا او ك ـــت كاره ـــود درس ــدش ــدا، رزق كلي ــاي گ ــگ پ ــت و لن ــل دس ــت ش اس
ــــــد ايســــــت بركــــــت كــــــززمــــان يــــك مكــــن ايســــت حركــــت، از )3 آســــــمان كن
ـــــود )4 ـــــرد ب ـــــرور م ـــــر را هن ـــــت ه انگش

 

مشـــــــت در رزق قفـــــــلِ بهـــــــر كليـــــــدي
است؟ شده تكرار بيت كدام در زير بيت تصوير -۲۰

ــــان ــــي نه ــــت م ــــن روي گش ــــياهي روز روش ــــب در س ــــن ش ــــر دام ــــه زي ب
ـــــي زآفتــــاب رفــــت خــــويش خانــــۀ در چــــو )1 ـــــد گرم ـــــدام ش ـــــيران ان ـــــاب ش كب
ـــــر در )2 ـــــون زاغ پ ـــــان چ ـــــد نه ـــــر ش ســــــپهر كــــــرد بــــــاز طــــــاووس پــــــرمه
ـــو )3 ـــد چ ـــمۀ ش ـــبح چش ـــان ص ـــرق ز رخش غـــــرق مـــــاه كشـــــتي شـــــد چشـــــمه آن درش
جمشــــــيد زيورهــــــاي پوشــــــيد جهــــــانخورشــــيد مهــــد شــــد روان چــــون ســــحرگه )4

 ۲۱-۲۹( املفردات أو املفهوم أو الّتعریب أو للّرتجمة األدّق  و األصحّ  عّین(: 
  »:نرضًة! األشجار أغصان صیَّر و لذیذةً  أمثاراً  حّبةٍ  من أخرجَ  هاللّ  إنّ « -۲۱

  کند! می رسسبز را درختان های شاخه و آورد می بیرون لذیذی های میوه ای،  دانه از خداوند )۱ 
  کرد! تروتازه را درختان شاخۀ و کرد خارج خوشمزه ای  میوه دانه، یک از درستی به خدا )۲ 
 گردانید! تروتازه را درختان های شاخه و آورد بیرون مزهخوش هایی میوه دانه، یک از خداوند )۳ 
  شدند! رسسبز درختان، شاخۀ پس، کرد خارج لذیذی های میوه دانه، یک از خدا )۴ 
 »:ِألرستنا! يٌ أخالق منوذجٌ  هو و إلیها نحتاج يالّت الکهرباء إستهالک يف يوالد یقتصد« -۲۲

  است! اخالقی الگوی یک مان خانواده برای او و کند می جویی رصفه داریم، نیاز آن به که برقی مرصف در پدرم )۱ 
  است! اخالقی منونۀ خانواده برای او و داریم نیاز آن به زیرا کند، می روی میانه برق کردن مرصف برای من پدر )۲ 
  واده!خان اخالقیِ  منونۀ اوست و کرد می روی میانه بودیم، محتاج آن به که برقی کردن مرصف در پدرم )۳ 
 اوست! فقط ما خانواده برای اخالقی الگوی و نیازمندیم آن به زیرا برق، مرصف در کند می جویی رصفه من پدر )۴ 
 »:جمیلًة! الغداة يف مناظرها کانت و سنتینِ  قبل إیران فلوات إلی سافرنا قد« -۲۳

  بود! زیبا شامگاه در آن اندازهای چشم و بودیم کرده سفر ایران های بیابان به پیش سال دو )۱ 
 شدند! می زیبا صبحگاه در آن های منظره و ایم کرده مسافرت سال دو قبل ایرامنان های بیابان به )۲ 
  شد! زیبا صبحگاه در آن انداز چشم و ایم کرده مسافرت ایران بیابان به سال دو از قبل )۳ 
  بود! زیبا صبحگاه در نآ  های منظره و ایم کرده سفر پیش سال دو ایران های بیابان به )۴ 
 »:بإهامله! یرضّها ال حّتی الرّصیف يف األشجار علی الحفاظ مواطنٍ  کّل  علی یجب« -۲۴

  نرسد! آسیب ها آن به دقّتی بی با تا کند محافظت رو پیاده های درخت از شهروندی هر باید )۱ 
  نزنند! زیان ها آن به دقّتی بی با تا است واجب شهروندان همۀ بر رو پیاده در درختان از نگهداری )۲ 
 نزند! زیان ها آن به خود دقّتی بی با تا کند محافظت هارو  پیاده داخل های درخت از شهروندی هر باید )۳ 
  نزند! آسیب آن به اش دقّتی بی با تا است واجب رو پیاده در درختان از نگهداری شهروندی هر بر )۴ 
   الّصحیح: عیِّن -۲۵

 فرستد! می فرو مؤمنان و خود پیامرب بر را آرامش خداوند پس :)املؤمنین علی و رسوله علی کینتهس هاللّ  فأنزل( )۱  
  اوست! برای آن مانند تا ده پس آورد، نیکی کس هر :)أمثالها عرش فله بالحسنة جاء َمن( )۲ 
 است! شده گمراه راهش از را آنکه داند می پروردگارت راستی به :)سبیله عن ضلَّ  مِبن أعلمُ  هو ربّک إنّ ( )۳ 
  داد! قرار آیندگان میان در نیک نام من برای و :)ریناآلخِ  يف صدقٍ  لسان يل اجَعْل  و( )۴ 

۲ و ۱ های درس :۲ قرآن زبان ،عربی      ۲ و ۱ های درس :۱ قرآن زبان ،عربی
´ 20
پيشنهادي زمان
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   :الخطأ عیِّن -۲۶  44
 آراستند! زیبایی های چراغ با را مدرسه های کالس آموزان دانش جمیلٍة!: مبصابیح املدرسة صفوف التّالمیذ زان )۱  
  نکنی! ترک مرا دشوار مشکالت در تا خواستم تو از الّصعبة!: مشاکيل يف يرینتهج أّال  منکِ  أرجو )۲ 
 باشید! مشتاق دیگران به کردن کمک در باید شام اآلخرین!: مساعدة يف مشتاقین تکونوا أن علیکم )۳ 
 خواند! خواهم دارد، صفحه وپنج بیست که را مقاله یک صفحًة!: عرشون و خمسة له مقالةً  سأقرأ )۴ 
 »:قّیمة! بنامذج يیهتد ألنّه املتواضع قلب يف یعمر ال و األعامل أنکر من بالّنفس اإلعجاب أنّ  إعلم« -۲۷

 !» ............... ارزشمندی الگوهای با او زیرا، شود منی ماندگار فروتن انسان قلب در و است کارها ............... از ............... که بدان« 
 شد می هدایت -ترین زشت -خودپسندی )۲شود می هدایت -نبدتری -فخرفروشی )۱ 
 شود می هدایت -زشت -فخرفروشی )۴شود می هدایت -ترین زشت -خودپسندی )۳ 
 »الخرسان! حَصدَ  العدوان َزَرع من« املفهوم: يف الّصحیح عیِّن -۲۸

شــد چــه را یــاران بیــنم منــی کــس انــدر یــاری )۱
  

ــی دوســتی  ــد آخــر ک شــد چــه را دوســتداران آم
  

ــه )۲ ــدا ب ــه و خ ــای ب ــو رساپ ــز ت ــتی ک ات دوس
  

نیســـت دشـــنامم ز اندیشـــه و دشـــمن از خـــرب 
  

ـــد مـــی ار دشـــمنم هـــزار )۳ هـــالک قصـــد کنن
  

بـــاک نـــدارم دشـــمنان از دوســـتی تـــو گَـــرَم 
  

آرد شـــامر بـــی رنـــج کـــه بـــرکن دشـــمنی نهـــالآرد بـار بـه دل کامل که بنشان دوستی درخت )۴
 :»تومان هزار نود تا شود می رشوع هزار پنج و شصت از شلوارها های قیمت« الّتعریب يف الّصحیح عّین -۲۹

 تومان! ألف تسعین حتّی ألفاً  خمیس و ستّة من الّرساویل أسعار بدایة )۱ 
  تومان! ألف تسعین إلی ألفاً  ستّین و خمسة من الّرساویل أسعار تبدأ )۲ 
  تومان! ألف سبعین إلی فاً أل ستّین و خمسة من یبدأ الّرسوال سعر )۳ 
  تومان! مائة تسعین حتّی خمسین و ستّة من بدأت الّرسوال أسعار )۴ 
  ِ۳۰-۳۳( صَّ النَّ  یناسب مبا األسئلة عن بأجِ  ثمّ  الّتايل صَّ النَّ  قرأإ(:  

 العوامـل أحـد لـه! مهّمـةً  أحاسیسـهم و الّناس أفکار لیست و الّصداقة و بالحّب  یهتمّ  ال و بسلوکه اآلخرین علی الحیاةَ  اإلنسان یمّرر قد«
 کام الّشارع يف یمشـي و حّقاً  علیه ألحدٍ  یری ال هو الفخور! و بنفسه املعجب اإلنسان وجود هو (جامعه) املجتمع يف املحّبة فقدان تُسّبب يالّت

 »بالّتأکید! أجمل الحیاة حستصب بنفسه اإلعجاب و الفخرَ  اإلنسان یرتک إن فقط! نفسه یریده ِبلسانٍ  الّناس یکلّم و یشاء
   النّص: حسب الّصحیح عیِّن -۳۰

 األوقات! بعض بالّنفس اإلعجاب إلی یحتاج املجتمع إنّ  )۲  املواطنین! بإحساس یهتمّ  ال الفخور اإلنسان )۱  
 ب!الّشع و الّناس علی العیَش  الّصداقة مررَّت )۴  املحبّة! لفقدان الرّئیيسّ  الّسبب هو بالحّب  اإلهتامم )۳ 
 )الخطأ (عیِّن جمیلة؟ حیاةٍ  علی نحصل کیف -۳۱

! و بالّنفس اإلعجاب ِبرتکِ  )۱   اآلخرین! بأفکار اإلعتناء عدم مع )۲  التّکربُّ
 الفخور! اإلنسان حذف مع )۴  املجتمع! يف الّناس حقوق مبراعاة )۳ 
 ۳۳و  ۳۲اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ ( يف الّصحیح عیِّن:( 
   »:یميش« -۳۲

   فاعله مع فعٌل  (إفعال)/ ثاليثّ  مزید -مضارع -(الغائب) املذکّر للمفرد )۱ 
  »الّشارع« مفعوله و فعٌل  ي)/ ش (م أصله و ثاليثّ  مجرّد -مضارعٌ  فعٌل  )۲ 
   فعلیّةٌ  الجملة »/یأمشَ « ماضیه و ثاليثّ  مزید -مضارعٌ  فعٌل  -للغائب )۳ 
 ةٌ فعلیّ  الجملة و فعٌل  ي)/ ش (م األصلیّة حروفه -للغائب -مضارعٌ  فعٌل  )۴ 
 »:العوامل« -۳۳

   إلیه مضاٌف  معرب/ -للمذکّر ساملٌ  جمعٌ  -(العاِمل) الفاعل إسم )۱ 
   إلیه مضاٌف  معرب/ -املزید الفعل من املفعول إسم -مکّرس  جمع )۲ 
 إلیه مضاٌف  مذکّر/ -املجرّد الفعل من الفاعل إسم -مکّرس  أو تکسیر جمع )۳ 
   مرفوعٌ  و خربٌ  الفاعل/ إسم -»العاِمل« مفرده و مکّرس  جمع )۴ 
 ۳۴-۴۰(ناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة امل عیِّن(: 
   الحروف: حرکات ضبط يف الخطأ عیِّن -۳۴

 املُخاطَب! صوِت  فَوَق  أصواتَنا نَرفَعَ  ال أنْ  َعلَینا )۲  َجمیعاً! َسُنتَعاِونُ  و َحَسنٌ  اإلقَرتاحُ  هذا )۱  
نَت  امک اللّهم )۳   الظُلاُمِت! يف الحیاةِ  عینُ  تَُفتَُّش  قَدْ  و )۴  قي!ُخلُ  نْ فََحسِّ  يَخلق حسَّ

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



شمارة 
دفترچة 

1
 - 

آزمون عمومي 
2

5
 

تير 
1

4
0

0
  )

گروه
 

شي
آزماي

 
علوم
 

ساني )
ان

 املفردات: توضیح يف الّصحیح عیِّن -۳۵  55
 ي!الّشا أو املاء به یُرشَب  إناءٌ   الکأس )۲الرّکوب! و للحمل یُستَخُدم حیوان  الحاممة )۱ 
 بَعمٍل! للقیام طریقةٍ  بیان و حلٍّ  إعطاءُ   اإلستالم )۴ األبیض! لّونال ذات الغالیة األحجار من  الّرشرة )۳ 
 املضاّدتان: الکلمتان فیه ما عیِّن -۳۶

 فخور! مختال کّل  یحّب  ال هاللّ  و متواضعاً  تکون أن علیک )۲نرضة! و خرضة الّشجرة هذه أوراق إنّ  )۱ 
 حیاتهم! يف هاللّ  أولیاء بسبیلِ  األکابر بعیتّ  )۴ الخیر! إلی یرشدک و عیوبک يف ینصحک من صدیقک )۳ 
 :معاً  الفاعل إسم و املکان إسم فیه ما عیِّن -۳۷

 الفلوات! يف تهیم رکباً  املصانع سل )۲کبیرٍة! مکتبةٍ  يف الّدرس إلی املعلّم یدعونا )۱ 
 !ةِ املدین خارج تقع مطبعةٍ  يف املوظَّف یشتغل )۴!املعايص عن یبتعد يالّذ هو العاقل )۳ 
   الّتفضیل: إسم فیه لیس ما عیِّن -۳۸

 أبداً! أقربائهم إلی الرّجال هؤالء أحسن ما )۲  بها! تعملون ال أنتم و األعامل أفضل إلی الّناس تنصحون ملاذا )۱  
 البهائم! من رشّ  فهو عقله شهوته غلبت من )۴ )الرّاحمین خیر أنت و ارحمنا و لنا فاغِفر آمّنا ربّنا( )۳ 
 املبالغة: إسم فیه ما نعیِّ  -۳۹

 اآلن! حتّی رأیته ما متقّدمٌ  مصنع يّ الغن البائع لهذا )۲ه!اللّ  سبیل إلی یدعون ال الّذین الکّفار تسبّوا ال )۱ 
 البالد! يف بالعدل یحکمون حّکاماً  وجدنا ما )۴الّرزّاق! هاللّ  غیر ِمن الّرزق طلُب  األعامل أقبحُ  )۳ 
 الحسابّیة: ّیاتملالع يف الخطأ عیِّن -۴۰

 أربعین! و اثنین يیساو  اثنین علی تقسیم �انون و أربعة )۲ سبعین! و ستّة يیساو  سبعة ناقص تسعون و ثالثة )۱ 
 !ثالثین و ستّة يیساو  عرشة زائد عرشون و ستّة )۴خمسین! و خمسة يیساو  عرش أحد يف خمسة )۳ 

دارد؟ يامر چه بر داللت ميكر قرآن در  وسفي حضرت يماجرا نقل -۴۱
.زند يم مردم ۀهم يبرا نيراست ياهاؤير  بودن الوقوع يقطع بر يد أييت مهر )1

.دارد اصالت ،يخارج رخداد كي از يحاك تيواقع با مطابق ياهاؤير  ، ياله يوح منظر از )2

.شود يم اثبات نيراست ياهاؤير  به رمنحص ندهيآ  اي گذشته درك و مكان و زمان از فراغت انحصار )3

.دارد ياله اءيانب به اختصاص ،شود يم گرانيد  يشگفت يۀما  و وندديپ يم وقوع به اتيجزئ تمام با كه يا صادقه يها خواب )4

ست؟ا كدام شود، يم يآدم يدرگم سر موجب چه آن رابطه نيا در و دارند تفاوت هدف، انتخاب در يكديگر با ها انسان چرا -۴۲
ياصل هدف عنوان به خدا دادن قرار يچگونگ - است متفاوت قرآن اساس بر هدف انتخاب يها اريمع )1
ياصل هدف عنوان به خدا دادن قرار يچگونگ - رود يم يهدف سراغ به خود خاص نگرش و نشيب با هركس )2
هاست انسان متنوع يها استعداد و طلب تينها  يب ليم با سو هم و درست تخابنا كدام - است متفاوت قرآن اساس بر هدف انتخاب يها اريمع )3
هاست انسان متنوع يها استعداد و طلب تينها  يب ليم با سو هم و درست تخابنا كدام - رود يم يهدف سراغ به خود خاص نگرش و نشيب با هركس )4

ست؟يچ خدا يبندگ و عبادت تحقق راه حوزه، نيا در و رسيد »عمل« به توان مي چگونه اسالم، همان اي ياله واحد ۀبرنام در -۴۳
محرمات ترك و واجبات انجام -يقلب مانيا  )1
محرمات ترك و واجبات انجام -نشيآفر  و خود در تفكر )2
ياخالق ليرذا  از يدور  و ياخالق فضائل كسب -يقلب مانيا  )3
ياخالق ليرذا  از يدور  و ياخالق فضائل كسب -نشيآفر  و خود در تفكر )4

باشد؟ يم انيشوايپ و امبرانيپ به توجه كنار در يدرون يا هيسرما به توجه ضرورت انگريب ،ريز  ۀفيشر اتيآ از كي كدام -۴۴
) .مينبود  انيدوزخ انيم در م،يكرد  يم تعقل اي ميداشت شنوا گوش ما اگر :نديگو  يم و( )1
).كرد الهام او به را شيتقوا  و ها يبدكار  آنگاه ،ديبخش سامانش آنكه و نفس به سوگند( )2

).است انيجهان پروردگار كه خداست يبرا من مرگ و يزندگ و اعمالم يتمام نمازم، بگو( )3

).مينكرد  خلق حق به جز را ها آن م،يد يافر ين چهيباز  به را هاست آن نيب آنچه و نيزم و ها آسمان ما و( )4
است؟ كدام آن آورد ره و ستيچ نيمب بدن، ياعضا از يعضو انفقد به منجر حوادث در تيهو رييتغ عدم -۴۵

خود از يروشن درك داشتن -خود بودن ثابت )2  ندهيآ  راه ۀنقش ميترس -دخو  بودن ثابت )1
خود از يروشن درك داشتن -جان بودن رمستهلكيغ )4  هند يآ  راه ۀنقش ميترس -جان بودن رمستهلكيغ )3

 ۳ درس انتهای تا ۱ درس و )۲ (صفحۀ ۱ بخش مقدمۀ :۲ زندگی و دین      ۳ درس هایانت تا ۱ درس از :۱ زندگی و دین
´ 17
پيشنهادي زمان
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؟دهد به سؤاالت زير پاسخ مي بيترت به نهيگز كدام -۴۶  66
 هستند؟ يكسان چه ها انسان نيتر ركيز
 است؟ يگروه چه يبرا طانيش بيفر ا،يدن يطوالن يآرزوها به فتنيفر
 است؟ كدام انسان در يطلب راحت انعم
شيها  يشيد ان دور با عقل -كنند يم پشت حق به تيهدا  از پس كه يكسان -دارند متنوع ياستعدادها كه يكسان) 1
شيها  يشياند  دور با عقل -شوند يم قمار و شراب مشغول كه يافراد -دارند متنوع ياستعدادها كه يكسان) 2
شيها  محكمه با وجدان -كنند يم پشت حق به تيهدا  از پس كه يكسان -نيمنؤ م) 3
شيها  محكمه با وجدان -شوند يم قمار و شراب مشغول كه يافراد -نيمنؤ م) 4

است؟ يسرافكندگ و يخوار با دوزخ به ورود ،يكسان چه عمل ۀجينت م،يكر قرآن اتيآ به وجهت با -۴۷
.دارند يشتر يب ليتما  ريپذ  انيپا  اهداف به ريناپذ  انيپا  و ريپذ  انيپا  اهداف به متعادل توجه يبرا تالش نيع در كه يافراد) 1

.اند كرده صرف ر،يپذ  انيپا  اهداف به دنيرس جهت در را خود تالش تمام و شده يراض ايدن به كه ها آن) 2

.اند كرده ياخرو اهداف به دنيرس وقف را يزندگ  ۀهم ي،فرع اهداف به توجه بدون كه يكسان) 3

.اند نكرده آن يبرا يتالش چيه بودن آخرت طالب نيع در كه ها آن) 4

كند؟ يم دنبال كار نيا از را يهدف چه و نحؤه دعوت به گناه توسط نفس اماره چگونه است -۴۸
بهشت به انسان ورود از ممانعت - بيفر  و وسوسه) 1
زودگذر يها يخوش و لذات به دنيرس - بيفر  و وسوسه) 2
بهشت به انسان ورود از ممانعت - وجدان و عقل از يرويپ از انسان يبازدار ) 3
زودگذر يها يخوش و لذات به دنيرس - وجدان و عقل از يرويپ از انسان يبازدار ) 4

كردند؟ فراهم را ينيچندد و اختالف يها نهيزم »يعلت چه به« و »يطيشرا چه تحت« ،»يكسان چه«بيترت به م،يكر قرآن اتيآ به توجه با -۴۹
حسد و رشك -جهالت سر از -انيحيمس و انيهود همۀ ي) 1
حسد و رشك -علم و يآگاه با -كتاب اهل از يبرخ) 2
يويدن منافع حفظ -جهالت سر از -بكتا اهل از يبرخ) 3
يويدن منافع حفظ -علم و يآگاه با -انيحيمس و انيهود همۀ ي) 4

و خداسـت جانب از كامل طور به آن يمحتوا گفت بتوان كه ندارد وجود يگريد يآسمان كتاب چيه ميكر قرآن جز به امروزه«مييبگو كه آنجا -۵۰
كند؟ يم ياله هشدار كدام متوجه را انسان،.»اند نكرده اديز و كم را آن ها انسان

)تَقواها وَ فُجورَها فَاَلهَمَها() 1

)لِلنّاس كونَيَ لِئَلّا نيمُنذِر  وَ نَيمُبَشِّر  ُرسُالً() 2

)الصّالِحات عَمِلوا وَ آمنوا نَيالّذ  اِلّا خُسر يلَف االِنسانَ ِانَّ() 3

)نيالخاسر  مِنَ ةاآلخِرَ يفِ هُو وَ مِنه قبَلُيُ لَنفَ ناًيد  االِسالمَ رَيغَ بتَغِيَ مَن وَ() 4
رد؟يپذ يم صورت چگونه )اَنفُسَهُم خَسِروا نَيالَّذ نَيالخاسِر اِنَّ(يۀ آ ياله انذار از تيمصون -۵۱

.ميشيند يب فراتر يافق در و رفته باالتر روزمره يزندگ سطح از) 1
.آن به دنيرس ريمس در عمر نمودن صرف و يزندگ هدف درست شناخت) 2

.ميده قرار موردتوجه است مندانرد خ ۀدغدغ و مشغولي دل أمنش كه را نياد يبن و ياساس هاي الؤ س) 3
.ميده پاسخ ،هستند يزندگ يها هدف ساز نهيزم كه يدخدادا يوجود يها هيسرما  از برخاسته يازهاين به) 4

مردم انيم در اسالم نيد شدن جاودانه راه و ميكن فهيوظ كدام مصروف را خود تالش دياب شود، ماندگار مردم انيم در اميپ كي ميبخواه اگر -۵۲
است؟ كدام

يآسمان كتب فيتحر  عدم -مستمر و يدائم غيتبل) 2  بودن روزآمد و ييا يپو  -مستمر و يدائم غيتبل) 1
نيد  بودن روزآمد و ييا يپو  -كننده ميتنظ نيقوان وجود) 4  يآسمان كتب فيتحر  عدم -كننده ميتنظ نيقوان وجود) 3

مسـتنبط ) ةرَاآلخِـ و اينالـدُّ وابَثَـ اهللاَ نـدَعِفَ( و )نيبـالعِ مانهُيبَ ما و االرضَ وَ ماواتالسّ ناقَلَخَ ما( اتيآ ارتباط در دقت از پس اميپ كدام -۵۳
شود؟ يم
.است آخرت و ايدن به لين قيطر  ملزومات از ي،اله حكمت شناخت) 1

.رسند يم شان خلقت پس در موجود هدف به خود خاص نگرش و نشيب بر اتكا با عالم موجودات) 2

.نديگز  يبرم ياصل هدف عنوان به را او متعال، خداوند افعال در اشتباه وجود عدم و ياله حكمت به علم با ركيز  انسان) 3

.بخشد يم تجسم را خدا خاطر به يزندگ يعبارت به و كند يم ياله ذات شناخت وقف را خود يزندگ ابد،يدر  را عالم يهدفمند  و ياله حكمت يكس اگر) 4
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آن يبـرا مرا كه بده اختصاص يزيچ به را من يزندگان اميا ايخدا«:فرمودند كه استسجاد امام يدعا نيا ادآوري ريز اتياب از كي كدام -۵۴  77
است؟ »يديآفر

ــــه ) روزهــا فكــر مــن ايــن اســت و همــه شــب ســخنم1    ــــتنمك ــــوال دل خويش ــــل از اح ــــرا غاف چ
ــــار2 ــــون س ــــا چ ــــن ره انبي ــــان ) در اي ــــد ب ــــــــد كــــــــاروان يرهنمــــــــا و ليــــــــدلان ان
ـــــــررا شــــــــــهيهنرپ خردمنــــــــــد مــــــــــرد) 3 ـــــــتيبا  دو عم ـــــــا  در س ـــــــار ني روزگ
بـــود؟ چـــه بهـــر آمـــدنم ،ام آمـــده كجـــا از) 4

 

ــــه ــــ كجــــا ب ــــا  ،آخــــر روم يم ــــنم؟ ييننم وط
ست؟يچ ها يكين و ماالتك كسب به انسان شيگرا بسترساز -۵۵

ها ييبا يز  و ها يخوب ۀسرچشم يذات جوي و جست )2    انسان روح بودن ريپذ  تحول) 1
ياخالق هاي لتيفض به يآراستگ )4  انسان شدن يمتالش از مصون ساحت) 3

بود؟ خواهد ما گرياري فه،يشر اتيآ كدام به هيتك م،يده پاسخ خردمند و فكور يها انسان ۀدغدغ هب ميبخواه اگر -۵۶
)بالصَّبرِ تََواصَواْ وَ بالحَقِّ تََواصَواْ وَ لصَّالِحَاتِا عَمِلُواْ وَ مَنُواْآ  لَِّذينَا لَّاإ( -)خُسرٍ لَفِي نسَانَإلا نَّإ  العَصرِ وَ() 1

)بالصَّبرِ تََواصَواْ وَ بالحَقِّ تََواصَواْ وَ لصَّالِحَاتِا عَمِلُواْ وَ مَنُواْآ  لَِّذينَا لَّاإ( -)لِلرَّسُولِ وَ هِلِلّ اِستَجِيبُواْ() 2

)حُجَّةُ هللاِا عَلَي لِلنَّاسِ يَكُونَ لِئَلَّا مُنذِِرينَ وَ مُّبَشِِّرينَ سُالُر( -)خُسرٍ لَفِي سَانَنإلا نَّإ  العَصرِ وَ() 3

)حُجَّةُ هللاِا عَلَي لِلنَّاسِ يَكُونَ ئَلَّالِ مُنذِِرينَ وَ مُّبَشِِّرينَ سُالُر( -)لِلرَّسُولِ وَ هِلِلّ اِستَجِيبُواْ() 4

همچـون ييهـا نيسـرزم در يفرهنگ و يعلم نهضت آغاز و است »آن در تفرقه جاديا عدم و ياله واحد نيد ييبرپا«كدام توصيف مناسب  -۵۷
باشد؟ يم نبوت ختم علل از كي كدام تحقق ادآوري اسالم، ورود با عراق

ثابت ازين به توجه نيع در ريمتغ يازهاين به توجه -ايانب ۀهم به خدا واحد دستور) 1
يزندگ كامل ۀبرنام افتيدر  يبرا مردم يآمادگ -ايانب ۀهم به خدا واحد دستور) 2
ثابت ازين به توجه نيع در ريمتغ يازهاين به توجه - امبرانيپ خاتم به بشارت) 3
يزندگ كامل ۀبرنام تافيدر  يبرا مردم يآمادگ - امبرانيپ خاتم به بشارت) 4

دارد؟ قرار يزيچ چه با تقابل در عامل نيا و باشد يم زودگذر يها يخوش از انسان منع عامل ادآوري مورد كدام -۵۸
انسان ٔهخورد قسم و آشكار دشمن -شيخو  مالمت از دل شدن آكنده و گناه برابر در دادن نشان واكنش) 1
يآدم دشمن نيتر  دشمن -شيخو  مالمت از دل شدن ندهآك و گناه برابر در دادن نشان واكنش) 2
انسان ٔهخورد قسم و آشكار دشمن - ينادان و جهل از يدور  و قيحقا  افتيدر ) 3
يآدم دشمن نيتر  دشمن - ينادان و جهل از يدور  و قيحقا  افتيدر ) 4

است؟ دامك امبرانيپ ارسال از متعال خداوند هدف بيترت به ر،يز ٔهشد انيب مطالب اساس بر -۵۹
 كاظم امام نظر اساس بر 

 منذر و مبشر امبرانيپ فرستادن
ياجتماع عدالت ييبرپا  -ياله اميپ در مردم تعقل) 2  مردم بر حجت اتمام -ياله اميپ در مردم تعقل) 1
ياجتماع عدالت ييبرپا  -برتر معرفت به دنيرس) 4  مردم بر حجت اتمام -برتر معرفت به دنيرس) 3

مـا وَ االَسباطِ وَ عقوبَيَ وَ اِسحاقَ وَ لَياِسماع وَ مَياِبراه اِلي اُنزِلَ ما وَ ناياِلَ اُنزِلَ ما وَ بِاهللاِ آمَنّا قولوا( ۀفيشر يۀآ« به جوامع اهتمام يكوين مغانار -۶۰
بيترت به ،»يزندگ ۀبرنام نيتر كامل از انتيص« و »)مُسلِمونَ لَه نَحنُ وَ مِنهُم اَحَدٍ نَيبَ نُفَرِّقُ ال رَبّهِم مِن ونَيّالنَّبِ يَاوت ما وَ سييع وَ موسي يَاوتِ
ست؟يچ
ها نبوت ديتجد  موانع رفع -ياله واحد نيد  برابر در گذشته امبرانيپ روانيپ يسرسپردگ ضرورت) 1
فاتيتحر  گزند از ميكر  قرآن حفظ -يآسمان كتب و ياله اءيانب ۀهم به مانيا  لزوم) 2
عتيشر  وحدت -نبوت ختم) 3
نبوت ختم -عتيشر  وحدت) 4

61- Well, we have some plans for animals. For example, we ............... their homes, to make movies
about their life, and to teach people how to take more care of them. 
1) will protect 2) protect 3) are protecting 4) are going to protect

 also See ابتدای تا ۱ درس :۲ انگلیسی زبان      ۱ درس :۱ انگلیسی زبان
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88  62- Where most houses would have a deck, there was a large studio, with professional lighting and
............... glass. 
1) very a little 2) many 3) lots of 4) a lot

63- I’m terribly sorry for treating you in such a poor manner. I want to promise you that it ............... 
again. 
1) will never happen 2) is going to never happen
3) never will to happen 4) is happening never

64- A: “Mom! I'm going to the hypermarket. Do you need anything?”
B: “Please buy four ............... , two bottles of mineral water and ............... .” 

1) piece of bread – a bag of sugar 2) loaves of bread – a bag of sugar
3) loaves bread – two bag of sugar 4) loaves of bread – one kilo of sugars

65- There is a Chinese proverb which says that the best doctor prevents illness; a/an ............... doctor 
visits when the illness is imminent; and the unskilled doctor treats your present illness. 
1) foreign 2) amazing 3) popular 4) average

66- Mercury and Mars, as well as our moon, form a family of related planets which ............... similar 
sequences of events in their early histories. 
1) experienced 2) disappeared 3) imagined 4) protected

67- The firemen were able to ............... the fire before too much damage was done to our house. 
1) die out 2) change into 3) save up 4) put out

68- ............... its high economic growth rate, Laos remains a country with a primitive foundation, no
railroads, a simple road system, and limited external and internal telecommunications. 
1) Besides 2) Despite 3) According to 4) Based on

69- The student may ............... the quiz to see which questions were missed, and is then directed to the 
lesson chapter from which the question was taken. 
1) solve 2) review 3) leave 4) explain

70- When the father raised his voice to his children, their ............... was immediately focused on every 
word the father said. 
1) attention 2) conversation 3) expression 4) schedule

71- Professor K. David Harrison, who has travelled the world to look for the last speakers of ............... 
languages, believes that using social media is one way of making languages exciting, and rescuing 
them from becoming extinct. 
1) boring 2) natural 3) endangered 4) available

72- Once pupils can produce a printed style of handwriting ............... and confidently, they should 
begin to develop a comfortable joined-up style. 
1) quickly 2) voluntarily 3) fluently 4) orally

 Cloze Test 
Over the course of the past two or three decades, linguists all …(73)… the world have been 

gathering comparative data. If they find a language with …(74)… speakers left, and nobody is 
bothering to pass the language on to the children, they conclude that language is sure to …(75)… 
soon. And we have to draw the same …(76)… if a language has less than 100 speakers. It is not 
likely to last very long. A 1999 survey shows that 97 percent of the world’s languages are spoken by 
just four percent of the people. 

73- 1) over 2) for 3) from 4) of
74- 1) few 2) only few 3) very a little 4) just a few
75- 1) cut down 2) injure 3) die out 4) lose
76- 1) information 2) conclusion 3) communication 4) position
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99   Reading Comprehension 
French represents different cultures around the world. It is used on five continents, in more than 

fifty countries. French is one of the six official languages of the United Nations and the official 
language of the Olympic Games (Vera. 2004). It provides the base for more than 50% of the 
modern English vocabulary, which improves presentation on standardized tests. French is 
supported by over 35 years of research and has been proven to be successful with students of all 
races, economic status and levels of English expertise (Quinn, Naomi. 2002). 

Being the second most taught language after English and having a readership and with the 
number of its students, French is absolutely the language to know these days. With English, French 
is the only other international language; being spoken in 5 continents (Steven. 2002). France has not 
lost its level of development in language. France is still a highly respected country, and still one of 
the top romantic languages in western civilization. The United Nations communications have only 
two languages: French, and English. There are parts of Africa where French is still the native 
language, along with several islands. 

77- How many languages are directly mentioned in the text?
1) One 2) Two 3) Three 4) Six

78- Which sentence is NOT true according to the passage?
1) The United Nations communications are available in both French and English.
2) France is still the only romantic language in western culture.
3) In some parts of Africa, French is still the mother tongue.
4) French is the official language of the Olympic Games.

79- What does the word “expertise” in the first paragraph mean?
1) idea 2) grade 3) skill 4) exchange

80- What aspect of France does the passage deal with?
1) Political 2) Economic 3) Lingual 4) International
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  وقت پيشنهاديتا شمارهاز شماره تعداد پرسشمواد امتحاني

دقيقه 20  95  81  15رياضي
دقيقه 15  110  96  15اقتصاد

دقيقه 25  135  111  25ادبيات اختصاصي
دقيقه 7  145  136  10تاريـخ
دقيقه 8  155  146  10جغرافيا

دقيقه 13  170  156  15م اجتماعيعلو
دقيقه 20  190  171  20منطق و فلسفه

دقيقه 12  205  191  15شناسي روان

دقيقه 120گويي:  مدت پاسخ125ها:  تعداد كل پرسش

ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ،یگرامــ داوطلــب
 ن،یـآنال یهـا آزمون شیپ ،ارزشیابی آزمون از بعد هوشمند یها کارنامه

یآموزشـ کمـک یهـا جزوه هوشمند، اشکال رفع دو، نهیگز الؤ س بانک
 خود یمل کد و )یکاربر  نام عنوان به( یداوطلب ۀشامر  از استفاده با ، ...و

 gozine2.ir آدرس بـه دو نـهیگز تیسـا وب وارد )عبور رمز عنوان به(

  .دیشو
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در

.اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مــی شام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی ســخپا خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را
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است؟ كدام عدد اين است. بيشتر واحد ۲ آن، قرينۀ نصف از عددي، از بيشتر واحد يك برابر سه -۸۱

1( 
1

7
2(  1

7
3( 

2

7
4(  2

7

هـاي خط پاره از كدامهر طول باشند، برابر هم با آن، مساحت عدد برابر ۳ و محيط عدد اگر است. يكسان ها خط پاره تمام اندازٔه زير شكل در -۸۲
است؟ كدام شكل

1( 
4

5

2( 
5

4

3( 
4

3

4( 
3

4

)معادلۀ هاي جواب مجموع -۸۳ x ) ( x )  2
12 8 8 12 است؟ كدام8

1( 
8

3
2( 2  3( 2

3
4( 4  

xمعادلۀ حل مراحل در -۸۴ x  2
6 50 رسيم؟ مي زير هاي معادله از يك كدام به كامل، مربع روش به0

1( (x ) 2
3 502( (x ) 2

3 413( (x ) 2
3 594( (x ) 2

3 53

x معادلۀ تر كوچك جواب -۸۵ x  2
12 1 است؟ كدام 0

1(  1

2
2(  1

3
3(  1

4
4(  1

6

kx معادلۀ -۸۶ x  2
6 4 است؟ كدام kو مضاعف ريشۀ مجموع دارد. مضاعف ريشۀ يك0

1( 
11

12
2( 

25

12
3( 

35

12
4( 

43

12

m) معادلۀ هاي ريشه اگر -۸۷ )x mx   2
1 5 4 است؟ كدام معادله اين هاي ريشه اختالف باشند، يكديگر قرينۀ 0

1( 2  2( 4  3( 6  4( 8  

است؟ كدام x اندازٔه باشد، ۱۱۴ رنگي، قسمت مساحت اگر -۸۸

1( 
7

2

2( 2  

3( 3  

4( 4  

است؟ گزاره يك زير، هاي گزينه از يك كدام -۸۹
است؟ چندشنبه امروز )2    بده. من به را مداد )1
است. تر آسان ادبيات، درس از رياضي درس )4    است. 7 مضرب ،10 عدد )3

حـذف را s گزارٔه اوليه، هاي گزاره از است. سطر m داراي جدول اين كنيم. مي رسم را ها ارهگز گذاري ارزش جدول s و p، q، r هاي گزاره براي -۹۰
است؟ درست گزينه كدام است. سطر k داراي جدول اين كنيم. مي رسم جديد جدول يك و كنيم مي

1( m k  2  2( 
m
k
 4

3
3( m k  8  4( mk  64

p گزارٔه اگر -۹۱ ~ q، هاي گزاره ارزش باشد، نادرست اي گزاره p q و ~ q ~ p است؟ كدام ترتيب به
ستنادر  -نادرست )4  درست -نادرست )3  نادرست -درست )2  درست -درست )1

۱ درس ۱ فصل :۲ آمار و ریاضی      ۲ و ۱ های درس ۱ فصل :۱ آمار و ریاضی

´ 20
نهاديپيش زمان

xx

x
6

8

14

12

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



رة 
شما

چة 
تر
دف

2
 - 

ي 
اص
ص
خت
ن ا

مو
آز

2
5

 
ير 

ت
1

4
0

0
 

( 
ني
سا
 ان
وم

 عل
شي

ماي
 آز
وه
گر

 )

است؟ »رود نمي كار سر فردا امير و كند مي ورزش امروز علي« صورت به زير هاي گزاره از يك كدام نقيض -۹۲  22
كند. نمي ورزش امروز علي يا رود مي كار سر فردا امير )2  رود. نمي كار سر فردا امير و كند نمي ورزش امروز علي )1
كند. نمي ورزش امروز علي يا رود نمي كار سر فردا امير )4  رود. مي كار سر فردا امير و كند نمي ورزش امروز علي )3

~ گزارٔه -۹۳ q p است؟ ارز هم زير گزارٔه كدام با
1( ~ p q  2( p ~ q  3( q p  4( ~ p ~ q

p) گزارٔه گذاري ارزش جدول به مربوط ستون -۹۴ q) (q ~ p)   است؟ كدام

1( 

·

j

j

·

2( 

·

j

·

j

3( 

j

·

j

j

4( 

·

j

j

j

p)) گزارٔه ارزش -۹۵ ~ q) ~ q) q   است؟ كدام
~ با ارزش هم )q  2 با ارزش هم )1 q  3( نادرست همواره )4  درست همواره

دارد. را زير هاي فعاليت از يكي اندازي راه امكان عينم سرمايۀ با شخصي -۹۶
تومان ميليون ۴۵۰ برابر سودي با نوزاد پوشاك توليد ■
تومان ميليون ۸۰۰ برابر سودي با بازي اسباب توليد ■
 تومان ميليون ۶۳۰ برابر سودي با التحرير لوازم توليد ■

است؟ كدام فرد موردنظر گزينۀ،»فايده -هزينه« مفهوم گرفتن نظر در با او، هاي انتخاب ليست كردن مرتب از پس الف)
است؟ عددي چه بيانگر او انتخاب فرصت هزينۀ ب)

فرد بعدي انتخاب ترين پرمنفعت از حاصل سود تومان ميليون 630 ب)  800 الف) )1
فرد اصلي انتخاب از دوم انتخاب تفاضل تومان ميليون 350 ب)  450 الف) )2
فرد سوم و دوم هاي انتخاب مجموع تومان ميليون 1080 ب)  800 )الف )3
سوم و دوم هاي انتخاب مجموع از فرد انتخاب تفاضل تومان ميليون 980 ب)  450 الف) )4

است؟ كدام »اقتصاد علم«با رابطه در نادرست عبارت -۹۷
است. منابع متعدد مصارف امكان -3 و منابع كميابي -2 نيازها، بودن نامحدود -1 شامل: مهم نكتۀ سه دربرگيرندٔه اقتصاد، علم تعريف )1
است. دسترس در امكانات و منابع از استفاده روش بهترين كارگيري به و انتخاب بهترين براي انسان راهنمايي اقتصاد، علم هدف )2
دارد. او دسترس در و محدود امكانات و عمناب ميزان در ريشه عمدتاً گيرد، مي اقتصادي مسائل مورد در انسان كه تصميماتي )3
باشد. مي انتخاب علم نوعي به پس كند، مي مطالعه اقتصادي زندگي در انسان هاي گيري تصميم و انتخاب چگونگي دربارٔه اقتصاد علم كه آنجايي از )4

خود اقتصاد، علم كه مؤثرند او هاي انتخاب بر نيز ريديگ عوامل اوست، هاي انتخاب و گيري تصميم نحؤه در مؤثر كه انسان نيازهاي بر عالوه«-۹۸
است؟ كرده مشخص را عوامل اين درستي به گزينه كدام ،»داند مي نيز موارد اين مطالعۀ به ظفوم را
و منـابع بـه سـيدستر  امكان در كشورها بين عدالت رعايت اهميت و كشورها ساير اقتصادي سرنوشت به كشور، يك اقتصادي هاي گيري تصميم تأثير )1

باشد. داشته جهان در درآمد برابر توزيع در مؤثري نقش تواند مي كه توليد عوامل
را اقتصـادي پيشـرفت بـه دسـتيابي امكـان و گذاري سرمايه افزايش در اي عمده نقش كه ثروتمند، هاي دهك نفع به توليد عوامل نابرابر توزيع اهميت )2

كند. مي تر پراهميت جامعه افراد براي را گيري تصميم نحؤه كه جامعه يك اعضاي اقتصادي سرنوشت در ها دولت دخالت همچنين كنند. مي فراهم
در مسـتمر تغييـرات و كشـورها بين نابرابر طور به توليدي عوامل بندي تقسيم جهان، كشورهاي براي المللي بين هاي سازمان اقتصادي هاي ريزي برنامه )3

دهند. قرار تأثير تحت را ها گيري تصميم نحؤه توانند مي عوامل اين كه الملل بين تجارت بخش هاي سياست
نحـؤه بـر نيز شود مي ايجاد ديگران هاي گيري تصميم و ها انتخاب ها، فرصت نابرابر يا برابر توزيع ها، توانايي ها، انگيزه اطالعات، در كه مستمري تغييرات )4

شوند. مي واقع مؤثر افراد گيري تصميم

(p q) (q ~ p)   qp
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»تعادلی قیمت و تعادل« ابتدای تا ۳ فصل و ۲ و ۱ های فصل ۱ بخش :اقتصاد
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است؟ كدام ،»است نيازمند آن به راه چراغ عنوان به خود، اهداف به دستيابي براي اقتصادي عقالنيت« كه يفرايند كنندٔه تكميل -۹۹  33
اقتصادي احكام و اخالق بر تأكيد قالب در اسالمي هاي آموزه تمامي )1
انساني علوم هاي دانشگاه در شده ارائه اقتصادي هاي آموزه )2
جوامع در اقتصادي روشنگري براي مرجعي عنوان به  معصوم امامان درخشان ورحض )3
معتبر مادي مكاتب و اقتصاددانان توسط شده ارائه اقتصادي هاي آموزه بر تأكيد )4

است؟ زير سؤاالت درست پاسخ گزينه كدام -۱۰۰
شود؟ مي اطالق چه شود مي خريداري دي،ورو نقش در ديگر بنگاه توسط و بوده بنگاه يك خروجي كه كااليي به الف)
آمـادههـا  براي فروش به آن را خود همسايگان سفارشات و كرده خريداري فروشي عمده از را شكر شيريني، پخت براي اسكندري خانم ب)

شوند؟ مي ناميده كااليي نوع چه ترتيب به شيريني و شكر موضوع، اين به توجه با كند. مي
مصرفي -اي واسطه ب)  اي واسطه الف) )2  نهايي -اي سرمايه ب)  اي سرمايه الف) )1
اي واسطه -مصرفي ب)  اي واسطه الف) )4  بادوام -دوام بي ب)  اي سرمايه الف) )3

است؟ نادرست عبارت كدام -۱۰۱
باشند. نمي انسان نيازهاي رفع به قادر، خود اوليۀ شكل با امكانات و منابع )1
»احيـاء« را شـود مي محصول همان توليد موجب كه ابزارآالت كارگيري به با، شده حيازت و دسترس در طبيعي امكانات و منابع يرو انسان تالش و كار )2

نامند. مي
شود. مي ملي و اجتماعي هاي انگيزه پيدايش موجب و كرده پيدا ارتقا كنندگان توليد انگيزٔه، بيشتر عقلي رشد با )3
شوند. مي محسوب آن خروجي توليد، هاي نهاده و توليدي ليتفعا ورودي توليد، عوامل )4
است؟ درست كامالً» سرمايه« با رابطه در عبارت كدام -۱۰۲

شود. مي توليد در افزوده ارزش ايجاد موجب و است بادوام زمان طول در فيزيكي سرمايۀ )1
كنند. مي كمك توليد فرايند به توليدي مختلف ملعوا به تبديل با توليدكننده  سرمايۀ عنوان به اي سرمايه كاالهاي )2
دارند. كاربرد توليد در عوامل ساير به مبدل عنوان به مالي سرمايۀ و اي واسطه كاالي عنوان به فيزيكي سرمايۀ )3
.باشد مي سرمايهبه  نياز طبيعي، منابع از استفاده با محصوالت آوردن فراهمجهت  اول وهلۀ در توليد،فرايند  براي )4

توجه با است. كرده اقدام توليدي فعاليت يك به شخصاً خود، موروثي ملك دادن اجاره جاي به كه است فردي به مربوط زير، جدول اطالعات -۱۰۳
ترتيب: به اطالعات، اين به

است؟ چقدر آن ميزان و دارد نام چه مالياتي ۀاظهارنام در مندرج زيان يا سود الف)
است؟ چقدر آن ميزان و دارد نام چه شود نمي اظهارنامه وارد كه ديگري زيان يا سود ب)

تومان ۹۵۰,۰۰۰فروش هنگام در كاال واحد هر قيمت
نفر ۱۰بنگاه كاركنان تعداد
تومان ۲,۵۰۰,۰۰۰متوسط طور به فرد هر ۀماهان حقوق
تومان ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰بنگاه ساالنۀ اجارٔه
واحد ۲۰۰۰شده فروخته و توليد محصول تعداد
تومان ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ساالنه صورت به اوليه مواد خريد
توليدكننده درآمد درصد ۱۰ برابر  ساالنه صورت به اي سرمايه كاالهاي جايگزيني يا تعمير هزينۀ

ويژه سود 780,000,000 ب) باشد. نمي محاسبه قابل الف) )1
حسابداري سود 1,160,000,000 ب)اقتصادي سود 560,000,000 الف) )2
اقتصادي سود 1,340,000 ب)حسابداري سود 1,160,000,000  الف) )3
باشد. نمي محاسبه قابل ب)حسابداري سود 780,000,000 الف) )4
گفت: توان مي توليد سازمان با رابطه در -۱۰۴

است. شده توليد محصوالت فروش براي بازار كنندٔه تعيين )1
شـده توافـق نسبت يك با توليد عوامل همۀ بين نيز ريسك و ها هزينه تمام سود، بر عالوه مشاركتي، توليد سازمان در كه شود مي تقسيم نوع دو به )2

شود. مي تقسيم
باشد. مي مجريه قؤه و دولت برعهدٔه فعاليت ريسك و ها هزينه اما ،شود مي تقسيم اعضا بين سود فقط ،»تعاون« يعني آن سوم نوع در )3
گيرد. نمي صورت رساني خدمت جامعه اقشار همۀ به و شود مي ارائه خاص محصوالت و خاص هاي فعاليت صرفاً »خصوصي« توليد انسازم در )4
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گيرند؟ مي را زيان جلوي و داده كاهش را ها هزينه ميزان بكاهند، خود توليد ميزان از اينكه بدون كنندگان توليد چگونه -۱۰۵  44
خود محصوالت براي سبمنا بازار جستجوي با )1
خود محصوالت فروش براي داخلي بازارهاي افزايش و رقبا حذف با )2
حسابداري سود جاي به بيشتر اقتصادي سود كسب و محصول قيمت افزايش با )3
ها وپاش ختري از جلوگيري و اوليه مواد مصرف در جويي صرفه غيرضروري، كار نيروي استخدام از پرهيز وري، بهره افزايش با )4
گفت: توان مي صورت اين در بگيريد. نظر در رو روبه منحني روي را B و A نقاط -۱۰۶

است. برخوردار بيشتري مقدار و كمتر قيمت از B به نسبت تقاضا، منحني روي A نقطۀ )1

است. برخوردار بيشتري مقدار و بيشتر قيمت از A نقطۀ به نسبت عرضه، منحني روي B نقطۀ )2

است. برخوردار كمتري مقدار و كمتر قيمت از A نقطۀ به نسبت تقاضا، منحني روي B نقطۀ )3

است. برخوردار كمتري مقدار و بيشتر قيمت از B  نقطۀ به نسبت عرضه، منحني روي A نقطۀ )4

است؟ درست كامالً آن به مربوط منحني و ضروري كاالي با رابطه در گزينه كدام -۱۰۷

است. كم آن منحني شيب و زياد كاال اين براي تقاضا قيمتي حساسيت )1

است. زياد نيز آن منحني شيب بنابراين و زياد كاال اين براي عرضه قيمتي كشش )2

باشد. مي مك نيز آن منحني شيب بنابراين و كم كاال اين براي عرضه قيمتي حساسيت )3

است. زياد آن منحني شيب و كم كاال اين براي تقاضا قيمتي كشش )4

است؟ درست شده، مواجه قيمت كاهش با كه كااليي عرضۀ منحني با رابطه در گزينه كدام -۱۰۸
يابد. مي كاهش عرضه ميزان بنابراين و شده جا بهجا خود چپ سمت به عرضه نقطۀ هندسي مكان )1
يابد. مي كاهش عرضه ميزان بنابراين و شده جا جابه خود راست سمت به عرضه منحني هندسي مكان )2
است. يافته افزايش عرضه ميزان بنابراين و شده جا جابه خود چپ سمت به عرضه منحني هندسي مكان )3
است. يافته افزايش عرضه ميزان بنابراين و شده جا جابه خود راست سمت به عرضه نقطۀ هندسي مكان )4
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است؟ زير سؤاالت كامل و درست پاسخ گزينه، كدام -۱۰۹  55
باشد؟ مي موضوعي چه بيانگر رو روبه منحني الف)

دارد؟ عكس رابطۀ عامل، كدام با كاال مقدار منحني اين در ب)
باشد؟ يم منحني نوع چه موردنظر منحني ج)
است؟ كدام منحني اين به مربوط گروه اقتصادي رفتار بر مؤثر عامل ترين مهم د)
  كاال قيمت ب) توليدكننده اقتصادي رفتار الف) )1

كاال قيمت د)صعودي چپ به راست از ج)
  كننده مصرف درآمد ب) كننده مصرف اقتصادي رفتار الف) )2

  كاال متقي د)نزولي چپ به راست از ج)

  كاال قيمت ب) كننده مصرف اقتصادي رفتار الف) )3

  كاال قيمت د)نزولي راست به چپ از ج)

كننده مصرف درآمد ب) توليدكننده اقتصادي رفتار الف) )4
توليد هاي هزينه د)صعودي راست به چپ از ج)

بـا انسـاني سـرمايۀ از منـدي بهره عدم همچنين و خود اي سرمايه تجهيزات روزرساني به عدم دليل به خودرو، يدكي قطعات كنندٔه توليد يك -۱۱۰
است؟ كدام فرد اين عملكرد با رابطه در درست گزينۀ است. نكرده ايجاد خود توليد ميزان در چنداني تغيير قطعات، اين قيمت افزايش

باشد. مي زياد او براي تقاضا منحني شيب لذا و بوده كم فرد اين براي تقاضا قيمتي كشش )1
است. افقي خط به نزديك و زياد نيز او تقاضاي منحني شيب و بوده زياد فرد اين براي تقاضا قيمتي كشش )2
است. عمود خط به نزديك و زياد او عرضۀ منحني شيب و بوده كم فرد قيمتي كشش )3
باشد. مي افقي خط به نزديك و كم او عرضۀ منحني شيب لذا و بوده زياد فرد اين براي عرضه قيمتي كشش )4

هستند؟ هشتم قرن به مربوط ها گزينه كدام -۱۱۱
گفتند. مي سخن فارسي زبان به بسياري صغير آسياي تا هند قارٔه شبه از الف)

كرد. پيدا گرايش »نويسي پيچيده و نويسي ساده« جريان دو به دوره اين نثر ب)
شد. برچيده باهللا المستعصم عباسي، خليفۀ آخرين حكومت بساط مغول دورٔه خراوا در ج)
كنند. ابراز را خود عقايد مختلف مذاهب صاحبان تا شد ايجاد فرصتي ديگر برخي تعصبي بي و مغول ايلخانان برخي اعتقادي بي دليل به د)
الف -د )4  د -ج )3  ب -الف )2  ج -ب )1
است؟ نادرست نهم قرن فاقاتات دربارٔه گزينه كدام -۱۱۲

بود. نوآوري فاقد و تقليدي نيز ادبيات و سطحي عمدتاً دوره اين تحقيقي هاي كتاب )1
گرفت. اي تازه رونق ادبيات و نوشتند ارزشمندي هاي كتاب دولتشاه و جامي مانند افرادي )2
آراستند. زيبا تصاوير با و انگاشتند شخو  خط به را فردوسي شاهنامۀ و كريم قرآن هنرمندان شاهرخ زمان در )3
يافت. ادامه نيز نويسي تاريخ تذهيب، و معماري مينياتور، چون هنرهايي گسترش بر عالوه تيموريان، عهد در )4
دارد؟ تطابق زيستند، مي آن در كه قرني با زير نويسندگان و شاعران از تن چند نام -۱۱۳

)۹ قرن (جامي: -)۷ قرن مستوفي: (حمداهللا -)۷ قرن دايه: (نجم -)۸ قرن يمين: (ابن الف)
)۸ قرن كرماني: (خواجو -)۷ قرن (سعدي: -)۹ قرن زاكاني: (عبيد -)۸ قرن جويني: (عطاملك ب)
)۸ قرن ساوجي: (سلمان -)۷ قرن همداني: اهللا (فضل -)۸ قرن عراقي: (فخرالدين ج)
1( 9 2( 8  3( 7 4( 6  

است؟ شده نوشته هفتم قرن در كه است اثري به مربوط توضيح كدام -۱۱۴
است. شده نوشته نوايي شير علي تشويق به كه است مؤلف زمان تا آغاز از ايراني شاعران از تن صد از بيش احوال شرح كتاب اين )1
است. عمصنو مقدمه در كتاب اين نثر كه است شعر نقد و بديع قافيه، عروض، علم در آثار ترين مهم و نخستين از )2
گيرد. دربرمي را ق .ه 730 سال تا ايران تاريخ و عباس بني خلفاي چهارگانه، خلفاي پيامبران، تاريخ كتاب اين )3
كند. مي بيان تمثيل و طنز شيؤه به را اجتماعي هاي ناهنجاري منظومه اين در شاعر )4
است؟ نادرست نويسنده يا شاعر كدام مقابل توضيحات -۱۱۵

است. عراقي سبك در قصايدي داراي و است داشته مولوي و سعدي به خاصي توجه غزل در اوجي:س سلمان )1
است. برده كار به عارفان احوال ذكر و عرفاني حقايق بيان در را عطار االولياء  تذكرة شيؤه االنس  نفحات در جامي: )2
است. معروف او اجتماعي ظريف دهايانتقا و يابي نكته كه است آگاهي و ذوق خوش شاعر زاكاني: عبيد )3
بود. اولجايتو و خان غازان مقتدر وزير وي رود، مي شمار به ايلخانان عصر در سياسي و علمي هاي چهره از جويني: عطاملك )4

۲ و ۱ های درس :۲ ادبی فنون و علوم      ۳ درس انتهای تا ۱ درس از :۱ ادبی فنون و علوم
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است؟ درست گزينه كدام نهم و هشتم هفتم، هاي سده ادبيات به توجه با -۱۱۶  66
هاست. آن از يكي االحرار تحفة كه سرود مينظا از پيروي به هايي مثنوي جامي )1
داشت. پي در را تبار ايراني دوست ادب دربارهاي رفتن بين از سرايي قصيده افتادن رونق از )2
حافظ با تلفيق اخالق و عرفان، غزل فارسي را به كمال خود رسانيد. )3
اوست. خود قلم به موالنا هاي نامه مجموعه سبعه السمج و اند نوشته شاگردان و گفته موالنا را مكاتيب و مافيه فيه )4
؟نيست هشتم و هفتم هاي قرن به مربوط بيت كدام ،فكري قلمرو به توجه با -۱۱۷
ـــــه دم آن درداشــــت حكــــم عــــالمي بــــر كــــه ســــكندر  )1    ـــــالم و بگذشـــــت ك گذاشـــــت ع

ــــدن بهشــــت در جــــاناو عـــدل و فضـــل مـــدد بـــي كـــه خســـروي آن )2 ــــال و ع ــــا و ب شــــدك ب
ـــو )3 ـــزد خواج ـــه س ـــدٔه ك ـــاه بن ـــا درگ ـــود م ــونب ــاه چ ــت ش ــور هف ــردون كش ــداي گ ــت گ ماس
ــــــدا و پادشــــــاه ز  )4 ــــــارغم گ ــــــدهللا ف بحم

 

ـــداي ـــاك گ ـــت ره خ ـــاه دوس ـــن پادش ـــت م اس
است؟ درست فارسي شعر هاي سازه دربارٔه گزينه كدام -۱۱۸

كند. مي تر دلنشين را خواندن لحن صتشخي و شود مي لحن كشف سبب متن آهنگ و عاطفي فضاي به توجه )1
است. شعر بودن آهنگين و عاطفي زيبايي همين خواند مي نثر از بيشتر را شعر آدمي اينكه علت )2
است. ما ذهن وزن ادراك وسيلۀ و ندارد وجود يابد درمي را آن كه كسي ذهن از بيرون وزن )3
گيرد. مي كمك وزن از ديگران به خود عاطفۀ انتقال براي شاعر و است عاطفه شعر پيدايش عامل ترين اساسي )4
دارد؟ كمتري خواني هم آن محتواي با گزينه كدام حال و حس -۱۱۹
ــــر  )1    ــــروان ســــر خشــــم از پ ــــر اب زمـــــــين روي نوشـــــــتند بـــــــر همـــــــيچــــين ز پ

ــــيد ز )2 ــــان خورش ــــود پنه ــــوش ش ــــور م ــــهك ــــل ك ــــت جه ــــا اس ــــين ب ــــه آهن زور پنج
ـــــان )3 ـــــامور چن ـــــم ن ـــــد گ ـــــن از ش ـــــوانجم ـــــاغ در چ ـــــرو ب ـــــهي س ـــــن در س چم
ـــــذيره  )4 ـــــدش پ ـــــا ش ـــــپاهي ب ـــــران س گ

 

ــــــــام همــــــــه ــــــــز و داران ن ــــــــران ري اخت
است؟ بيشتر آن محتواي با وزن و آهنگ تناسب گزينه كدام در -۱۲۰
ــا  )1    ــراي م ــا ب ــو ب ــودن ت ــر ب ــود عم ــاختيم را خ بــاختي مــي دل تــو هــم گــاهي دوســت اي نبــود بــدب

ـــدان )2 ـــرگس ود ب ـــتش ن ـــيم مس ـــورم عظ ــومخم ــكنند چ ــارم بش ــه خم ــوش چ ــود خ ــه ب ــدا ب خ
ــــيم در )3 ــــن از آي ــــه در اي ــــروي ب ــــق ني ـــــراعش ـــــب و روز چ ـــــه ش ـــــر حلق ـــــيم؟ در ب زن
ــــبن  )4 ــــدان گل ــــه خن ــــان و دل ب ــــت ج بگف

 

ـــــرگ ـــــه هســـــت منـــــت ب ـــــرآ گلشـــــن ب ب
 

؟نيست شعر تحليل و بررسي اول مرحلۀ هاي ويژگي جزو عبارت كدام -۱۲۱
است. متون با رويارويي در مؤثر گام نخستين متن، دقيق خواندن )1
شود. گذاري نشانه ويژه، جمالت و ها واژه و باشد آماده قلم و كاغذ است بهتر مهم نكات استخراج براي )2
افتد. مي اتفاق خواندن اثر، محتواي هواي و حال با مناسب لحن شناسايي از پس )3
نشود. اختالل دچار محتوايي فهم و طولي ارتباط درك تا شود خوانده گسست بي و باره يك اثر تمام تا است الزم )4
است؟ نادرست گزينه كدام ،زير متن ادبي و زباني نكات استخراج و متن تحليل باب در -۱۲۲

كـاري خويش رأي مقتضاي بر و ديدب دعوي برهان و سخن مصداق و آورد جاي به شناختم واجب خود بر آنچه و كردم نصيحتي را ملك لكن«
موافقت به و كرد خواهند سعي من خون در مطابقت به آينه هر اند. شده ترسان من از عداوت و تهمت و خيانت و غش اهل از كس بسيار و كرد
  »بود. خواهد اين خدمت ثمرت و نصيحت مكافات كه نداشتم گمان هرگز و خروشند من در

»خيانت و ثمرت ات،مكاف« ميان معنايي شبكۀ )1

»آينه هر و بديد ثمرت،« شوند: مي گرفته كار به ديگر اي گونه به امروزه كه كهن واژگان كاربرد )2

»كشتن« معني در »خون« كلمۀ كارگيري به )3

قرينه به شناسه حذف و »آوردم« جاي به »آورد« كارگيري به )4
؟محسوس و نمايان است واج كي از بيش در »آرايي واج«آرايۀ بيت كدام در -۱۲۳
ـــد ســـرو  )1    ـــن بلن ـــه م ـــه ك ســـپارمت مـــي خـــدا بـــه رســـد اگـــر دســـتمســـي ر نمـــي دادم ب

ــيامشـــب آتشـــم در تـــو شـــوق از وش پروانـــه )2 ــوزم م ــا و س ــن ب ــه اي ــوزش هم ــم س امشــب خوش
ـــرا )3 ـــه م ـــس ب ـــوران مجل ـــه كـــرد كـــه ك اســـت مـــن روســـياه عقـــل از مـــن كـــار شكســـتدار آين
ــــال  )4 ــــدانت ســــرو خي ــــه ق ــــد پيشــــواز ب آي

 

ـــــر ـــــه مگ ـــــان كشـــــور ب داري؟ ســـــفر آزادگ
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دارد؟ وجود »آرايي واژه و آرايي واج« آرايۀ دو هر گزينه كدام در -۱۲۴  77
خـوردم ثمـر سـالش هـر كـه مـن سـرو سايه همايونسـايه بـي و خوانند ثمر بي سروش كه گلشن اين در  )1   

آيـــد پـــرواز بـــه پروانـــه كـــه افـــروز شـــمعيبــس تــارم شــب پــرواي و پــر زيــر بــه ســر )2
ــدافروخـت خرمنش در كه شعله آن از شمع شد دود )3 ــويي چن ــه گ ــه ك ــان ب ــم شــب پاي ــد؟ ســحر غ آي
ــــام همــــه از تــــر ســــبك باشــــد )4 مــــا درد ايّ

 

ـــه روزي ـــر درد ك ـــه س ـــان ب ـــي طبيب ـــيم نم ده
شود؟ مي ديده تكرار آرايۀ گزينه كدام در -۱۲۵
عرفـــــان تلـــــخ عـــــيش زهـــــر قهـــــرش زشـــــكرفان كـــــام شـــــكر پـــــر شـــــكرش ز  )1   

ـــا )2 ـــر ت ـــاه مه ـــرٔه م ـــو چه ـــم در ت ــــر ازنشســـت دل ــــاه و مه ــــر م ــــه مه ــــي ب ــــده كل ام بري
خجنـــد؟ يـــا خـــوارزم تـــو جـــاي كجاســـت دانـــيكنـــي نمـــي تركـــان غمـــزٔه تـــرك چـــو حـــافظ )3
اسـت گـل ديـده آب به خاكش كه دوست كوي به  )4

 

ــه ــر ك ــتگذ ب ــه ش ــايش ك ــرو پ ــت ف ــه نرف ــل ب گ
 

است؟ شده داده نشان درست زير بيت آوايي هاي پايه گزينه كدام در -۱۲۶
بـاران بـر غنچـه بخندد بستان در كه نبود عجبآيـد مـي خنـده گـر من باران چون اشك بر را تو

بـاران بـر چـه غُـن/ بخنـدد بستان/ در كه د/نَبَو عَجَبآيـد مـي دِ خَن/ گَر مَن باران/ چون ِك اَش/ بر را تو  )1   
بـاران بـر چـه غُـن/ بخندد بستان/ در كه د نبو/ عجبآيـد مـي خنده/ گر من نِ بارا/ چون ِك اَش/ بر را تو )2
بـاران بـر چـه غُـن/ بخنـدد بستان/ در كه نَبَود/ عجبآيـد مي دِ خَن/ گر من نِ بارا/ چون ِك اَش/ بر را تو )3
آيـد مـي دِ خَن/ گر من باران/ چون ِك اَش/ بر را تو  )4

 

بـاران بـر چـه غُـن/ بخندد بستان/ در كه د نَبو/ عجب
دارد؟ وجود »هجايي سه«آوايي  ركن گزينه كدام در -۱۲۷
بــود آلــوده خــون بــه پــروردم كــه را انــاري هــرآميخـتم عشـق عطـر بـا چـون كه باغي كيم؟ من  )1   

صــال گويــد كــو پــيش زان زنــم مــي بــر زمــين را خـودكـنم مـي سـالمش لـب بـي تـنم مي ماهش گرد بر )2
ــاه )3 ــه گ ــاه ب ــي گ ــن پرسش ــه ك ــات ك ــدگي زك ــشزن ــال پرس ــتان ح ــاه دوس ــه گ ــاه ب ــردن گ ــت ك اس
شــود كوبنــده گــوهر او كــه دانســت چــه آب )4

 

شـــود غمّـــازه غمـــزٔه او كـــه دانســـت چـــه خـــاك
 

است؟ زير شكل به بيت كدام هجايي هاي خوشه و آوايي هاي پايه هجاها، عالمت به توجه با -۱۲۸
»/ / /            «

ماســت پــاي زيــر فلــك و مهــر دســت زيــر مــاماســت گــداي ســلطان كــه گــداي آن مــاييم  )1   
ـــوان كجـــا صـــورت نهايـــت را راه ايـــن )2 بــدايت در اســت بــيش منــزل هــزار صــد كــشبســـت ت
آويــــزد دامنــــت در بينــــد گــــذرت بــــر چــــونبررويـــد كـــه خـــار هـــر خـــاكي نمـــ خـــاك از )3
ــا رقصــان شــمع اي  )4 ــه مــزن آتــش نســيم ب را پروان

 

كنـي مـي مـدارا دشـمن بـا چـو رحمـي هم دوست با
است؟ متفاوت گزينه كدام آوايي هاي پايه تعداد -۱۲۹
ــــر  )1    ــــرد اگ ــــي م ــــي دين ــــش بس ــــي نق ــــنبين ــــجده مك ــــه را آن س ــــو ك ــــان ت ــــي ج آن

ســراندازيم پاكوبـان و خـوانيم غـزل افشـان دسـت كـهخوش سرودي مطرب بزن خوش رودي است دست در چو )2
ــه )3 ــر تكي ــوا ب ــافري طريقــت در دانــش و تق ــــل دارد هنــــر صــــد گــــر راهــــرواســت ك بايــــدش توكّ
دهنــــد كوشــــش بــــه نــــه وصــــالش گرچــــه  )4

 

ـــــر ـــــدر ه ـــــه دل اي ق ـــــواني ك ـــــوش ت بك
است؟ نادرست مصراع كدام به مربوط اييهج نمودار -۱۳۰

/ شيدا: عاشق اي بكن داري كه ناله هر )1 / /            
/ باغ: از چيدن گل بود خوش سحرگه )2 /         
/ ندهم: دل كه شوم مي قمتّف )3 /       
/ هم: تو ما هاي غم به بخند ديگران چون )4 / /            
دارد؟ تطبيق زير بيت هجايي هاي عالمت و آوايي هاي پايه با بيت كدام -۱۳۱

ــا را هركــه     شـكاري افتـد ديـر ديـر ديگر كه دان غنيمت گو زمــاني افتــد مــي عــيش دلســتاني ب
زنـــدگاني بـــردن اســـت زنـــدان عشـــق بـــي ســـتي رانخـواهم مـن خواهـد عشـق بـي كسـي گر زندگاني  )1   

ــه نخروشــد گــر گلــي چــه )2 ــهشــيدا بلبــل شــبش ب ــاري چ ــه به ــش ك ــدم گل ــار هم ــده خ ــد آم باش
اهـــــــرمن؟ دانـــــــد چـــــــه را قدســـــــي روحخطاســــت پرســــيدن عقــــل از عشــــق ســــرّ )3
ــه دل  )4 ــي هــاي شــادي ب ــدار ب ــن مق ــالم اي مبنــد ع

 

ـــدگي ـــا زن ـــرازي تنه ـــيبي در ف ـــاخته نش ـــت س س
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اند؟ مناسب خالي جاهاي براي گزينه كدام كلمات تمامي ترتيب به ،شده داده ابيات هجايي عالئم به وجهت با -۱۳۲  88
جـــو بيفشـــاند ............... در يكـــي  الـــف)   

 

ــــو ــــدم چ ــــتاند گن ــــه س ــــت ب درو وق
 

آفـــت خنديـــدنت و آســـايش ديـــدنت اي ب)
 

ــوي ــه از گ ــودي ............... هم ــه برب ــت ب لطاف
 

گريخت من از عقل كه روزي پري اي ............... ج)
 

مــن احــوال بــر واي گريــزي مــن از هــم تــو گــر
 

دارد بيكـران فضل و است محبوب گرچه تواضع د)
 

ــد ــرد نباي ــيش ك ــد از ب ــان .............. ح دارد زي
 

را غرورت -گفتم تو به -عالم -بيابان )2حد از بيش كه -ديدم را تو -دوستان -جواني )1
او وگرنه -ديدمت -رقيبان -فراقت )4را هيبت كه -بودم تو با -خوبان -بهاران )3
است؟ مفهوم هم معنايي قرابت نظر از زير بيت با گزينه كدام -۱۳۳

شــايد برســد را مــا رنجــي طلبــت در گــر    
 

هـا بيابـان اسـت سـهل باشـد حـرم عشق چون 
 

دوســـت كـــرد تـــوان دشـــمن ز نرمـــي بـــه  )1   
 

اوســـت دشـــمن كنـــي ســـختي دوســـت بـــا چـــو
 

سـود بـوي بـه دريـا غـم اول نمـود مـي آسـان چه )2
 

ارزد نمـي گـوهر صـد بـه طوفـان ايـن كـه كـردم غلط
 

ـــرا اســـت صـــبر )3 ـــو هجـــران چـــاره م ـــيكن ت ل
 

نماندســــت رنجــــور خســــتۀ ايــــن رخــــت از دور
 

ـــر عزيـــز جـــان آمـــد وصـــلت شـــوق از  )4 لـــب ب
 

ــر ــي گ ــود م ــر ش ــهل ميّس ــت س ــو اس ــرآ گ ــان ب ج
 

؟ندارد معنايي قرابت زير عبارت با گزينه كدام -۱۳۴
»اند. سرشته چنين مرا گل و آب كنم؟ چه«

عقـل صـحراي در كـه زان خنـدد تـدبير بـر عشق  )1   
 

نيســت تقــدير بازيچــۀ جــز اســت تــدبير هرچــه
 

ـــان )2 ـــي دار جه ـــه بخش ـــرده ك ـــت ك ـــيش اس پ
 

ـــــر بخـــــش آن از ـــــردد كمت ـــــه نگ ـــــيش ن ب
 

ــمان )3 ــۀ آس ــرم برنام ــته عم ــت نبش ــن اس ــا اي قض
 

ـــي زان ـــايد نم ـــت ش ـــن نوش ـــۀ اي ـــته نام را بنوش
 

ـــــد را خويشـــــتن مـــــن چـــــرا  )4 پســـــندم ب
 

ــــــه ــــــدي زان بهان ــــــر ب ــــــدم چــــــرخ ب بن
 

دارد؟ معنايي قرابت،»است فرق بسيار عبارت تا عبارت از  اما نشد، بيرون آن از تعبير« عبارت با گزينه كدام -۱۳۵
ـــــو  )1    ـــــرفم چ ـــــدبرآ  ح ـــــت ي ـــــم از درس قل

 

غــــم؟ چــــه گيــــران حــــرف همــــه از مــــرا
 

اســــت فــــرق  بســــي ســــخن تــــا ســــخن از )2
 

ــــــخني ــــــي س ــــــري و وح ــــــت زرق ديگ اس
 

فريب) (زرق: 
ــه چــون )3 ــن اهــل گــوش ك ــر مجلــس اي اســت ك

 

ــــين در ــــس چن ــــي مجل ــــر خموش ــــت بهت اس
 

تيــغ بــه ندهــد دانــگ يــك كــه كــس بســا  )4
 

دريــــغ نــــدارد جــــان اش گــــويي خــــوش چــــو
 

گيرد؟ مي قرار بررسي مورد خيتاري پژوهش يك از حلهمر كدام در »تاريخي منابع نويسندگان اجتماعي و سياسي ديني،  گرايش« -۱۳۶
تاطالعا يگردآور  )2  منابع يشناساي )1
پژوهش يها يافته گزارش )4 تاطالعا ريتفس و ليتحل )3
است؟ داشته رواج هخامنشيان قلمرو در شماري گاه كدام جمشيد، تخت و بيستون هاي نوشته سنگ گواهي به -۱۳۷

يوانيح دوازده )4  اوستايي )3  ليباب يقمر  -يد يخورش )2  گرديد يز  )1
است؟ تاريخ مطالعۀ دكاركر و فايده كدام يادآور ،»گيرد مي صورت سينوام و سنن سلسله كي طبق بر آن، تحوالت و بشر خيتار«  اينكه به توجه -۱۳۸

يگانگي و يخودآگاه افزايش )2 تفكر و شناخت منبع )1
دوستي ميهن حس و ملي هويت تقويت )4آينده و حال يبرا گذشته از ير يگ بهره )3
است؟ داده اختصاص موضوعي چه به را خود »العبر«كتاب مقدمۀ از بخشي تونسي)، مسلمان (انديشمند خلدون ابن -۱۳۹

فينيقيه و مصر هاي سرزمين يمياقل و يعيطب طيشرا  )2اوليه هاي تمدن گيري شكل بر خيز حاصل هاي جلگه ثيرتأ  )1
آدميان رفتار و اخالق خ،يتار  بر مياقل و ايجغراف ريتأث )4آزاد يها آب و اهايدر  به آفريقا شمال يدسترس وضعيت )3
برند؟ مي بهره گذشتگان يفرهنگ و يهنر ،يفن يها فتشريپ رِيس دركِ براي روشي چه از شناسان باستان -۱۴۰

موجود شواهد پايۀ بر گذشته وقايع ريتفس و يبازساز  )2هم با گوناگون هاي تمدن يباستان يبناها و آثار مقايسۀ )1
لفمخت يها زمان در يباستان يبناها و آثار ۀسيمقا  )4شناسي باستان هاي يافته با مكتوب منابع دادن مطابقت )3
كرد؟ اشاره توان نمي مورد كدام به »تاريخي منابع و ها گزارش« اعتبار سنجش هاي روش از -۱۴۱

شواهد و منابع ريسا  با كردن سهيمقا  )2 عقل با دادن مطابقت )1
يشناس باستان قاتيتحق جينتا  با دادن تطبيق )4راوي فكري گرايش و علمي جايگاه بررسي )3

۳ درس انتهای تا ۱ درس از :۲ تاریخ      ۳ درس انتهای تا ۱ درس از :۱ تاریخ
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؟نيست درست »عمومي نگاري  تاريخ«دربارٔه گزينه كدام -۱۴۲  99
شد. يم آغاز عالم نشيآفر  از جهان خيتار  نگارش با )2داشت. تداوم يهقاجار  عصر اواخر تا يقمر  يهجر  سوم قرن از )1
است. آن هاي نمونه نيمشهورتر  و نيتر  مهم از طبري تاريخ )4.افتي يوستگيپ يمحل يسينو  خيتار  با زمان مرور به )3
است؟ داده رخ »بعثت دهم« سال در واقعه كدام -۱۴۳

طالب ابي شعب به مكه مسلمانان بردن پناه )2ابوطالب حضرت و خديجه حضرت وفات )1
محمد حضرت قتل براي مشركان دسيسۀ )4مدينه به مكه از مسلمانان مهاجرت آغاز )3

بود؟ چه ياقتصاد و ياجتماع محاصرٔه در هاشم يبن دادن قرار از مشركان هدف -۱۴۴
پيامبر حمايت از او طايفۀ و ابوطالب برداشتن دست )2مكه در اسالم آشكار دعوت از پيامبر انصراف )1
ريزي خون و اي قبيله تعصبات شدن  برانگيخته از احتراز )4خود قبيلۀ جوانان شدن مسلمان از جلوگيري )3
است؟ آمده درستي به آن مقابل در كتاب كدام نگاري تاريخ نوع -۱۴۵

روايي الجوهر: معادن و الذهب مروج )4  موضوعي بيهقي: تاريخ )3تركيبي البلدان: فتوح )2  روايي االمم: تجارب )1

است. ................. اصل يك بيانگر،»است دماوند شهر در دما از تر پايين دماوند قلۀ در دما«اينكه -۱۴۶
زيستي جغرافياي )4  ژئومورفولوژي )3وهواشناسي آب )2  هواشناسي )1
يعني: جغرافيا در »تركيبي ديد«-۱۴۷

مكان كي در آن يها يژگيو  تمام با ها دهيپد  جامع مطالعۀ )2اازهين رفع يبرا منابع از استفاده و محيطي يها توان درك )1
اطالعات يفناور  و آمار علم از استفاده با جغرافيايي اطالعات ليتحل )4ييا يجغراف طيمح به يعيطب طيمح هوشمندانۀ تبديل )3
است؟ كوهستاني نواحي در انسان »منفي«عملكرد از اي نمونه گزينه كدام -۱۴۸

مناسب يها ورزش جاديا  )2 آبي برق توليد )1
مرتفع نقاط در نوردان  كوه براي ها هتل توسعۀ )4خاك شيفرسا  از ير يجلوگ منظور به كاري درخت )3
دارد؟ اشاره جغرافيايي پژوهش يك از »دوم مرحلۀ« به گزينه، كدام -۱۴۹

كنيم. مصاحبه آن اهالي با بايد ابيانه روستاي جمعيت كاهش علت درك براي )1
است. جديد شهرهاي ايجاد عامل بزرگ، شهرهاي در جمعيت تراكم از جلوگيري ظاهراً )2
.است داشته نقش ذهاب پل سر و سخت سي شهرهاي در زلزله وقوع دره ك عواملي )3

گردد. اصالح ترافيك طرح ساعات تهران، شهر در هوا آلودگي كاهش براي است بهتر )4
شود؟ مي مشاهده جغرافيا كليدي هاي پرسش كدام به پاسخ زير، عبارت در -۱۵۰

در ها استان اين در جاري رودهاي اليروبي به توجهي بي شود مي گفته شد. جاري سيل ان،اير شمالي هاي استان در شديد هاي بارندگي اثر بر«
»است. بوده مؤثر سيل وقوع

چرا؟ چيز؟، چه كساني؟، چه )4  چطور؟ چيز؟، چه چرا؟، )3  كجا؟ چطور؟، چيز؟، چه )2  كساني؟ چه موقع؟، چه كجا؟ )1
است؟ هشد ايجاد عامل كدام نتيجۀ در »گُبي« بيابان -۱۵۱

سرد آب يها انيجر  عبور )4  رطوبت منابع از يدور  )3  پرفشار مركز استقرار )2  هوا صعود امكان عدم )1
چيست؟ بيانگر آمريكا متحدٔه اياالت و مكزيك مرز در »اسپانيايي) و (انگليسي زباني انتقالي ناحيۀ« يك وجود -۱۵۲

نواحي قلمرو و وسعت بودن متفاوت )2 نواحي مرز بودن تغيير قابل )1
انساني نواحي بر سياسي نواحي نبودن منطبق )4نواحي دقيق مرز تعيين بودن دشوار )3
است؟ آمده گزينه كدام در نواحي بندي طبقه »طبيعي«معيارهاي -۱۵۳

خاك )ه  ناهمواري د)  كشاورزي شيؤه ج)  جمعيت ب)  گياهي پوشش الف)
ه و الف )4  د و ج )3  ج و الف )2  ه و ب )1
دارد؟ »گريكدي با ينواح لمتقاب كنش و رابطه«مفهوم با را ارتباط كمترين گزينه كدام -۱۵۴

استراليا در خشكسالي وقوع نتيجۀ در هند در غالت قيمت افزايش )1
قومي پاكسازي برنامۀ اجراي پي در ميانمار مسلمان جمعيت كاهش )2
جهاني بازارهاي در امخ نفت قيمت نوسان بر ايران هاي تحريم تأثير )3
جوّ به اي گلخانه گازهاي صدور كاهش براي كيوتو پيمان امضاي )4
است؟ درست »حارّه جنب«منطقۀ وهوايي آب وضعيت دربارٔه گزينه كدام -۱۵۵

آيد. مي وجود به كم فشار مركز يك )2.ندينش يم فرو و است نيسنگ و سرد هوا )1
كند. مي حركت آن سمت به قطب از كه است اي توده ريتأث تحت هوا )4  .شود يم مشاهده رعدوبرق و تند يها باران عصر روز هر )3

۳ درس انتهای تا ۱ درس از :۲ جغرافیا      ۲ و ۱ های درس :ایران یجغرافیا
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دارد؟ اشاره مفهومي چه به زير عبارات از هريك ترتيب به -۱۵۶
 ديگر مخلوقات فعاليت از انسان فعاليت متمايزكنندٔه ■
 گفتن سخن از بازماندن ■
آن انجام براي نگرفتن تصميم اما مسائل به ودنب آگاه ■
 كنش بودن ارادي -كنش بودن آگاهانه -كنش هاي ويژگي )2  كنش بودن ارادي -كنش بودن آگاهانه -كنش بودن آگاهانه )1
كنش بودن آگاهانه -كنش بودن معنادار -كنش بودن آگاهانه )4  كنش بودن آگاهانه -كنش بودن معنادار -كنش هاي ويژگي )3
دارد؟ اشاره پيامدي نوع چه به زير عبارات از هريك ترتيب به -۱۵۷

 گرفتن وضو از بعد روح نشاط ■
 كردن ورزش از بعد تندرستي ■
سيگار كشيدن از بعد گرفتن قرار خود نفس نكوهشِ مورد ■
ديگري ارادٔه به وابسته ارادي پيامد -گركنش ارادٔه به وابسته ارادي پيامد -(خداوند) ديگري ارادٔه به وابسته ارادي پيامد )1
 ديگري ارادٔه به وابسته ارادي پيامد -كنشگر ارادٔه به وابسته ارادي پيامد -كنش غيرارادي پيامد )2
 كنشگر ارادٔه به وابسته ارادي پيامد -كنش غيرارادي پيامد -كنش غيرارادي پيامد )3
 كنشگر ارادٔه به وابسته ارادي پيامد -كنش غيرارادي پيامد -د)(خداون ديگري ارادٔه به وابسته ارادي پيامد )4
دربـارٔه تفكـر بـودن اجتمـاعي يا فردي و بودن دروني يا بيروني ترتيب به و شود؟ مي اجتماعي كنش به تبديل بستري چه در فردي كنش -۱۵۸

كنيد. مشخص را رفتن راه و امتحاني دروس
 فردي و بيروني -فردي و دروني -باشد ها آن اعمال و ها ويژگي ديگران، به رناظ كنشگر، ارادٔه و آگاهي كه زماني )1
 اجتماعي و بيروني -اجتماعي و بيروني -شوند مي گرفته نظر در ما روابط در ديگران كه هنگامي )2
 فردي دروني و -فردي ودروني  -شوند مي گرفته نظر در ما روابط در ديگران كه هنگامي )3
فردي و بيروني -اجتماعي و بيروني -باشد ها آن اعمال و ها ويژگي ديگران، به ناظر كنشگر، ارادٔه و گاهيآ كه زماني )4
گيرند؟ مي قرار ما روي پيش صورت چه به آداب اين و است چيزي چه محصول كنيم مي رعايت اجتماعي جهان در كه آدابي -۱۵۹

اجتماعي يها تمحدودي و ها فرصت -اجتماعي هاي ارزش و هنجارها )1
 اجتماعي يها محدوديت و ها فرصت -ما اطراف اجتماعي هاي پديده )2
 اجتماعي كنترل و پذيري جامعه -ما اطراف اجتماعي هاي پديده )3
 اجتماعي كنترل و پذيري جامعه -اجتماعي هاي ارزش و هنجارها )4
است؟ آمده گزينه كدام در زير عبارات از هريك پيامد -۱۶۰

 اند. آورده وجود به را ها آن كه ييها انسان از اجتماعي يها پديده شدن مستقل روند كردن پيدا امهاد ■
طبيعي هاي پديده و اجتماعي يها پديده پنداشتن همانند ■
 اجتماعي هاي ارزش نشدن محقق و هنجارها گيري شكل عدم -دانستن طبيعي يها پديده همانند را اجتماعي يها پديده )1
اجتماعي و انساني علوم با طبيعي علوم تفاوت گرفتن ناديده -افراد ارادٔه و آگاهي بدون اجتماعي هاي ارزش و هنجارها استمرار و تداوم )2
 اجتماعي و انساني علوم با طبيعي علوم تفاوت گرفتن ناديده -دانستن طبيعي يها پديده همانند را اجتماعي يها پديده )3
اجتماعي هاي ارزش نشدن محقق و هنجارها گيري شكل عدم -افراد ارادٔه و آگاهي بدون اجتماعي هاي ارزش و هنجارها استمرار و تداوم )4
كند؟ مي اشاره درستي روند به گزينه كدام ،زير عبارات به توجه با -۱۶۱

نقش گرفتن عهده به الف)
 اجتماعي جهان عضويت پذيرش ب)
تكاليف و حقوق از برخورداري ج)
اجتماعي جهان به يافتن راه د)
ج -الف -د -ب )4  ج -د -ب -الف )3  ب -د -ج -الف )2  د -ج -الف -ب )1
است؟ آمده درستي به گزينه كدام در تكويني هاي پديده از منظور -۱۶۲

 كنند. مي پيدا ظهور و وزبر  اجتماعي هاي پديده شكل به و شوند مي خلق اجتماعي روابط در و انسان توسط كه هستند هايي پديده )1
 .يابند مي راه اجتماعي جهان به دارند انسان زندگي با كه ارتباطي ۀواسط به ولي ،كند نمي ايجاد را ها آن انسان كه ييها  پديده )2
هـاي پديـده بـه هـا انسـان اجتماعي زندگي با ارتباط واسطۀ به توانند مي اما آيند، نمي وجود به او ارادٔه و آگاهي با و انسان توسط كه هستند هايي پديده )3

 شوند. تبديل اجتماعي
بـه را هـا آن اجتمـاعي جهان كه است الزاماتي بلكه نيست؛ او آگاهي و اراده دست به ديگر ها آن تغيير اما كند، مي خلق را ها آن انسان كه هايي پديده )4

برد. مي پيش

۳ درس انتهای تا ۱ درس از :۲ شناسی هجامع      ۳ درس انتهای تا ۱ درس از :۱ شناسی جامعه
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دهيد: پاسخ زير سؤاالت به بشر ديبنيا هاي پاسخ و ها پرسش با ارتباط در -۱۶۳  1111
شود؟ مي داده پاسخ ها، پرسش اين به فضايي چه در ■
 سازند؟ مي را مفاهيمي چه بنيادي هاي پاسخ و ها پرسش اين ■
كنند؟ مي عمل چيزي چهمثابۀ  به بنيادي هاي پاسخ و ها پرسش اين ■
فرهنگ شالودٔه يا روح -جهان و انسان از فرهنگ هر بنيادي تصاوير -فرهنگ هر هنجارهاي و ها ارزش اليۀ در )1
 فرهنگي جهان -فرهنگ هر اساسي عقايد -فرهنگ هر هنجارهاي و ها ارزش اليۀ در )2
 فرهنگ شالودٔه يا روح -فرهنگ هر اساسي عقايد -فرهنگ هر يها يهال  ترين عميق در )3
 فرهنگي جهان -جهان و انسان از نگفره هر بنيادي تصاوير -فرهنگ هر يها يهال  ترين عميق در )4
دارد؟ اشاره جهاني چه به زير عبارات از هريك ترتيب به -۱۶۴

 كتاب نوشتن ■
 .كنند مي خلق مختلف شكل سه به را واحد موضوعي مسابقه، يك در فرد سه ■
كردن رفتار ديگران با خود تصميم و انديشه اساس بر ■
 انساني جهان فردي بخش -ذهني جهان -فرهنگي جهان )2  فرهنگي جهان -انيانس جهان فردي بخش -فرهنگي جهان )1
انساني جهان اجتماعي بخش -فرهنگي جهان -اجتماعي جهان )4  ذهني جهان -انساني جهان فردي بخش -اجتماعي جهان )3
است؟ نادرست دوم ديدگاه با ارتباط در و درست يكديگر با ها جهان تعامل دربارٔه اول ديدگاه با ارتباط در گزينه كدام -۱۶۵

دانند. مي مادي اي پديده را فرهنگ اما ،هاست آن فرهنگ تابع افراد فردي و ذهني جهان -دانند  مي تكويني و ذهني جهان از تر مهم را فرهنگي جهان )1
خـامي مـادٔه تكـويني جهـان -كند مي سلب اجتماعي و انيانس علوم از را هايي  قابليت و ها  ظرفيت طبيعي، علوم با انساني علوم تفاوت گرفتن ناديده )2

 .كنند مي تصرف و دخل آن در مختلف جوامع و ها  فرهنگ كه است
فرهنگـي جهـان و ذهني جهان ديدگاه، اين در -است طبيعي علوم نظير ها آن به مربوط علوم و دارند مادي و طبيعي هويتي نيز فرهنگ و افراد ذهن )3

 .دهند مي دست از اجتماعي جهان برابر در را خود لالستقا و ندارند اهميتي
محدود طبيعت جهان به تكويني جهان ديدگاه اين اساس بر -دانند مي مادي اي پديده را فرهنگ اما ،هاست آن فرهنگ تابع افراد فردي و ذهني جهان )4

 .است فرهنگي جهان و ذهني جهان از تر مهم طبيعت جهان و شود مي
سـازمان خـود پيرامون در را ديگر كشورهاي محوري چه بر داري سرمايه فرهنگ و است؟ آمده گزينه كدام در استكبار فرهنگ يژگيو دو -۱۶۶

دهد؟ مي
 قدرت و ثروت -خود جغرافيايي مرزهاي از كردن عبور -اجتماعي هاي جهان ديگر كشاندن ناتواني و ضعف به )1
خاص نژاد به توجه و دنيوي رويكرد -ديگران بر خاص گروهي يا جامعه قوم، يك تسلط آوردن دنبال به -دخو  جغرافيايي مرزهاي از كردن عبور )2
 قدرت و ثروت -اجتماعي هاي جهان ديگر كشاندن ناتواني و ضعف به -ديگران بر خاص گروهي يا جامعه قوم، يك تسلط آوردن دنبال به )3
 خاص نژاد به توجه و دنيوي رويكرد -خود جغرافيايي مرزهاي از كردن عبور -داشتن امعجو  و ها فرهنگ ديگر به جويانه سلطه نگاه )4
دارد؟ اشاره مطلوب جهاني فرهنگ هاي ويژگي از يك كدام به زير عبارات از هريك ترتيب به -۱۶۷

 ها  ارزش و عقايد تحقق و گسترش ■
 جوامع بين تفرقه از جلوگيري ■
 عقايد سنجش براي ميزاني و معيار ■
انسان معنوي و ابدي نيازهاي ■
معنويت -عقالنيت -حقيقت -مسئوليت و تعهد )2  معنويت -حقيقت -عدالت -مسئوليت و تعهد )1
 آزادي -عقالنيت -حقيقت -عقالنيت )4  آزادي -حقيقت -عدالت -عقالنيت )3
دارد؟ اشاره فاسقه مدينۀ و حق فرهنگ به ترتيب به گزينه كدام -۱۶۸

آن رفتارهـاي و هنجارهـا امـا ،باشد حق آن يها ارزش و عقايد كه اي  جامعه -باشد آن هاي ارزش و عقايد با مطابق آن رفتارهاي و هنجارها كه فرهنگي )1
 .نباشد حق با همسو و موافق

و عقايـد داراي باطـل رفتارهـاي و هنجارهـا بـر عـالوه كه اي جامعه -باشد فطري نيازهاي مطابق آن رفتارهاي و هنجارها ،ها ارزش عقايد، كه فرهنگي )2
 باشد. نيز باطل هاي ارزش

هـاي ارزش و عقايـد داراي باطـل رفتارهاي و هنجارها بر عالوه كه اي جامعه -باشد آن هاي ارزش و عقايد با مطابق آن رفتارهاي و هنجارها كه فرهنگي )3
 باشد. نيز باطل

و هنجارهـا امـا ،باشـد حـق آن يهـا ارزش و عقايـد كـه اي  جامعـه -باشد فطري نيازهاي مطابق آن رفتارهاي و هاهنجار  ،ها ارزش عقايد، كه فرهنگي )4
.نباشد حق با همسو و موافق آن رفتارهاي
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است؟ كرده ذكر مغول امپراتوري كردن پيدا ايراني و هندي چيني، هويت براي درستي توضيح گزينه كدام -۱۶۹  1212
را جهاني هاي فرهنگ ديگر با مقاومت توان جهاني فرهنگ مطلوب هاي ويژگي و فرهنگي لحاظ به بسيار، نظامي قدرت داشتن عين در كه دليل اين به )1

 نداشتند.
گرفتنـد مـي قرار هايي فرهنگ تأثير تحت سرعت به دليل همين به داشت، اي قبيله و قومي ظرفيت و نداشت را شدن جهاني شايستگي مغوالن فرهنگ )2

 .بودند خورده شكست آنان از نظامي لحاظ به كه
به تبديل تدريج به و نداشتند را مختلف اقوام فرهنگي فضاي كردن يكپارچه و حفظ توان بودند كرده تصرف را جهان از وسيعي مناطق كه دليل اين به )3

 شدند. تر جزئي هاي فرهنگ
خود مغلوب جوامع هاي فرهنگ تأثير تحت عموماً شديد اي قبيله و قومي ظرفيت دليل به ،شدن جهاني براي داشتن شايستگي عين در مغوالن فرهنگ )4

آمدند. درمي
كنيد: مشخص را زير عبارات بودن نادرست يا درست -۱۷۰

 .است سياسي و نظامي قدرت به توسل با خارجي، سرزمين يك اشغال معناي به امپرياليسم ■
 .رود مي بين از است، گرفته قرار ديگر اي  جامعه نظامي يا اقتصادي تصرف تحت كه اي  منطقه فرهنگي مقاومت فرهنگي، امپرياليسم در ■
در را ديگـر كشورهاي سياست كنترل المللي بين سياسي و اقتصادي يها سازمان و نهادها از استفاده با استعمارگر كشور نو،فرا استعمار در ■

.گيرد مي اختيار

.آمد وجود به نوزدهم قرن طي مستعمره، كشورهاي نۀطلبا لالاستق هاي  جنبش گيري  شكل از پس نو استعمار ■

 درست -درست -نادرست -درست )2  درست -درست -نادرست -نادرست )1
 نادرست -نادرست -درست -درست )4  نادرست -نادرست -درست -نادرست )3

كند؟ مي اشاره رتصو يك به گزينه كدام -۱۷۱
درخت خارجي مصداق )4  درخت كلمۀ معناي )3  درخت نوشتۀ )2  درخت لفظ )1
است؟ يكسان »شَبَه وجه« نظر از گزينه كدام به منطق تشبيه با خودرو كنترلي هاي سيستم به منطق تشبيه -۱۷۲

بنّايي شاقول )4  سواري دوچرخه )3  زبان دستور )2  پزشكي دانش )1
دارد؟ وجود اي مغالطه چه احتمال زير عبارت در -۱۷۳

 »كردند. مبارزه فريبنده شعارهاي با خود، انتخاباتي تبليغات و ها رقابت در جمهوري رياست انتخاباتِ نامزدهاي«
ضمير مرجع در ابهام )4  لفظ اشتراك )3  نگارشي )2  ظاهري معناي به توسل )1
است؟ درست گزينه كدام -۱۷۴

دربياوريم. تصديق و تصور قسم دو به كلي تقسيم يك در را انديشه توانيم مي كنيم، بندي طبقه را يشهاند  بخواهيم اگر )1
هستند. بشري تفكر از قسم دو استدالل و تعريف باشد، جديد دانش به قبلي دانش از رسيدن معناي به تفكر اگر )2
تصديق. و تصور از اند عبارت بخش دو اين كه است شده تشكيل اصلي بخش دو از مجموعاً منطق دانش )3
گرفت. كمك معلوم پيش از هاي تصديق و تصورها از توان مي جديد تصور يك به يافتن دست براي )4
شود؟ برداشت جمله يك از مختلف معناي دو تا شده باعث لفظ اشتراك مغالطۀ گزينه كدام در -۱۷۵

كرد. تو عاشق را فرهاد پختي، كه كيكي شيرين طعم )2است. نگرفته صورت تخلفي گونه هيچ عهد اين در )1
دارد. زيادي فوايد كه است سفيدرنگ مايعي شير )4برد. دزد را ماشينم صبح هشت ساعت گذشته روز )3
دارد؟ تضمني داللت است، شده كشيده خط آن زير كه اي كلمه گزينه كدام در -۱۷۶

كجايي؟ دخترم! م!عروسك )4  برد. دزد را مماشين ديشب )3شد. يزخم مدست ديروز )2  شد. پاره ملباس از بخشي )1
داشت؟ خواهد پي در را التزامي داللت نوعي همواره ادبي آرايۀ كدام بردن كار به -۱۷۷

جناس )4  كنايه )3تشبيه )2مجاز )1
باشد؟ داشته وجود كلمات نگارشي مغالطۀ است ممكن جمله كدام در -۱۷۸

داشتند. اختالف هم با سال سه نفر دو آن )2  زد. ارزي حاتاصال  به دست دولت )1
 شويد. داخل ها اتاق اين به نبايد )4سپرد. برادرش به مرا هاي كتاب ديروز )3
؟ندارد وجود »ظاهري معناي به توسل«مغالطۀ گزينه كدام در -۱۷۹

 بودم! نداده قولي آن، كردن پرداخت براي ولي ،كردم محاسبه را مقدارش اكنون و كنم مي حساب را غذا پول بودم گفته )1
نبود! كردن حساب به نيازي ديگر نيستم بيشتر نفر يك كه من گفت: بودم، كرده حساب دانشمند يك را تو گفتم وقتي )2
ي!رسيد  تازه گفتي و دادي پيام قبل دقيقۀ ده كه تو گفت: پاسخ در او و هستم منتظرت كه است ساعت دو گفتم او به )3
ام! نشسته جايم سر و ام نپريده من اما دانشجو: پريديد! ديگر شاخۀ به اي شاخه از مدام سخنراني ساعت دو اين در استاد: )4

 ۲ و ۱ های درس : فلسفه      ۲ و ۱ های درس : منطق
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دهد؟ رخ »ضمير مرجع در ابهام« مغالطۀ است ممكن گزينه كدام در -۱۸۰  1313
 كند. مي برخورد مهرباني با هركسي با هميشه او است. خوبي دختر زهرا )1
 شد. خواهد سرنگون بزرگت مملكت بروي ايران جنگ به اگر گفت: پيشگو )2
 باشد. دانايي و توانمند دانشجوي دانشگاه اين در احمدي علي آيد مي نظر به )3
داد. رخ بزرگي شكست آن براي كه شد اين نتيجه و رفت توران جنگ به ايران )4
؟نيست موردنظر ذهن عالَم در »انسان« كلمۀ گزينه كدام در -۱۸۱

است. تصور يك بلكه نيست تصديق انسان )2  است. پا دو داراي و دست دو داراي انسان )1
كند. مي عبور بيني از هوا انسان تلفظ هنگام )4  كنم. مي مجسّم را انساني خود خيال در اكنون )3
است؟ علوم همۀ با متفاوت جهت كدام از و رياضي شبيه جهت كدام از فلسفه ترتيب به -۱۸۲

هدف -مسائل )4  مسائل -هدف )3  موضوع -روش )2  روش -موضوع )1
................ هفلسف ٔهواژ -۱۸۳

.است شده گرفته »فيلوسوفيا« ۀكلم از كه است يوناني اي واژه )1

.افتاد ها زبان سر بر و رفت كار به سقراط سوي از و ها سوفيست زمان در بار اولين )2

.بود دانش مطلق معناي به و نداشت اختصاص خاصي دانش به او از قبل و قراطس زمان در )3

است. اولي ۀفلسف معادل امروزه و درآمد دانش معناي به سپس ،داشت ها دانش همۀ شامل معنايي ابتدا )4
است؟ درست گزينه كدام -۱۸۴

.انديشد مي روشمند و مند نظام شكل به زندگي بنيادين و اساسي مسائل در كه ستناد فلسفي تفكر داراي توان مي را يانسان آن )1

.برسد ثاني فطرت به و كند عبور اول فطرت از بايد انسان لذا .نيست انسان ۀشايست آن در توقف و دارند هم اتحيوان را اول فطرت )2

است. مناسب معلومات انتخاب ۀنتيج سفيلف فتدريا و است فلسفي االتؤ س طرح بر مقدم ،ها تهنسدا رد تفكر ،فلسفي رتفكّ مراحل در )3
نكنند. تفكر ثاني فطرت در شايد هستند اول فطرت در كه كساني اما ،كنند مي تفكر نيز اول فطرت در اند رسيده ثاني فطرت به كه كساني )4
رسيد؟ نتيجه به و كرد تحقيق قياسي و عقلي روش با بايد زير مسائل از يك كدام در -۱۸۵

دارد؟ هايي ويژگي چه بودن زنده جهت از انسان )2شود؟ مي نابود و نيست ،مرگ با نسانا ياآ  )1
است؟ فعال نيز خواب حالت در انسان مغز چرا )4چيست؟ فلسفه درس يادگيري هاي روش )3
است؟ شده فلسفه دانش ظهور موجب عامل كدام -۱۸۶

بشر سؤاالت به قانونمند پاسخ براي فيلسوفان هاي تالش )1
اساسي و بنيادي مسائل در بشر فلسفي تال مّتأ و ها تالش )2
ثاني فطرت مرحلۀ در شده مطرح سؤاالت به قانونمند گوييِ پاسخ براي ها انسان هاي تالش )3
هستي شناخت توانايي بررسي و هستي بر حاكم قواعد كشف براي يونان فيلسوفان هاي تالش )4
؟دهد مي توضيح درستي به را »است آن شناخت امكان بر عفر وجود، به تمعرف« عبارت مفهوم گزينه كدام -۱۸۷

شناخت. را آن بتوان بعد تا شود اثبات چيزي هستيِ بايد ابتدا كه معنا اين به ،است آن شناخت امكان بر مقدم وجود شناخت )1
؟نه يا ستا پذير امكان آن شناخت شود ثابت بايد ابتدا موردي هر در يعني ،است آن شناخت بر مقدم ،شناخت بودن ممكن اثبات )2
است. اهميت دومِ ۀدرج در و است شناسي معرفت مباحث از شناخت امكان است. نآ  هاي ويژگي و وجود شناخت دارد اهميت آنچه )3
افتد. مي اتفاق هم فلسفه هاي شاخه در وجود خود شناخت .اشيا وجود اثبات نه ،است شناخت امكان اثبات ،است اصل فلسفه در آنچه )4
است؟ درست فلسفه هاي شاخه بارٔهدر گزينه كدام -۱۸۸

.دنگير  مي شكل فلسفه هاي شاخه .و.. شناسي انسان وجودشناسي، اخالق، مانند هايي حوزه در فيلسوفانه لمّأت با )1
.دنگير  مي قرار رسير ب مورد آن هاي شاخه در شناسي تمعرف ثمباح و فلسفه اصلي بخش در شناسي هستي مباحث )2
.اند علوم ساير مباحث مبناي ،خود و هستند دو آن از متأثّر و شناسي تمعرف و وجودشناسي بر مبتني فلسفه فرعي ئلامس )3

.شود مي پذيرفته و سير ر ب فلسفه هاي شاخه در شود مي تحليل و بررسي غيرفلسفي مختلف علوم در آنچه ۀخالص و شالوده )4

است؟ درست عبارت كدام -۱۸۹
.دهد مي انجام را دان فيزيك يك كار ،پردازد مي شناختش امكان و وجود حيث از فيزيك علم موضوع اثبات و تعريف به يدانشمند  وقتي )1

.دنشو  نمي بررسي فيزيك در كه ندا زيكفي علم مباني از »طبيعت كردن عمل يكسان« و »آزمايش و تجربه روش درستي« قبيل از ليمسائ )2
؟فرد يا دارد اصالت جامعه آيا بدانيم كه است اين شود، مي اثبات نهايتاً و بررسي مطرح، شناسي جامعه در كه تأثيرگذار و مهم مسائل از يكي )3
باشد. تربيت و رفتار در آن تاثير و روح به معتقد اسيشن روان و شناسي انسان در تواند مي اعتقاد، اين سبب به ،همابعدالطبيع به معتقد فيلسوف )4
 »د«و »ج«،»ب«،»الـف«نمادهـاي با ترتيب به را »فلسفه دانش به منجر تفكر«و »غيرفلسفي تفكّر«،»فلسفي تفكّر«،»تفكّر«مفاهيم اگر -۱۹۰

است؟ شده بيان درستي به مفاهيم اين بين رابطۀ گزينه كدام در كنيم، مشخص
تباين »:د« و »ب« با »ج« -مطلق خصوص و عموم :»د« و »ج« با »لفا« )1
تباين »:ج« و »ب« -تساوي »:د« با »ب« -مطلق خصوص و عموم »:ج« و »ب« با »الف« )2
تباين »:د« با »الف« -وجه من خصوص و عموم »:ج« با »ب« -مطلق خصوص و عموم »:ب« با »الف« )3
مطلق خصوص و عموم »:د« با »ب« -تباين »:ج« با »ب« -تباين »:د« و »ب« با »الف« )4
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كنند. استفاده نيز ............... از علمي هاي مسئله به دهي پاسخ براي كنند مي سعي آنان و شود مي آغاز ............... با دانشمندان هاي پژوهش -۱۹۱
قبلي هاي تجربه و دانش -اوليه سنجيدٔه هاي  پاسخ )2  شخصي هاي داوري پيش -سؤال طرح )1
خويش ذهن در موجود هاي گيري جهت -اوليه سنجيدٔه هاي پاسخ )4    تخيلشان قؤه -سؤال طرح )3
است؟ نادرست شناسي روان علم اهداف زمينۀ در زير عبارت از يك كدام -۱۹۲

دارد. تقدم شناسي روان اهداف همۀ بر ها پديده توصيف )1
شود. مي فراهم كنترل و بيني پيش به دستيابي امكان ها پديده از خاص تبيين و توصيف بيان از پس )2
هستيم. ها آن از متفاوتي توصيفات شاهد است، دشواري كار انساني موضوعات تبيين  اينكه دليل به )3
است. شناسي روان علم نهايي هدف ها پديده كنترل و بيني پيش )4
است؟ قبول قابل تجربي علوم دانشمندان سوي از زير رفتارهاي از يك امكد بروز -۱۹۳

ندارد وجود ها آن تجربي و مستقيم مشاهدٔه امكان كه موضوعاتي حيطۀ به ورود )1
ندارد وجود عادي افراد توسط ها آن شدن تجربه قابليت كه غيرمحسوس موضوعات دربارٔه اظهارنظر )2
تجربي علم ارتقاي منظور به معرفت و آگاهي كسب ديگر منابع توسط شده ارائه هاي تبيين دانستن نادرست )3
ها آن بررسي براي مناسب هاي روش و ابزار نداشتن دليل به مشاهده غيرقابل مسائل با مواجهه در »ناداني« اظهار )4
است؟ دشوارتر زير هاي واژه از يك كدام عملياتي تعريف -۱۹۴

هوشياري سطح )4  خواب انواع )3  تستوسترون رمونهو  )2  رواني اختالل )1
است؟ نادرست زير عبارات از يك كدام -۱۹۵

دارد. وجود حيواني و انساني آزمايشات بين بنيادي و جدي تفاوت ولي است، انسان به محدود رفتار مطالعۀ اگرچه )1
شود. مي علم يك در موجود هاي تبيين و توصيف در تغيير باعث علم، هر در اطالعات افزايش )2
است. شناسي روان علم موضوعات حيطۀ در همگي ها انسان ريزي برنامه و ها انسان رفتن  راه حيوانات، سازي النه پرندگان، جمعي حركت )3
است. حيوانات در ايينپ سطح ذهني هاي فرايند وجود دهندٔه نشان كند،  دريافت غذا تواند مي زدن  پشتك از بعد فقط آموزد مي اي پرنده اينكه )4
يابد؟ مي تحقق صورت چه در شناخت باالتر مراتب و زياد هاي استنباط به دستيابي -۱۹۶

حافظه در موجود خام اطالعات از استفاده )2انتخابي هاي محرك به معنابخشي و تفسير )1
مفهومي و كيفي هاي ويژگي كردن پردازش )4 موضوعات از بيشتر فهم و دريافت )3
است؟ نادرست »مشاهده« روش مورد در زير عبارات از يك كدام-۱۹۷

شوند. ثبت دقيق شكل به بايد اطالعات مشاهده، در )1
كرد. دوري داوري پيش و تعصب از بايد ممكن جاي تا مشاهده در )2
گيرد. مي صورت طبيعي محيط در گاهي مشاهده )3
است. مختلف موضوعات تبيين براي عاتاطال آوري جمع اصلي هاي روش از يكي مشاهده )4
همچنين و »موجود اختالفات از ناشي خشم كنترل«،»ها آن بين مسائل كردن حل«،»همسايه حق رعايت« مستلزم نشيني آپارتمان زندگي -۱۹۸

است؟ مربوط رشد از جنبه كدام به گيومه داخل عبارات از هريك ترتيب به ،است»يكديگر با سالم و دوستانه روابط ايجاد«
اجتماعي -هيجاني -شناختي -اخالقي )2اجتماعي -اجتماعي -هيجاني -اخالقي )1
اخالقي -اجتماعي -هيجاني -اجتماعي )4اخالقي -هيجاني -شناختي -اجتماعي )3
دارد؟ مشترك مفهوم ها مصرع از يك كدام با زير بيت -۱۹۹

ــــر ــــوح پس ــــا ن ــــدان ب ــــت ب ــــــدانبنشس شــــــد گــــــم نبــــــوتش خان
شود گرگ زاده گرگ عاقبت )2است بد بنيادش هركه نگيرد نيكان پرتو )1
وعظ گفتن سود چه دل سيه با )4 زينهار بد قرين از زينهار )3
؟نيست نوجواني پايان براي كتاب در شده مطرح هاي مالك از زير هاي ويژگي از يك كدام -۲۰۰

كند كار به شروع فرد كه زماني )2    سالگي 20 از گذر )1
والدين از استقالل )4    هويت كسب )3
  .............. زيرا هاست، پله از رفتن باال .............. ساله سه كودك يك براي كوچك تصوير يك كردن آميزي رنگ -۲۰۱

است. جسماني رشد به مربوط پله از رفتن باال و شناختي رشد به مربوط كردن آميزي رنگ -از دشوارتر )1
است. درشت حركت يك پله از رفتن باال و ظريف حركت يك كردن آميزي رنگ -از تردشوار  )2
است. جسماني رشد به مربوط پله از رفتن باال و شناختي رشد به مربوط كردن آميزي رنگ -از تر آسان )3
است. درشت حركت يك پله از رفتن باال و ظريف حركت يك كردن آميزي رنگ -از تر آسان )4

 ۲ و ۱ های درس :شناسی روان

´ 12
پيشنهادي زمان
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( گروه آزماي

از يـك كدام بروز دهندٔه نشان بدهد، غذا او به تا آورد مي خانه به را آن و سوزد مي دلش شكسته، بالش كه كبوتري ديدن با كه كودكي رفتار -۲۰۲  1515
است؟ درست هيجان اين دربارٔه عبارت كدام و است هيجانات

نيست. فردي ايه پردازش نظام تأثير تحت -مركب )2  شود. مي پديدار صورت يك به غالباً -ساده )1
يابد. مي متفاوتي ظهور ارزيابي نوع به توجه با -مركب )4  است. فردي هاي پردازش نظام تأثير تحت -ساده )3
دهند؟ مي انجام دليل چه به را اخالقي عمل معموالً دبستان از قبل كودكان -۲۰۳

شرعي و اجتماعي قوانين با بودن منطبق )2 عمل آن بودن درست )1
عمل انجام وجوب و اهميت )4 ديگران كردن حالخوش )3
چيست؟ مستلزم »خويش هويت« از نوجوان تعريف و شناخت -۲۰۴

اخالقي و اجتماعي عوامل به خود هاي شكست و ها موفقيت دادن نسبت )1
خويشتن به اخالقي و ارزشي ديني، هاي ويژگي دادن نسبت )2
ها آن صحيح كارگيري به و خود هيجانات كردن هدايت )3
آرماني خود و واقعي  خود بين فاصلۀ كردن كم براي تالش )4
است؟ نادرست نوجواني دورٔه در واقعي  خود و آرماني  خود دربارٔه عبارت كدام -۲۰۵

است. انتظار مورد آرماني، و واقعي خود فاصلۀ كردن كم براي تالش زندگي طبيعي روند در )1
است. كردن رؤياپردازي آرماني،  خود به رسيدن براي پيشنهادي هاي راه از يكي )2
شود. مي محسوب طبيعي پديدٔه يك نوجواني دوران در رؤياپردازي )3
كند. مي اختالل دچار را نوجوانان تحصيلي عملكرد رؤياپردازي، از مكرر استفادٔه )4
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 درس اول امنیت ، تهدید                                              

     ؟ کردند انتخاب خود زندگی محل اولین عنوان به را غارها ، نخستین هاي انسان چرا-1  

 ... و وحشی حیوانات حمله و گرما و سرما و طبیعی خطرات از ماندن امان در براي

 چرا ؟ کردند می زندگی بزرگ اي قلعه در شهر یک یا روستا یک مردم گذشته در چرا -2

 دشمنان مقابل در خود از دفاع براي کشیدند؟ می بارو و دیواربرج خود شهر اطراف آنان

 خود پیشنهادي راهکارهاي،شود واگذار شما به تان مسکونی منزل براي امنیت ایجاد اگر-3

 نماییم استفاده محافظت جهت نرده از ها پنجره یا حیاط براي -1 .دهید ارائه را

 شویم مطمئن گاز هاي لوله بودن سالم از -3 نماییم استفاده سرقت ضد در از -2

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

 باید مدرسه ورودي در -1؟ داد انجام باید را اقداماتی چه مدرسه در امنیت ایجاد براي-4

 بزنیم برچسب بزرگ هاي شیشه روي -2 باشد داشته نگهبان همیشه

 ... و کنیم داري نگه دار قفل هاي قفسه داخل را زا اشتعال و شیمیایی مواد -3

 حضور جامعه در ها کالنتري یا انتظامی پلیس و رانندگی و راهنمایی پلیس اگر (الف-5

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

 و هرج باعث -شود می ترافیک ایجاد باعث و شود نمی رعایت رانندگی و راهنمایی مقررات

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

    نکنند مراقبت کشورمان هوایی و خشکی آبی، مرزهاي از کشور مسلح نیروهاي روزي اگر(ب 

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

 . رود می بین از ما کشور امنیت و افتند می ما کشور به تجاوز فکر به دشمنان

 منافع علیه که خطراتی از بودن دور یعنی امنیت ؟ چیست امنیت تعریف ترین ساده-6

 وجود ما ...) و اعتقادات فرهنگ، دین،) معنوي هاي ارزش و( ... و سرزمین مال، جان،(مادي

 .دارد

 موجب امنیت داشت؟ خواهد درپی مثبتی آثار چه باشد، برقرار امنیت کشور در اگر -7

 قدرت افزایش باعث همچنین و. شود می کشور اقتصادي پیشرفت و مردم آرامش برقراري

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی



گروه آزمایشی علوم انسانی

دفرتچـۀ پاسخ های  ترشیحی 
آزمون آزمایشی ۲۵ تیر ۱۴۰۰

ویژۀ داوطلبان آزمون رسارسی سال ۱۴۰۱
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 اسکن با توانید می شام گرامی، داوطلب

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

شوید. وارد دو گزینه مؤسسه
 gozine2.ir 

 ۱۴۰۱ رسارسی آزمون داوطلبان
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سؤال طراحان اسامی
عمـومی هـای درس ریحیـتشـ پاسخ

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ 

۲  
۳  
    مهم  رهایتذک   ۱۱

 مـرداد ۸ جمعـه روز در دو، گزینه ۱۴۰۰ تابستان ۳ مرحلۀ آزمایشی آزمون
گردد. می برگزار ۱۴۰۰

 ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ی،گرامــ داوطلــب
ــه ــمند یهــا کارنام ــون، از بعــد هوش ــون یشپــ آزم یــن،آنال یهــا آزم

... ،و یآموزشـ کمک یها جزوه هوشمند، اشکال رفع دو، ینهگز الؤ س بانک
خـود یکـد ملـ و )یکـاربر  نـام عنـوان (بـه یداوطلب ۀاز شامر  استفاده با

ــــه ــــوا (ب ــــز نعن ــــور) رم ــــهگز یتســــا وب وارد عب ــــه دو ین آدرس ب
.gozine2.irwww یدشو.  

 یرمـز  هامن شام عبور رمز ید،ا کرده نام ثبت ینرتنتیا که یصورت در 
  .اید منوده انتخاب خودتان که است

 ــه ــون های کارنام ــی آزم ــۀ آزمایش ــه ۲ مرحل ــورت ب ــل ص ــا ،کام ــلۀ ب فاص
ــانی ــاهی زم ــس کوت ــون از پ ــابق آزم ــۀعال طا مط ــالم ی ــر شــده، اع روی ب
گیـرد. می قـرار gozine2.irwww. آدرس بـه دو گزینـه اینرتنتـی پایگاه

مناینـدگی طریـق از را موضوع کارنامه، دریافت در اشکال بروز صورت در
پیگیری منایید. خود شهر
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۱۴۰۱رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ اول گام های آزمون علمی هیئت اسامی
ــ گـروه ــ ــیعموم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ


روه
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م

  :
لی

ع
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ر آ
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|.................................. زابن و ادبیات فاریس
الدین افشین محیمسئول درس: 

 غالمی ابوالفضل

|.......................................................زابن عریب
پویا رضادادمسئول درس: 

طاهری محمدمهدی  بهمن دانشیان  بانپورارسافیل قر 

|.................................................. دین و زندیگ
اکبر آخوندی علیمسئول درس: 

 زهرا محمدی اکرب آخوندی  علی

|.............................................. زابن انگلییس
حسان حیدریامسئول درس: 

 ادهعلیز  جواد

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ریاضـ
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  ریاضیاتسی

  مسئول درس:
سید امیرمحمد سید شاکری

 پورحسینی امیدرضا  میراسالمی محسن سید  زاده علی افضل|.......... گروه ریایض  

 تانیایامن اردس|........... گروه تجریب

فراهانی علی شهرابی|.......... گروه انساین

ــوم گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عل
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|..............................................................فیزیک
ندیدمنصور داوو - فرد حمید فداییدرس:  ینمسئول

یوسف صباغی

|............................................................یمیش
یاسر عبدالهیمسئول درس: 

پور  بهنام ابراهیم

|............................................. شنایس زیست
پور خواجه بتول - اسفندیاری اشتر مالک درس: ینمسئول

موسی بیات

فرزانه رجایی|................................................شنایس  زمین

ــی گروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   انسان
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|............................................................اقتصاد
امیر محمدبیگیمسئول درس: 

 ساز میرتا چینی

|.......................................ادبیات اختصایص
پیرو محمدرضا - چی لمسه محمدرضا درس: ینمسئول

 علی میرزاعلی

  |...........................................عمویمعریب 
زاده محمدصادق رمضانیمسئول درس: 

 کیارش پورمهدی

|...............................................................اتریـخ
پور سلمان محمداسماعیل - مروتی نگار درس: ینمسئول

 زهرا نعمتی

|............................................................جغرافیا
پور سلمان محمداسماعیل - مروتی نگار درس: ینمسئول

 زهرا نعمتی

|..............................................شنایس جامعه
عاطفه محمدیمسئول درس: 

 محمدزمان کبیر

|.............................................منطق و فلسفه
حمید سودیان طهرانیمسئول درس: 

سعید سفیدگری  حسین صادقی

|.................................................شنایس روان
ضحی سکاکیمسئول درس: 

 ینلومحسن پیرحس
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۱فارسي  ۱۵۲و  ۱۵۱هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱
ها: بررسي گزينه

: حازم: محتاط/ عمارت كردن: بنا كردن، آباد كردن، آباداني۱گزينۀ 
رفيع: بلند :۲گزينۀ 
ها : يله: رها/ ورطه: مهلكه، گرفتاري، گودال، گرداب/ مكايد: حيله۳گزينۀ 
ها/ جافي: ظالم و ستمگر/ گلبن: بوته يا درخت گل : افالك: آسمان۴گزينۀ 

۲فارسي  ۱۶۱تا  ۱۵۹هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲
ه است:هايي كه نادرست معني شد تصحيح واژه
 روزي/ زنخدان: چانه/ برنشستن: سوار شدن/ سيماب: جيوه ادبار: سيه

۲فارسي  ۱۶۰و  ۱۵۹و  ۱فارسي  ۱۵۲و  ۱۵۱هاي  صفحه*  وارشد: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۳
است.» دهان«نادرست معني شده است؛ معني صحيح اين واژه » كام«فقط واژٔه 

۱فارسي  ۱۷و  ۱۴، ۱۲هاي  صفحه*  دشوار: * السؤ مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۴
ها: گزينه ساير بررسي
: نظم و نثر۱گزينۀ 
پديد نيامد، به پا نخاست) : سروي نخاست (۳گزينۀ 
 كننده، چيره) : دشمن غالب (غلبه۴گزينۀ 

۲فارسي  ۲۰تا  ۱۷هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۵
خت و دشوار است و امالي آن به همين شكل صحيح است.معني س به» صعب«

۲فارسي  ۲۴و  ۱۶، ۱۰و  ۱فارسي  ۳۳و  ۲۷، ۱۸، ۱۷، ۱۰هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۶
اند: آثاري كه نادرست معرفي شده

) كليله و دمنه: ترجمۀ نصراهللا منشي۱
) فرهاد و شيرين: وحشي بافقي۲
االحرار: جامي) تحفة۳

۱فارسي  ۱۶و  ۱۵هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۷
ها: بررسي گزينه

: نان مجاز از مادّيات۱گزينۀ 
: سر مجاز از ذهن و فكر۲گزينۀ 
: سينه مجاز از دل۳گزينۀ 

هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۸
:۱هاي بيت بر اساس پيشنهاد گزينۀ  ايهبررسي آر

تضاد: مطيع و مطاع
مجاز: خط مجاز از دستور

كنايه: سرگرداندن كنايه از امتناع كردن و خودداري كردن
 جناس ناهمسان: مطيع و مطاع

هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۹
ها: بررسي گزينه

خواننده) و سرا ( ست است، اما در معني ساز چنگ با پردهمعني پنجۀ د اول در مصراع دوم به» چنگ«ندارد./ ايهام تناسب:  : تشبيه:۱گزينۀ 
سازد. ساز چنگ ايهام تناسب مي

: اغراق: فراواني اشك/ حس آميزي: ندارد.۲گزينۀ 
جاگذاري است: در اين بيت با دو معني قابل» عزيز«: ايهام: ۳گزينۀ 

) محبوب۲عزيز مصر  )۱
اشاره دارد. تلميح: بيت به داستان حضرت يوسف 

فردوس)/ استعاره: ندارد. رها كرد) و بهشت ( : جناس تام: بِهِشت (۴گزينۀ 

پاسخ ترشیحی درس های عمومـی آزمون ۲۵ تیر ۱۴۰۰ )گروه آزمایشی 
علوم انسانی(  
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**م ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۰
ها: بررسي گزينه

حذف معنايي ] كه خورم : به نامت [سوگند مي۱گزينۀ 
حذف معنايي : همان بِه [است] كه احوال مرا نشنيده باشي ۲گزينۀ 
حذف لفظي چه است)/ سيبي گزيدن از رخ بوستان دوست [است]  : داني حيات كشتۀ شمشير عشق چيست (۳گزينۀ 
حذف معنايي با سعدي هستم  اي سعدي)  : سعدي (۴گزينۀ 

 قرينۀ معنايي حذف شده است. راسري، هرجا كه منادا وجود دارد، يك فعل بهتوجه: طبق نظر كنكور س
۱فارسي  ۲۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۱

ماضي مستمر رسيد  فعل اول: داشت مي
ماضي استمراري كردند  فعل دوم: مي
مضارع اخباري كند  فعل سوم: مي

اريمضارع اخب فعل پنجم: است 
۲فارسي  ۱۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۲

است:» نخواهد رفت«معني  به» نخواهد شد«در اين گزينه 
كسي به صيد غزال حرم نخواهد رفت.

در معني رايج آن و اسنادي است:» نخواهد شد«ها  اما در ساير گزينه
مسند) نخواهد شد. وبي تو كم (مسند) نخواهد شد/ از حسن و خ : ستم (۱گزينۀ 
مسند) نخواهد شد. : به زلفت قسم، سياه (۳گزينۀ 
مسند) نخواهد شد. : كسي متّهم (۴گزينۀ 

۲فارسي  ۱۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۳
ها: بررسي گزينه

ساز پيوند وابسته خرمن بري  كهيد داري امّ گرساز/  پيوند وابسته پروري  اگر: كنون وقت تخم است ۱گزينۀ 
ساز پيوند وابسته آنچه ...  كه: ز انقالب زمان در پناه جهل گريز ۲گزينۀ 
ساز پايه پيوند هم من به پا خواهم رسيد  ياواو ميانوند/ من به سر  پا وسر : بي۳گزينۀ 
ساز پيوند وابسته كار درد از دارو گرفت  كهساز/ آن شفا يابد  پايه هم پيوند ...  ليك: در دارالشّفاي عشق خسته بسيار است ۴گزينۀ 

۱فارسي  ۳۵ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۴
فقط توصيه به صـداقت ۳اند، اما گزينۀ  عالوه بر توصيه به صداقت، به بيان فوايد صداقت نيز پرداخته ۴و  ۲، ۱هاي  بيت صورت سؤال و گزينه

 دارد و خبري از بيان فوايد آن نيست.
۱فارسي  ۳۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۵

، ناتواني عقل از شناخت امر عظيم است.۴مفهوم منظومۀ صورت سؤال و گزينۀ 
ها: مفهوم ساير گزينه

شدن عقل : ستايش ممدوح و اثرگذاري او در توانمند۱گزينۀ 
ند، عاملِ كارداني عقل است.: خداو۲گزينۀ 
شود. : عقل نيز عاشق مي۳گزينۀ 

۱فارسي  ۲۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۶
ها زودگذر هستند. پايان است، ولي خوشي گويد: غم و غصه طوالني و بي شاعر مي ۱در گزينۀ 

يمت شمردن براي خوش بودن است.ها گذرا بودن زندگي و فرصت را غن مفهوم مشترك ساير گزينه
۱فارسي  ۱۶ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۷

كنـد در برابـر دشـمن شاعر توصيه مـي ۴ستايش تواضع و بيان فوايد آن است، اما در گزينۀ  ۳و  ۲، ۱هاي  مفهوم بيت صورت سؤال و گزينه
بنابراين مفهوم اين بيت تواضع نداشتن يا تكبّر داشتن در برابر دشمن است.خوار، تواضع كردن نشانۀ خواري و خفّت است و  خون

۲فارسي  ۱۰صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۸
نظام احسن است، يعني اين جهان به بهترين شكل ممكن آفريده شده است و هيچ كمي و نقصي ۱مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينۀ 

ندارد. در آن وجود
ها: مفهوم ساير گزينه

: توصيه به صداقت و راستگويي۲گزينۀ 
: توصيه به كوشش براي پوشاندن خطاها۳گزينۀ 
: خداوند به همه چيز علم دارد.۴گزينۀ 
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**▲ ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۹
شاعر معتقد است كه گاهي كليد رزق، پاي لنگ و ۲دارد، اما برعكس در گزينۀ  بيت صورت سؤال توصيه به كوشش و تالش براي كسب روزي

كوشش نكردن) است. دست شل (
ها: مفهوم ساير گزينه

دهند. (كارسازي همّت) : افراد، با همّت بلند خود، كارهاي عظيمي انجام مي۱گزينۀ 
: از تو حركت، از خدا بركت۳گزينۀ 
كردن براي كسب رزق و روزي: توصيه به تالش ۴گزينۀ 

۲فارسي  ۲۸ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۰
، وصف گرماي تابستاني خورشيد است (مصـراع دوم۱تصوير شده است. در گزينۀ » رسيدن شب غروب خورشيد و فرا«در بيت صورت سؤال 

شب ايـن چنـينرسيدن  فرا، شاعر به غروب خورشيد و ۲ت). در گزينۀ شب نيسرسيدن  فراقرينۀ مناسبي است كه بفهميم اين بيت تصوير 
اشاره كرده:

آشكار شدن ستارگان) سياهي شب) نهان شد و سپهر پر طاووسش را باز كرد. ( خورشيد) در پر زاغ ( ( مِهر
لوع خورشيد و زرّين شدن جهان بر اثر تـابشنيز به توصيف ط ۴به توصيف طلوع خورشيد و ناپديد شدن ماه اشاره دارد و در گزينۀ  ۳گزينۀ 

 نور طاليي آن پرداخته شده است.

  ۱عربی، زبان قرآن  ۶و  ۵های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۱
  هـا  )/ أغصـان: شـاخه۴و  ۱هـای  ر: گردانیـد (رد گزینـه)/ صـیَّ ۲هایی خوشمزه (رد گزینـۀ  )/ أمثاراً لذیذة: میوه۱أخرَج: بیرون آورد (رد گزینۀ   

  )۴و  ۲های  (رد گزینه
  ۲عربی، زبان قرآن  ۳صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲ ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۲

مـان  خانوادهبرای تنا: ها)/ ألرس  ي نحتاج إلیها: برقی که به آن نیاز داریم (رد سایر گزینه)/ الکهرباء الّت۳کند (رد گزینۀ  جویی می یقتصد: رصفه  
اضافی است.  ۴در گزینۀ » فقط)/ «۳و  ۲های  (رد گزینه

  ۲عربی، زبان قرآن  ۱۸صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲ ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۳
هـای آن  جمیلة: منظـره  الغداة)/ کانت مناظرها يف۳و  ۲های  های ایران (رد گزینه )/ فلوات إیران: بیابان۱ایم (رد گزینۀ  قد ساَفرنا: سفر کرده  

  ها)  در صبحگاه زیبا بود (رد سایر گزینه
  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۵صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲ ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۴

بـا رّها بإهاملـه: تـا ـ)/ حّتـی ال یضـ۳و  ۱هـای  رو (رد گزینـه  الرّصـیف: درختـان در پیـاده)/ األشجار يف۲کّل مواطٍن: هر شهروندی (رد گزینۀ   
  )۲و  ۱های  اش به آن آسیب نزند (رد گزینه تیدقّ  بی

  ۲ترکیبی عربی، زبان قرآن *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲ ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۵
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  !فرو فرستادرا بر پیامرب خود و مؤمنان  خود) پس خداوند آرامش ۱  
  است! داناترراستی پروردگارت  ) به۳  
  !قرار بدهدر میان آیندگان  ِد نیکویا) و برای من ۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ترکیبی*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۶

  مرا ترک نکنی! دشوارمکه در مشکالت  خواهم میترجمۀ درست: از تو   
  ۲عربی، زبان قرآن  ۴صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۷

  یخودپسند اإلعجاب بالّنفس   
  ترین  زشت أنکر   
  شود  هدایت می ي یهتد  
  ۱عربی، زبان قرآن  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۸

  کند! کس دشمنی بکارد، زیان درو می ترجمۀ صورت سؤال: هر  
نیز آمده است.  ۴دقیقاً همین مفهوم در بیت گزینۀ   
  ۲عربی، زبان قرآن  ترکیبی * دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۹

پنج هزار تا نود هزار تومان: من خمسة و سّتین ألفاً إلی تسعین ألـف  و )/ از شصت۴و  ۳های   های شلوارها: أسعار الّرساویل (رد گزینه قیمت  
  ها) شود: تبدأ (رد سایر گزینه ها)/ رشوع می تومان (رد سایر گزینه
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 ترجمۀ منت :  
کند و افکار مردم و احساساتشان برای او مهـم  کند و به عشق و دوستی توّجه منی ش زندگی را برای دیگران تلخ میگاهی انسان با رفتار «

شود، هامن وجود انسان خودپسند و فخرفروش اسـت! او حّقـی را بـرای  نیست! یکی از عواملی که باعث از بین رفنت مهربانی در جامعه می
گوید!  خواهد سخن می دارد و با مردم به زبانی که فقط خودش می خواهد گام برمی بان هر طور که میبیند (قائل نیست) و در خیا کسی منی

  »اگر انسان فخر و خودپسندی را ترک کند، قطعاً زندگی زیباتر خواهد شد!
  ۲عربی، زبان قرآن  ترکیبی*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۰

  ها:  ترجمۀ گزینه  
  کند! فروش به احساس شهروندان توّجه منی) انسان فخر ۱  
  ها به خودپسندی نیاز دارد! راستی جامعه بعضی وقت ) به۲  
  ) توّجه کردن به عشق و دوستی هامن دلیل اصلی برای از بین رفنت محّبت است!۳  
  ) دوستی، زندگی را بر مردم و ملّت تلخ کرد!۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  بیترکی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۱

  چگونه به یک زندگی زیبا دست یابیم؟   
  ها:  ترجمۀ گزینه  
توّجه به افکار دیگران  ) با عدم۲  ) با ترک کردن خودپسندی و تکّرب ۱  
  ) با حذف انسان فخرفروش۴  ) با مراعات کردن حقوق مردم در جامعه۳  
  ۲ی، زبان قرآن عرب ترکیبی*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  ها:  بررسی سایر گزینه  
  مجرّد ثاليثّ   ) مزید ثاليثّ ۱  
مجرور به حرف جّر است. » الّشارع« » الّشارع«) مفعوله ۲  
  مجرّد ثاليثّ  ) مزید ثاليّث ۳  
  ۲عربی، زبان قرآن  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  ها:  بررسی سایر گزینه  
  جمع مکّرس  امل ) جمع س۱  
  إسم الفاعل من الفعل املجرّد ) إسم املفعول من الفعل املزید ۲  
  إلیه و مجرور مضافٌ  ) خرب و مرفوع ۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ترکیبی*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  َسَنَتعاَونُ  اإلقِرتاح/ َسُنَتعاِوُن  اإلقَرتاح   
  ۲و  ۱عربی، زبان قرآن  ۳صفحۀ *  متوسطشخصات سؤال: * م ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  ها:  ترجمۀ گزینه  
  شود. (الحامر: خر) حیوانی که برای حمل کردن و سوار شدن استفاده می ) کبوتر ۱  
  شود.  ظرفی که با آن، آب یا چای نوشیده می ) جام (لیوان) ۲  
  ّر: مروارید) های گران با رنگ سفید است (الدّ  از سنگ ) پارۀ آتش ۳  
حل و بیان یک راه برای برخاسنت به کاری است (اإلقرتاح: پیشنهاد)  دادن راه ) دریافت کردن ۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۳و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۶

ها دو کلمۀ متضاد نیامده است.  در سایر گزینه د، اما با هم متضاد هستن» مختال«و » متواضع«در این گزینه دو کلمۀ   
  ۲عربی، زبان قرآن  ۷صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۷

  اسم مکان است. » َمکَتَبة«اسم فاعل و » املُعلِّم«در این گزینه   
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  اسم مکان » مصانع) «۲  
است. » املعصیة«جمع مکّرس » ايصاملع«اسم فاعل/ » العاقل) «۳  
  اسم مفعول است. » املوظَّف«اسم مکان/ » مطبعة) «۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۸صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۸

  فعل ماضی است. » ما أحَسَن: نیکی نکرد«در این گزینه   
ستند. اسم تفضیل ه» أفضل، خیر و رشّ «ترتیب  ها به در سایر گزینه  
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۲عربی، زبان قرآن  ۲۱صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *    ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۹
اسم مبالغه است. » الرّزاق«در این گزینه   
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  »الکاِفر«جمع مکّرس  ) الکُّفار ۱  
  ندارد. اسم مبالغه) ۲  
  » الحاِکم«جمع مکّرس  ) ُحکّام ۴  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۵صفحۀ *  دشوارسؤال: *  مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۰

ها:  ترجمۀ گزینه  
) نودوسه منهای هفت برابر است با هفتادوشش! (درست آن: سّتة و مثانین ۱   93 7 86(  
)ودو!  ) هشتادوچهار تقسیم بر دو برابر است با چهل۲   ) 84 2 42   
)وپنج!  برابر است با پنجاه) پنج رضبدر یازده ۳   ) 5 11 55   
)وشش!  وشش به عالوه ده برابر است با سی ) بیست۴   ) 26 10 36  

۱دين و زندگي  ۳۳مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲۲پاسخ: گزينۀ  -۴۱
از نيراسـت ياهايرؤ اصالت بر است يليدل خود كه است نموده ذكر  وسفي حضرت يماجرا در ميكر نقرآ را صادقه ياهايرؤ از ييها نمونه

.قرآن دگاهيد
۱دين و زندگي  ۶مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲ ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۲

 كند يم انتخاب را يهدف خود خاص نگرش و نشيب با هركس.
 است انسان طلب تينها يب ليم با سو هم ،هدف كدام كه ميشو يم سردرگم ابتدا ها، انانس اهداف انتخاب زيانگ رتيح يايدن در.
۲دين و زندگي  ۱۹و  ۱۸هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲۱پاسخ: گزينۀ  -۴۳

  ،دينما تالش است، كرده كسب كه يمانيا با خواهند يم انسان از عمل ۀعرص دردين.
 كند يبندگ و عبادت را خداوند آن، يها حرام ترك و نيد واجبات انجام با: شود يم ستهخوا انسان از عمل ۀعرص در.

۱دين و زندگي  ۱۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲۱پاسخ: گزينۀ  -۴۴
و امبرانيپ تدستورا به ندادن گوش منظور( نكردن گوش) ۱: دانند يم مورد دو را خود شدن يدوزخ علت انيدوزخ ،هيآ نيا در كه ديكن دقت

).است انسان يدرون يها هيسرما از يكي كه عقل( نكردن تعقل) ۲). هستند انسان يرونيب يۀسرما تنها كه است انيشوايپ
۱دين و زندگي  ۳۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲۱پاسخ: گزينۀ  -۴۵

 يقـدر كه كنند ينم احساس گاه چيه گران،يد نه و خودشان نه اام دهند، يم دست از يا حادثه در را خود بدن از ييها قسمت ها انسان يبرخ
.ستين ما يها اندام ثبات از يناش ما»  خوِد « و تيهو ثبات كه دهد يم نشان نيا و باشد شده كم او»  منِ « و تيهو از
 بـه كه دارد ثابت محور كي اما كند، مي دايپ گوناگون حاالت يزندگ طول در گرچه كه ابدي يم خود درون در را نيا هركس: خود بودن ثابت

نقشـه اش ندهيآ يبرا اكنون هم از و داند يم خود از را اش گذشته رفتار. هستم گونه نيا اكنون و بودم گونه آن گذشته: ديگو يم آن ۀپشتوان
.كند يم يزير برنامه و دارد

۱ين و زندگي د ۲۴و  ۲۱، ۱۳هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۶
 هستند نيمنؤم همان كه دارد را خدا يعني هدف نيتر جامع كه است يكس ها انسان نيتر ركيز و دارد جامع هدف كه است يكس ركيز انسان.
 محمد ٔهسور ۲۵ يۀآ  :)نظرشـان در را شـان زشت اعمال طانيش كردند، حق به پشت ها، آن يبرا تيهدا شدن روشن از بعد كه يكسان

).است فتهيفر يطوالن يآرزوها با را آنان و داده نتيز
 شود يم يطلب راحت مانع شيها محكمه با وجدان و شود يم انسان در زودگذر يها يخوش مانع شيها يشيدوراند با عقل.
۱دين و زندگي  ۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۷

ميكنـ اراده هـركس بـه و ميبخواه كه را آن از مقدار آن طلبد، يم را ايدن زودگذر يزندگ تنها كه كس آن(: ديكن توجه اسراء ٔهسور ۱۸ يۀآ به
).شود وارد آن در يسرافكندگ و يخوار با تا داد ميخواه قرار او يبرا را دوزخ سپس م؛يده يم
۱دين و زندگي  ۲۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۸

از يرويـپ از و كند يم دعوت گناه به ،ييايدن زودگذر يها لذت به دنيرس يبرا را ها ن انسا كه است يدرون انگريطغ و سركش ليم ،اماره نفس
.دارد يبازم وجدان و عقل

۲دين و زندگي  ۱۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۹
رشـك ليدل به هم آن شدند، آگاه آن تيّحقان به ازآنكه پس مگر ،مودندينپ مخالفت هرا آن در كتاب اهل و است اسالم خداوند نزد نيد قطعاً(
).داشت وجود آنان انيم كه يحسد و
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* ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۰ * م
و كم را آن ها انسان و خداست جانب از كامل طور به آن يمحتوا گفت بتوان كه ندارد وجود يگريد يآسمان كتاب چيه ميكر قرآن جز به امروزه

اسـالم ،برسـاند آخـرت و ايدن يرستگار به را مردم تواند مي كه ينيد تنها نيبنابرا. كرد يرويپ آن از بتوان خاطر نانياطم با و اند نكرده اديز
.دهد يم نشان را مطلب نيهم قاًيدق ۴ ۀنيگز يۀآ. است

۲دين و زندگي  ۷ال: * متوسط * صفحۀ مشخصات سؤ ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۱
آن صـرف را اش يزندگ خاطر نانياطم با تواند يم كه است هدف كدام و كند يم يزندگ چه يبرا بداند خواهد يم انسان: يزندگ هدف شناخت

در يكسـ نيچنـ و اسـت دهدا دست از را خود عمر شود، خطا دچار آن شناخت در اي نشناسد، را خود يقيحق هدف اگر كه داند يم او د؟ينما
ذ نَيالخاسِـر اِنَّ (: ديـفرما يم ميكر قرآن. است برده نيب از را خود يوجود يۀسرما قتيحق انكـارانيز قـت،يحق در ؛ اَنفُسَـهُم خَسِـروا نَيالـَّ

) .اند كرده انيز دچار را خودشان كه اند يكسان
۲دين و زندگي  ۲۹و  ۱۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۲

 شود يم فرهنگ و آداب از يجزئ كه يطور به ،شود يم اميپ كي يماندگار موجب ،دعوت در راستمرا.
 باشد روزآمد و ايپو يعني ،دهد پاسخ ها زمان ۀهم در ازهاين ۀهم به بتواند كه است نيا نيد كي يماندگار شرط.
۱دين و زندگي  ۱۱و  ۵هاي  فحهمشخصات سؤال: * متوسط * ص ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۳

ضرورت دوم يۀآ و زند ينم سر او از اشتباه و كند ينم هودهيب و عبث كار خداوند كه باشد يم معنا بدان كه است ياله حكمت انگريب نخست يۀآ
كـه باشـد يم هدف نيتر جامع ۀلمنز به و است خرتآ و ايدن به انسان ٔهرسانندچراكه  ،كند يم انيب ياصل هدف عنوان به را خداوند دادن قرار
.رديگ يم قرار ركيز هاي انسان انتخاب مورد

۲دين و زندگي  ۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۴
.ددار اشاره آن به وضوح به »بود؟ چه بهر آمدنم« عبارت كه است يزندگ ييچرا همان اي يزندگ هدف درك ضرورت انگريب،  سجاد امام يدعا

۱دين و زندگي  ۳۳و  ۳۱هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۵
 ييتوانـا مـا بـه كـه اسـت بُعـد نيهمـ. اسـت شده ريتعب»  روح « به آن از ،ينيد فرهنگ در كه ميدار يگريد بُعد ،يجسمان بُعد از ريغ ما

.بخشد يم ما به شهياند و تفكر و اتيواقع درك ييتوانا و است نامحدود كماالت دنبال به دهد، يم انتخاب و يريگ ميتصم
 شود ينم يمتالش و شود ينم ليتحل و هيتجز دچار كه است انسان وجود قتيحق روح.

۲دين و زندگي  ۸و  ۲هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۶
.است يزندگ درست راه كشف خردمند، و فكور يها انسان يجد ۀدغدغ

و آمنـوا( صـبر و حـق به هيتوص و صالح عمل و مانيا يهمراه و )سولللرّ و هللا بواياستج( نيد رشيپذ همان اي  رسول و خدا استجابت
.شود يم انيز و خسران از انسان ماندن مصون موجب كه هستند يزندگ درست راه )بربالصّ تواصوا و بالحقّ تواصوا و الحاتالصّ عملوا

  ۲دين و زندگي  ۲۹و  ۱۷هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲گزينۀ پاسخ:  -۵۷
 )ميابـراه بـه و ميكـرد وحي تو به ما را آنچه و نمود سفارش بدان را نوح كه كرد انيب تانيبرا را همان نيد از خداوند  موسـي و  و

).دينكن تفرقه آن د و دريدار پا به را نيد كه بود نيا م،ينمود هيتوص  سييع
 از يزندگ كامل برنامۀ گرفتن در آنان ييتوانا عدم و ها انسان درك سطح بودن نييپا: يزندگ كامل ۀبرنام افتيدر يبرا يبشر ۀجامع يآمادگ

جوامـع يفرهنگـ و يفكـر يآمادگ اما داشتند، ينييپا يفرهنگ سطح حجاز مردم نكهيا با قرآن نزول عصر در. بود ها نبوت ديتجد عوامل
را خـودي اجتمـاع و يفرد يازهاين پاسخ آن كمك به و كند حفظ و افتيدر را يزندگۀ برنام نيتر كامل توانست يم كه بود يميزان به فمختل
يفرهنگـ و يعلمـ نهضـت شام، و مصر عراق، ران،يا مانند يگريد يها نيسرزم به اسالم ورود با كه مينيب يم جهت نيهم به. آورد دست به

.كردند ظهور يفراوان عالمان و انشمنداند و شد آغاز يبزرگ
۱دين و زندگي  ۲۳و  ۲۱هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۸

 است زودگذر يها يخوش از انسان ٔهبازدارند شيها شهياند با عقل.
 نيمنؤرالميام ريتعب به و است انسان يدرون انگريطغ و سركش ليم همان كه اماره نفس ، يرويـپ مانع و است انسان دشمن نيتر دشمن

.است وجدان و عقل از انسان
۲دين و زندگي  ۱۱و  ۱۰هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۹

 كاظم امام » :كنند تعقل ياله اميپ در بندگان آنكه يبرا جز نفرستاد، بندگان يسو به را رسوالنش خداوند هشام، يا...«
 است مردم بر حجت اتمام ا،يانب ارسال علت )سلالرّ بعد ةحجّ اهللا يعل اسللنّ كوني الئلّ نيمنذر و نيرمبشّ رسال( يۀآ بر بنا.

۲دين و زندگي  ۳۴و  ۳۳هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۰
 وَ االَسـباطِ وَ عقوبَيَ وَ اِسحاقَ وَ لَياِسماع وَ مَياِبراه اِلي اُنزِلَ ما وَ ناياِلَ اُنزِلَ ما وَ اهللاِبِ آمَنّا قولوا( ۀفيشر يۀآ مفاد به جوامع ۀهم يسرسپردگ آورد ره 

 به و ميآورد مانيا شده نازل ما بر آنچه به و خدا به ما مُسلِمونَ، لَه نَحنُ وَ مِنهُم اَحَدٍ نَيبَ نُفَرِّقُ ال رَبّهِم مِن ونَيّالنَّبِ يَاوت ما وَ سييع وَ موسي يَاوتِ ما
 بـه آنچه به و شده داده سييع و موسي به آنچه به و شده نازل ]عقوبي نسل از[ يامبرانيپ و عقوبي و اسحاق و دييبگو لياسماع و ميابراه بر آنچه
.است نيد وحدت ).ميهست ميتسل او برابر در و ميگذار نمي فرق شانيا از كي چيه انيم شده، داده پروردگارشان سوى از امبرانيپ ۀهم
 كـه بـود يميزانـ بـه مختلف جوامع يفرهنگ و يفكر يآمادگ:  نبوت ختم عوامل از يزندگ كامل ۀبرنام افتيدر يبرا يبشر ۀجامع يآمادگ

.آورد دست به را خود ياجتماع و يفرد يازهاين پاسخ آن، كمك به و كند حفظ و افتيدر را يزندگ ۀبرنام نيتر كامل توانست يم
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۱ انگليسي زبان ۲۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۶۱
ها آن زندگي دربارٔه هايي فيلم كنيم، محافظت ها آن هاي خانه از خواهيم مي ما مثال، عنوان به داريم. حيوانات براي برنامه چند ما خب، ترجمه:
كنند. مراقبت بيشتر ها آن از چگونه كه بياموزيم مردم به و بسازيم

قبالً كه هايي تصميم براي اند. كرده ريزي برنامه قبل از دهند، انجام آينده در خواهند مي كه كاري براي ها آن كه است مشخص جمله در توضيح:
كنيم. مي استفاده be going to عبارت از است شده فكر آن به

۲ انگليسي زبان ۳۱ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۶۲
داشت. وجود زياد، بسيار هاي شيشه و اي حرفه نورپردازي با بزرگ، استوديوي يك داشتند، عرشه ها خانه اكثر كه جايي ترجمه:
many از تـوانيم نمي شمارش غيرقابل اسامي از قبل است. شمارش قابل ليوان معني به و شمارش غيرقابل شيشه معني به )glass( اسم توضيح:
حـرف بـه نياز آيد مي اسم يك با كه زماني a lot اينكه بالخره و كنيم استفاده )fewو little( از توانيم مي فقط )very( از بعد كنيم. استفاده

دارد. )of( ۀاضاف
۱ انگليسي زبان ۲۴ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۶۳

تكـرار هرگـز اتفـاق اين كه بدهم قول شما به خواهم مي هستم. شرمنده بسيار كردم، برخورد ناشايست اندازه اين تا شما با اينكه از ترجمه:
شد. نخواهد
بيايد. ساده شكل به بايد be going to و will از بعد اصلي فعل كه نشود فراموش كنيم. مي استفاده will از آينده در قول بيان براي توضيح:

آيد. مي اصلي فعل و كمكي فعل بين )never( ارتكر قيد نكته:
۲ انگليسي زبان ۳۰ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۶۴

ترجمه:
A: ،داريد؟ نياز چيزي بروم. هايپرماركت به دارم قصد من مادر
B: بخر. شكر كيسه يك و معدني آب بطري دو نان، قرص چهار لطفا

اسـم امـا شوند، مي بسته جمع شمارشي واحدهاي باشد يادمان است. )kilo و bag( شكر شمارش واحد و (loaf) ننا شمارش واحد توضيح:
گيرد. نمي جمع (s) و شود نمي بسته جمع شمارش غيرقابل

۱ انگليسي كار كتاب ۱۸ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲ ۴ گزينۀ :پاسخ -۶۵
بيمـاري هنگـام متوسـط پزشـك يـك كنـد. مي جلوگيري بيماري از پزشك بهترين گويد مي كه دارد وجود چيني المثل ضرب يك ترجمه:
كند. مي درمان را شما فعلي بيماري غيرماهر پزشك و كند مي ويزيت را شما الوقوع قريب

معمولي متوسط، )۴  محبوب )۳  انگيز حيرت )۲خارجي )۱
۲ انگليسي بانز ۱۹ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲۱ گزينۀ :پاسخ -۶۶

خـود اوليـه تاريخ در را حوادث از مشابهي توالي كه دهند مي تشكيل را مرتبط سيارات از اي خانواده ما، ماه همچنين مريخ، و عطارد ترجمه:
.كنند مي تجربه

كردن محافظت )۴  كردن تصور )۳  شدن ناپديد )۲كردن تجربه )۱
۱ انگليسي زبان ۱۷ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲ ۴ گزينۀ :پاسخ -۶۷

.كنند خاموش را آتش توانستند شود، وارد ما ۀخان به زيادي خسارت اينكه از قبل نشانان آتش ترجمه:
كردن خاموش و...) سيگار (آتش، )۴  كردن انداز پس )۳  دادن تغيير )۲شدن منقرض )۱
  ۲ انگليسي زبان ۲۳ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲ ۲ گزينۀ :پاسخ -۶۸

دور راه از ارتباطـات و سـاده ٔهجـاد سيستم آهن، راه بدون ،ابتدايي هاي زيرساخت با كشوري باال، اقتصادي رشد نرخ رغمِ به الئوس ترجمه:
.است مانده باقي خارجي و داخلي

اساس بر )۴  بر بنا طبق، )۳  برخالفِ رغمِ، به باوجودِ، )۲بر عالوه )۱
۱ انگليسي زبان ۱۳ صفحۀ * دشوار * :السؤ مشخصات ▲ ۲ گزينۀ :پاسخ -۶۹

مبحـث بـه سـپس و است) داده جواب (اشتباه است رفته  دست از سؤاالت كدام ببيند تا كند مرور را امتحان است ممكن آموز دانش ترجمه:
شود. مي هدايت است شده گرفته آن از سؤال كه درسي

دادن توضيح )۴  كردن ترك )۳  كردن مرور )۲كردن حل )۱
۱ انگليسي زبان ۲۱ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲۱ گزينۀ :پاسخ -۷۰

گفت. مي پدر كه بود اي كلمه هر به معطوف بالفاصله ها آن توجه كرد، بلند فرزندانش روي به را صدايش پدر وقتي ترجمه:
برنامه )۴  عبارت بيان، )۳  وگو گفت )۲توجه )۱
۱ انگليسي زبان ۱۹ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲ ۳ گزينۀ :پاسخ -۷۱

كـه اسـت معتقـد اسـت، رفتـه جهان در خطر معرض در هاي زبان سخنرانان آخرين يافتن دنبال به كه هريسون ديويد .كا پروفسور ترجمه:
 است. نابودي از ها آن نجات و ها زبان كردن انگيز هيجان هاي روش از يكي اجتماعي هاي رسانه از استفاده

دسترس در )۴  خطر معرض در )۳  طبيعي )۲كننده خسته )۱
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**م ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۷۲
پيوسـتۀ سـبك يـك ايجاد به شروع بايد كنند، توليد نفس به اعتماد با و روان را خطي چاپي سبك وانندبت آموزان دانش كه هنگامي ترجمه:
كنند. راحت

شفاهي طور به )۴  بافصاحت روان، )۳  داوطلبانه طور به )۲  سرعت به )۱
 ترجمۀ Test Cloze: 

سـخنران چند فقط ها آن اگر .اند بوده اي مقايسه اطالعات آوري جمع مشغول جهان سراسر در شناسان زبان گذشته، دهه سه يا دو طي در
۱۰۰ از كمتـر زبان يك اگر و رود مي بين از زودي به زبان كه گيرند مي نتيجه نكشد، را كودكان به زبان انتقال زحمت كس هيچ و كنند پيدا زبان

كـه دهـد مي نشان ۱۹۹۹ سال در نظرسنجي يك بود. نخواهد طوالني خيلي زياد احتمال به بگيريم. يكساني ۀنتيج بايد باشد، داشته گوينده
 شود. مي صحبت مردم از درصد چهار ۀوسيل هب فقط جهان هاي زبان از درصد ۹۷

۱ گزينۀ پاسخ: -۷۳
كنيد. دقت جهان سراسر معني به all over the world مشهور ساختار به توضيح:

۴ گزينۀ پاسخ: -۷۴
(speaker) است. شمارش قابل a little رود. مي كار به شمارش غيرقابل اسامي با few از بعـد دهـد. مـي جمله به منفي مفهوم ناكافي معني به

“only” از توانيم مي قطف “a few” و “a little” كنيم. استفاده
۳ گزينۀ پاسخ: -۷۵

كردن گم )۴  رفتن بين از شدن، منقرض )۳  ديدن آسيب )۲  كردن كم كردن، قطع )۱
۲ گزينۀ پاسخ: -۷۶

وضعيت موقعيت، )۴  ارتباط )۳  نتيجه )۲  اطالعات )۱
 مطلب درك ترجمۀ: 

فرانسـوي شود. مي استفاده كشور ۵۰ از بيش در و قاره پنج در زبان اين است. جهان سراسر در مختلف هاي فرهنگ بيانگر فرانسوي زبان
مدرن انگليسي واژگان از ٪۵۰ از بيش ۀريش زبان اين ).۲۰۰۴ (ورا است المپيك هاي بازي رسمي زبان و ملل سازمان رسمي زبان شش از يكي
شـده اثبات و گرفته قرار حمايت مورد تحقيق سال ۳۵ طي در فرانسه زبان بخشد. مي بهبود را داستاندار هاي آزمون ۀارائ كه كند مي فراهم را
).۲۰۰۲ نائومي، (كين، هستند موفق زبان اين يادگيري در انگليسي هاي مهارت سطوح و اقتصادي وضعيت نژادها، تمام در دانشجويان كه

فرانسـوي زبان دارد، را خودش آموزان دانش و خوانندگان و شود مي تدريس شتربي ،انگليسي زبان از بعد كه است زباني دومين فرانسوي،
قاره ۵ در كه است المللي بين زبان ديگر فرانسوي زبان انگليسي، زبان همراه به .دانست) را (آن بود مسلط آن به بايد روزها اين كه است زباني

و است محترم بسيار كشور يك همچنان فرانسه است. نداده دست از زبان در را خود پيشرفت سطح فرانسه ).۲۰۰۲ (استيون شود مي صحبت
هايي بخش انگليسي. و فرانسوي شود: مي انجام زبان دو به تنها ملل سازمان ارتباطات است. غربي تمدن در عاشقانه هاي زبان از يكي هم هنوز

شود. مي بمحسو شان بومي زبان فرانسه آن ٔهجزير چند در كه دارد وجود آفريقا از
۲ گزينۀ پاسخ: -۷۷

است؟ شده اشاره متن در مستقيماً زبان چند به ترجمه:
شش )۴  سه )۳  دو )۲  يك )۱
۲ گزينۀ پاسخ: -۷۸

؟باشد نمي صحيح جمله كدام متن، اساس بر ترجمه:
است. دسترس در انگليسي و فرانسه زبان دو به ملل سازمان ارتباطات )۱
است. غرب فرهنگ در عاشقانه زبان تنها هنوز فرانسوي زبان )۲
است. مادري زبان هنوز فرانسه زبان آفريقا، مناطق از بعضي در )۳
است. المپيك هاي بازي رسمي زبان فرانسوي )۴
۳ گزينۀ پاسخ: -۷۹

است؟ معني چه به اول پاراگراف در ”expertise“ لغت ترجمه:
همبادل )۴  مهارت )۳  نمره )۲  عقيده فكر، )۱
۳ گزينۀ پاسخ: -۸۰

 دهد؟ مي قرار بحث مورد را فرانسه ۀجنب كدام متن ترجمه:
المللي بين )۴  شناسي زبان ،زباني )۳  اقتصادي )۲  سياسي )۱
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ تیر ۲۵ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
 

۱رياضي و آمار  ۱۱و  ۱۰هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۸۱
گيريم: در نظر مي xعدد موردنظر را 

x)شود:  ، ميxبرابر يك واحد بيشتر از  ۳ )3 1

xشود: مي xنصف قرينۀ 
2

x)طبق گفتۀ سؤال،  )3 xاز  1
واحد بيشتر است، يعني: ۲،  2

x x(x ) x x x x x x x
                      2 23 1 2 3 3 2 6 6 4 6 4 6 7 22 2 7 

۱اضي و آمار ري ۱۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۸۲

هاي دور شكل خط گيريم. محيط شكل برابر با مجموع پاره در نظر مي xها را  خط طول تمام پاره
تشـكيل شـده، پـس x2مربع به مسـاحت  ۵شود و مساحت آن از  مي x12است كه برابر با 

شود. مي x25مساحت كل 

برابر عدد مساحت برابر است، پس: ۳مطابق فرض سؤال عدد محيط با 

ôÃd¶ SeIv¶
x

x ( x ) x x x x x( x )
x x


                 

2 2 2
0

3 12 3 5 12 15 15 12 0 3 5 4 0 45 4 0 5





۱رياضي و آمار  ۲۱تا  ۱۹هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۸۳
Aنكته: اگر  B  A :آنگاه 0  Bا ي 0  0

)براي حل معادلۀ  x ) ( x )  212 8 8 12 گيريم: شان فاكتور مي دهيم و از عامل مشترك ، عبارات را در يك طرف قرار مي8
pH n¼T¨IÎx( x ) ( x ) ( x ) ( x ) ( x )( x )

x x
( x )( x )

x x

            

          
     


12 82 212 8 8 12 8 12 8 8 12 8 0 12 8 12 8 8 0
8 212 8 0 12 312 8 12 16 0 16 412 16 0 12 3

   ها برابر است با: مجموع جواب 
2 4 23 3

۱رياضي و آمار  ۲۷تا  ۲۳هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۸۴
كنيم تا تقسيم مي x2، كليۀ ضرايب را بر ضريب x2نبودن ضريب  ۱روش مربع كامل ابتدا در صورت  نكته: براي حل يك معادلۀ درجه دوم به

كنـيم و در را به طرفين معادله اضافه مـي xطرف ديگر معادله برده و بعد مربع نصف ضريب  شود، سپس عدد ثابت را به ۱مساوي  x2ضريب 
روش هاي معادله را بـه نويسيم و در نهايت جواب صورت مربع يك عبارت مي يك سمت معادله را به اي نهايت با استفاده از اتحاد مربع دوجمله

آوريم. دست مي ي بهگير ريشه
رويم: مرحله جلو مي به مطابق نكته، مرحله

xبريم:  سمت راست تساوي مي را به -۵۰) ابتدا عدد ۱ x 2 6 50
كنيم: رسانيم و آن را به دو طرف تساوي اضافه مي مي ۲) را به توان ۳شود  كه مي ۶(يعني نصف  x) حال نصف ضريب ۲

x x   2 6 9 50 9
x)شود: رو مي صورت روبه ) معادله به۳ ) 23 59
xگيريم، پس: ) از دو طرف جذر مي۴   3 59
ها برابر است با: ) جواب۵

x x
x x

      


      

3 59 3 59
3 59 3 59

 

پاسخ است. ۳ۀ ، گزين۳با توجه به مرحلۀ 

x

x

x
x

x

xx

x

x
x x

x

x2 x2x2

x2

x2
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**م ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۸۵

axنكته: در معادلۀ  bx c  2 bxهاي معادله عبارتند از:  ، جواب0
a

  
 )كه در آن دلتا 2 ):برابر است با ،                 b ac2 4

xدر معادلۀ  x  212 1 a        نويسيم: ، ضرايب را مي0 , b , c    12 1 1
bكنيم: را حساب مي مقدار  ac ( ) ( )( )         2 24 1 4 12 1 1 48 49
دست آوريم: ها را به ريشه

xbx
a ( ) x

               


1

2

8 1
1 49 1 7 24 3

6 12 2 12 24
24 4

xتر معادله،  پس جواب كوچك   1
است.4

۱رياضي و آمار  ۲۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۸۶

axنكته: معادلۀ درجه دوم  bx c  2 ، با شرط 0  bاداراي ريشۀ مضاعفي برابر ب 0
a

 است.2

kxاوالً دلتاي معادلۀ  x  2 6 4 بايد صفر باشد: 0

b ac (k)( ) k k             2 2 36 90 4 0 6 4 4 0 36 16 0 16 4
xمعادله به شكل  x  29 6 4 درآمد. ريشۀ مضاعف برابر است با:04

b
a ( )

 
    

6 6 4
9 92 32 4 2

)مضاعف برابر است با:و ريشۀ  kبنابراين مجموع  ) 
   

9 4 27 16 11
4 3 12 12

۱رياضي و آمار  ۲۹و  ۲۷هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۸۷

axهاي معادلۀ درجه دوم  جمع ريشه نكته: حاصل bx c  2 b، از رابطۀ0
a

 اي معادلۀ درجه دوم، قرينۀ همه آيد. اگر ريشه دست مي به

ها برابر صفر است. باشند، مجموع آن
هاي معادلۀ  ريشه 

b ca

(m )x m x   21 5 3 0:قرينۀ يكديگرند، پس ،

b m m m
a m


        


50 0 5 0 01

mگذاري  با جاي  معادله به0 xآيد: رو درمي صورت روبه ،  2 4 0
با حل معادله داريم:

x x   2 4 2
كنيم: اختالف دو ريشه را حساب مي

( )  2 2 4
۱رياضي و آمار  ۲۲ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۸۸

كنيم: مساحت كل را حساب مي
®ÃõTv¶ SeIv¶ −¼ö Æoø    14 12 168

فلشِ وسط شكل از يك مثلث و يك مستطيل تشكيل شده است. مجموع مسـاحت مثلـث و مسـتطيل را
كنيم: حساب مي

ÌIÿUnH ½køI¤W±X¶ SeIv¶ y±Î SeIv¶
®ÃõTv¶ SeIv¶ −¼ö Æoø

x x
x

x

 
     

   

8 3 12 182 2
6

شود: آمده، حساب مي دست مساحت قسمت رنگي از تفاضل دو مساحت به
Â«ºn SeIv¶ x 168 18

برابر باشد: ۱۱۴با  اين مقدار بايد
x x x     168 18 114 18 54 3

xx

x
x2

8

x
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**▲ ۳ گزينۀ: پاسخ -۸۹
رانكته: در منطق رياضي به هر جملۀ خبري كه بتوانيم (در حال حاضر يا در آينده) دقيقاً يكي از دو ارزش درست يا نادرست (راست يا دروغ) 

هاي خبري و همچنين جمله» شما اهل كجاييد؟«يا » چه هواي خوبي«هاي غيرخبري مانند  شود. جمله م، يك گزاره گفته ميبه آن نسبت دهي
»تر است. درس فلسفه از درس عربي آسان«ها را تعيين كنيم، گزاره نيستند؛ مثالً  كه نتوانيم ارزش آن

كنيم: ها را بررسي مي همۀ گزينه
گزاره نيست. جملۀ دستوري  ) مداد را به من بده ۱
گزاره نيست. جملۀ سؤالي  ) امروز چندشنبه است؟ ۲
گزاره جملۀ خبري با ارزش نادرست  است  ۷، مضرب ۱۰) عدد ۳
گزاره نيست. تعيين نيست.  جملۀ خبري كه ارزش آن قابل تر است.  ) درس رياضي از درس ادبيات، آسان۴

۲رياضي و آمار  ۳ صفحۀ*  ساده: * سؤال تمشخصا ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۹۰
سطر است. n2گذاري رسم كنيم، اين جدول داراي  گزاره، جدول ارزش nنكته: اگر براي 

است، پس: 42هاي جدول  گزاره داريم. تعداد سطر ۴در ابتدا، 
m  42 16

شود، پس: مي 32هاي جدول  گزاره داريم، تعداد سطر ۳ر حالت دوم، د
k  32 8

mها، فقط رابطۀ  در بين گزينه k  درست است. 8
۲رياضي و آمار  ۱۱تا  ۴هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۹۱

pنكته: گزارٔه  q فقط در حالتي كه ،p  درست وq .نادرست باشد، داراي ارزش نادرست است
pارزش گزارٔه  ~ q  نادرست است، با توجه به نكته، پس بايدp  درست و~ q  نادرست باشد، پسp  وq ند.هر دو درست هست

كنيم: شده را پيدا مي حال ارزش دو گزارٔه داده
T T F F

T F

)p q ) ~ q ~ p
   
 1 2 

پاسخ است. ۲بنابراين گزينۀ 
۲رياضي و آمار  ۱۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۹۲

صورت زير است: هاي عطفي و فصلي، به نكته: نقيض گزاره
»IÄ

» IÄ

~ (p q) ~ p ~ q

~ (p q) ~ p ~ q

 

 




  




   

 

شده را پيدا كنيم: خواهند. كافي است نقيض گزارٔه داده اينجا نقيض گزاره به ما داده شده و گزارٔه اوليه را مي در

توانيم به شكل زير بنويسيم: ها را عوض كنيم، پس گزارٔه باال را مي توانيم جاي گزاره هاي فصلي و عطفي، مي در گزاره
پاسخ است. ۲بنابراين گزينۀ » كند. رود يا علي امروز ورزش نمي ر كار ميامير فردا س«
۲رياضي و آمار  ۱۱ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۹۳

~با گزارٔه فصلي  نكته: گزارٔه شرطي   ارز است. هم

q~پس طبق نكتۀ باال، p با گزارٔه
p

~ ~q p  يعنيq pارز است. هم

k¹¨ïÂ¶ xpn» p»o¶H Â±øj»nïÂμº nI¨ ow HjoÎ oÃ¶H »

k¹¨ïÂμº xpn» p»o¶H Â±øj»nïÂ¶ nI¨ ow HjoÎ oÃ¶H IÄ

ÇÃ£º ÇÃ£º
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**م ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۹۴
صورت زير است: تركيب شرطي و دوشرطي دو گزاره به  نكته: ارزش

p qp qqp

دددد
دننن
نددن
نندد

كنيم: شده، جدول مناسب رسم و آن را تكميل مي براي گزارٔه داده
(p q) (q ~ p)  q ~ pp q~ pqp

ددندنن
دننندد
نددندد
نندددد


 ستون جواب

۲مار رياضي و آ ۱۱و  ۸هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۹۵
شده را رسم كنيم: گذاري گزارٔه داده كافي است جدول ارزش

(p ~ q) ~ q q    (p ~ q) ~ q p ~ q~ qqp

ددندنن
دندددن
ندنننن
نندددن

با توجه به جدول، ارزش اين گزاره همواره نادرست است.

اقتصاد ۱۲ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۹۶
مرتـب كنيـد، بايـد از »فايده -هزينه«س اصل ها را بر اسا براي تعيين انتخاب فرد، با توجه به اينكه در صورت سؤال ذكر شده، ابتدا انتخاب

توليد پوشاك -۳التحرير  توليد لوازم -۲بازي  توليد اسباب -۱ليست را مرتب كنيم يعني:  ،بيشترين منفعت به كمترين
ي:يعن ،ترين گزينه، انتخاب اول شخص خواهد بود و دومين گزينه نيز هزينۀ فرصت انتخاب او است طبيعتاً اولين و پرمنفعت

 ۸۰۰بازي  توليد اسبابالف) 
 ۶۳۰التحرير  توليد لوازمب) 

اقتصاد ۱۴ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲ ۳ ۀني: گزپاسخ -۹۷
دارد. انسانريشه در نيازهاي  ،گيرد در واقع تصميماتي كه انسان در مورد مسائل اقتصادي خود مي

اقتصاد ۱۴ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲ ۴ ۀني: گزپاسخ -۹۸
هـاي افـراد مـؤثر ها و تصميمات ديگران در انتخاب ها، انتخاب ها، توزيع برابر يا نابرابر فرصت ها، توانايي از آنجا كه تغيير در اطالعات، انگيزه

داند. است، علم اقتصاد خود را به مطالعۀ اين موارد نيز موظف مي
اقتصاد ۱۷ ۀحمشخصات سؤال: * متوسط * صف ▲۱ ۀني: گزپاسخ -۹۹

داند، بلكه تمامي آنچه در قالب تأكيد بر اخالق و تنهايي كافي نمي اي دارد؛ اما عقل انسان را به از نظر اسالم، اقتصاد در زندگي فرد اهميت ويژه
كند. گيري اقتصادي انسان معرفي مي كنندٔه فرايند تصميم عنوان چراغ راه و تكميل احكام اقتصادي ارائه كرده، به

اقتصاد ۲۰ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲ ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۰۰
شود. اي ناميده مي شود، كاالي واسطه عنوان ورودي توسط بنگاه ديگر خريداري مي خروجي يك بنگاه توليدي كه بهالف) 
اي است و چون خود محصول بـا واسطه بنابراين شكر مورد استفاده در آن توليد شده،قصد فروش به مشتري  از آنجايي كه اين محصول بهب) 

دوام است. شود بنابراين مصرفي بي مصرف تمام مي  بار يك 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



|    
داوطلبان
 

آزمـون
 

رسارسی
 

۱۴۰۱

۱۵

*▲ ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۰۱ *
شود. عنوان ورودي فعاليت توليدي و محصول بنگاه، خروجي آن محسوب مي منابع و عوامل توليدي به

اقتصاد ۲۶ ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۱ ۀنيز: گپاسخ -۱۰۲
ها: بررسي ساير گزينه

كند. سرمايۀ مالي با تبديل به عوامل مختلف توليدي به فرايند توليد كمك مي) ۲
باشد. اي مي سرمايۀ فيزيكي، كاالي سرمايه) ۳
كار و تالش نيروي انساني است. ياز به براي فرايند توليد، در وهلۀ اول براي تبديل منابع طبيعي به محصول، ن) ۴
اقتصاد ۲۹ ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۰۳

دست آورد. هاي مستقيم و غيرمستقيم او را به براي بررسي عملكرد توليدكننده ابتدا بايد درآمد ساالنۀ او را حساب كرده و سپس هزينه
,تومان  , , ,  2000 950 000 1 900 000 درآمد توليدكننده تعداد محصول  مت قي 000

توانست بنگاه را به ديگري اجاره داده پردازد و همچنين از طرفي مي اي بابت اجاره نمي نكته: با توجه به اينكه فرد صاحب بنگاه است و هزينه
شود. و هزينه دريافت كند، پس اجارٔه ساالنۀ بنگاه، هزينۀ غيرمستقيم او منظور مي

هاي مستقيم هزينه حقوق ساالنۀ كاركنان  خريد مواد اوليه  اي  ك كاالهاي سرمايههزينۀ استهال
 هاي مستقيم هزينه

oÿº ½I¶
( , , ) , , ( , , , ) , , , , , , , ,         1 0 1 2 2 50 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 %1 0 1 90 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 1 90 0 0 0 0 0 0 740 0 0 0 0 0 0

هزينۀ غيرمستقيم هزينۀ اجارٔه ساالنه   ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان 
ترتيب حساب كنيم. و سود ديگر يعني سود حسابداري را بهيعني سود اقتصادي  ،توانيم سود مندرج در اظهارنامه اكنون با اين اطالعات مي

, , ,
, , , ( , , , , )  

1 340 000 000
1 900 000 000 740 000 000 600 000 000)هاي مستقيم و غيرمستقيم مجموع هزينه(  درآمد  (سود ويژه) سود اقتصادي

,تومان  , , , , , , ,  1 900 000 000 1 340 000 000 560 000 )سود ويژه(سود اقتصادي  000
,تومان  , , , , , , ,  1 900 000 000 740 000 000 1 160 000 سود حسابداري درآمد  يم هاي مستق هزينه 000

  اقتصاد ۲۷ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۰۴
اقتصاد ۳۰ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۰۵

:منظور جلوگيري از زيان بايد به دو طريق عمل كنند كنندگان به توليد
جويي ها، از طريق پرهيز از استخدام غيرضروري، صرفه وري و كاهش هزينه افزايش بهره از طريق(ها بدون كاهش سطح توليد  كاهش هزينه) ۱

)وپاش در مصرف مواد اوليه و جلوگيري از ريخت
افزايش درآمد از طريق تعيين قيمت مناسب و جستجوي بازار مناسب) ۲

باشد. ها بدون كاهش توليد مي بديهي است منظور اين سؤال كاهش هزينه
اقتصاد ۳۴ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۲ ۀني: گزاسخپ -۱۰۶

از قيمت و مقدار عرضۀ بيشـتري نسـبت بـه Bبنابراين نقطۀ ) با توجه به وضعيت صعودي بودن آن(باشد  منحني موردنظر منحني عرضه مي
برخوردار است. Aنقطۀ 

اقتصاد ۳۳ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۰۷
گاه مردم به تغييرات قيمت يك كاال اهميت چنداني نداده و ميزان تقاضا براي كاال تغيير چنداني هر

كاال ضروري است. الزم به ذكر است منحني تقاضا نزولي بوده و رابطۀ بين حساسيت قيمتي ،نكند
و شيب منحني تقاضا، معكوس است، پـس شـيب منحنـي كـاالي )يا همان كشش قيمتي(تقاضا 

  بايد زياد باشد.ضروري 
همچنين الزم به ذكر است كه ضروري يا تجملي بودن فقط در وضعيت تقاضا مـورد بررسـي قـرار 

تعريف نيستند. گيرد و اين مفاهيم در وضعيت عرضه، قابل مي
اقتصاد ۳۴ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۰۸

كند. ثابت در نظر گرفته شوند، مكان هندسي نقاط روي منحني تغيير مي )هاي توليد و وضعيت بازار همثل هزين(زماني كه قيمت، متغير و ساير عوامل 
سمت شود و اين فرايند مكان هندسي نقطۀ عرضه را به كاهش قيمت از طرف توليدكننده اتفاق مطلوبي نيست و موجب كاهش سطح توليد مي

كند. جا مي چپ خود جابه
اقتصاد ۳۲ ۀشخصات سؤال: * ساده * صفحم ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۹

باشد. منحني موردنظر منحني تقاضا است كه از چپ به راست نزولي مي
يابد. يابد و با كاهش قيمت، برعكس، مقدار تقاضا افزايش مي نزولي بودن به اين معني است كه با افزايش قيمت، مقدار تقاضا كاهش مي

باشد. ميزان تقاضا و قيمت كاال مي اين فرايند بيانگر رابطۀ معكوس بين
كننده مؤثر اسـت كـه شـامل باشد، اما عوامل ديگري نيز رفتار مصرف ترين عامل كه بر ميزان مصرف خانوارها مؤثر است، قيمت كاال مي مهم

باشد: موارد زير مي
قيمت ساير كاالها) ۴  اثر تبليغات) ۳  سليقۀ فرد) ۲  كننده درآمد مصرف) ۱
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* ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۱۰ * م
منـدي از سـرمايۀ بهـره اي خود و يا عدم دليل فرسوده بودن كاالهاي سرمايه اي كه به توليدكننده

دهد و تغيير چنداني در ميزان توليد خود ها نشان نمي انساني، حساسيت چنداني به افزايش قيمت
ي با شيب زياد برخوردار است.ا كند، از منحني عرضه ايجاد نمي

۲ يادب فنون و علوم ۱درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۱
مربوط به قرن هفتم هستند.» ب و ج«موارد 

۲ يادب فنون و علوم ۱درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۲
ا، پسر شاهرخ هنرمندان قرآن كريم و شاهنامه را با خط خوش و تصاوير زيبا آراستند.بايسنقرميرزدر زمان 

۲ يادب فنون و علوم ۱درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۳
موارد نادرست:

۸حمداهللا مستوفي: قرن 
۷عطاملك جويني: قرن 

۸عبيد زاكاني: قرن 
۷فخرالدين عراقي: قرن 

۲ يادب فنون و علوم ۱درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: خپاس -۱۱۴
است كه توسط شمس قيس رازي از نويسندگان زبردست قرن هفتم نوشته شده است.» المعجم في معايير اشعار العجم«دربارٔه كتاب  ۲گزينۀ 

ها: بررسي ساير گزينه
)۹: تذكرٔه دولتشاه: دولتشاه سمرقندي (قرن ۱گزينۀ 

)۸: تاريخ گزيده: حمداهللا مستوفي (قرن ۳ينۀ گز
  )۸: موش و گربه: عبيد زاكاني (قرن ۴گزينۀ 

۲ يادب فنون و علوم ۱درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۵
است.» اهللا همداني خواجه فضل«مربوط به  ۴شده در گزينۀ  توضيحات نوشته

گاه به منصب وزارت نرسيد. از افراد بانفوذ دربار مغوالن بودند، اما او هيچخاندان او » ملك جويني عطا«دربارٔه 
۲ يادب فنون و علوم ۱درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۶

ها: بررسي ساير گزينه
دوست است، نه علت آن! سرايي خود نتيجۀ از بين رفتن دربارهاي ادب : از رونق افتادن قصيده۲گزينۀ 
حافظ با تلفيق عشق و عرفان غزل را به اوج خود رساند.: ۳گزينۀ 
هاي موالنا به قلم خود اوست. اند و مكاتيب مجموعه نامه فيه و مجالس سبعه را موالنا گفته و شاگردان نوشته ما : فيه۴گزينۀ 

۲ يادب فنون و علوم ۱درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۷
شود. به مدح شاه زمان شاعر پرداخته مي ۲در گزينۀ  هفتم به بعد شاعران و مداحان از حاكمان روي تافتند، اما  از قرن

كشيم. مفهوم بيت: بدون كمك و ياري پادشاه در بهشت هم مصيبت مي
ها: مفهوم ساير گزينه

اش را از دست داد. (فاني بودن دنيا) كرد، هنگام مرگ تمام دارايي : اسكندر كه بر عالم فرمانروايي مي۱گزينۀ 
ارزشي دنيا) : در درگاه ما پادشاه مانند گداست. (بي۳گزينۀ 
نيازي از مردم و اعتبار يار) : كسي كه در طريقت يار كمترين باشد، براي من مانند پادشاه است. (بي۴گزينۀ 

۱ يدبا فنون و علوم ۲درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۸
ها: بررسي ساير گزينه

است. شوق به زمزمه و آوازخوانيخواند،  : علت اينكه آدمي شعر را بيشتر از نثر مي۲گزينۀ 
ماست. حواس: وسيلۀ ادراك وزن ۳گزينۀ 
گيرد. كمك مي زبان: شاعر براي انتقال عاطفۀ خود به ديگران از ۴گزينۀ 
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**▲ ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۹
است محتـواي» سعدي«كه از  ۲بيت گزينۀ  خواني دارد، اما  ها وزن و آهنگ كوبنده و كوتاه است و با محتواي حماسي ابيات هم در تمام گزينه

دارد.» پند و اندرز«
۱ يادب فنون و علوم ۲درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲ ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۰

بخش همراه ساخته است. شاعر محتواي شاد خود را با آهنگ و وزن شادي ۴ۀ در گزين
۱ يادب فنون و علوم ۱درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲ ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۱

: مربوط به اولين مرحله از تحليل متن (خوانش متن) است.۲گزينۀ 
۱ يادب نفنو و علوم ۱درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲ ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۲

تناسب معنايي وجود ندارد.» مكافات، ثمرت و خيانت«بين كلمات 
۱ يادب فنون و علوم ۳درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۳

ت كوتاهشود و در مصراع دوم مصو ديده مي» ر«و » ك«آرايي صامت  شود. در مصراع اول و دوم اين بيت واج آرايي ديده مي واج ۳در اين بيت 
آرايي ايجاد كرده است. واج» ِـ«

است  من سياهِ  روعقلِ  از من كارِشكستِ 
ها: بررسي ساير گزينه

»س«آرايي  : واج۱گزينۀ 
»ش«آرايي  : واج۲گزينۀ 
»ر«آرايي  : واج۴گزينۀ 

۱ يادب فنون و علوم ۳درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۴
اند. وجود آورده آرايي را به واژه» سايه«و » ثمر«، »سرو«آرايي دارد و كلمات  واج» س« حرف ۱در گزينۀ 

ها: بررسي ساير گزينه
آرايي ندارد. دارد و آرايۀ واژه» پ«آرايي حرف  : واج۲گزينۀ 
آرايي ندارد. آرايي ايجاد كرده است و بيت واژه واج» ش«: حرف ۳گزينۀ 
آرايي ايجاد كرده است. واژه» درد«ايي است و لغت آر : بيت فاقد واج۴گزينۀ 

۱ يادب فنون و علوم ۳درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۵
وجود آورده است. آرايۀ تكرار به» گِل«لغت  ۴در گزينۀ 

ها: بررسي ساير گزينه
اند. جناس ناقص حركتي ايجاد كرده» شُكر و شِكَر«: لغت ۱گزينۀ 

معنـاي ، مهـر دوم بـه»محبـت«معنـاي  سه معنا دارد كه شاعر با هر سه معناي آن جناس تام ساخته است. مهر اول به» مهر«: لغت ۲نۀ گزي
است.» روز از سال ۳۰«و ماه دوم » ماه آسمان«نيز جناس تام دارد. ماه اول » ماه«است. لغت » ماه مهر«معني  و مهر سوم به» خورشيد«

جناس ناقص حركتي دارند.» رك و تُركانتَ«: لغات ۳گزينۀ 
۲ يادب فنون و علوم ۲درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۶

يد  آ  مي  دِ  خن  گر  من  نِ  را  با  چن  ِك  اش  بر   را  تُ
رانْ  با  بر  چ  غن  دد  خن  بِ  تانْ  بس  در  ِك  ود  نب  جب  عَ
                            

ها: بررسي ساير گزينه
۱مصراع  ۲: ركن ۱گزينۀ 
۲مصراع  ۱و  ۱مصراع  ۳: ركن ۲گزينۀ 
۲مصراع  ۱و  ۱مصراع  ۲هاي  : ركن۴گزينۀ 

۲ يادب فنون و علوم ۲درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲ ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۷
تم  خ  مي  قا  عش  رِ  عط  با  چن  ِك  غي  با  يم  كِ  من
بود  دِ  لو  آ خونْ   بِ  دم  ور  پر  كِ  را  ري  نا  اَ  هر 
                        

هجايي است. ركن آخر اين بيت كوتاه شده است و سه
جويي شود و هم از ركن آخر ها كه تقطيع واجب است، بهتر است مصراع اول هر بيت تقطيع شود تا هم در وقت صرفه ن سؤالنكته: در حل اي

مصراغ غافل نشويم.
ها: بررسي ساير گزينه

/: ۲گزينۀ  / /              
/ :۳گزينۀ  / /            
/ :۴گزينۀ  / /          
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**م ▲ ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۸
بست  وانْ  تَ  جا  كُ  رت  صو  يت  ها  َن  را  ه  را  اينْ
يت  دا  بِ  در  ت شس  بي  زل  من  ر  زا  هِ  صد  كش
                      

ها: بررسي ساير گزينه
/«: ۱گزينۀ  / /            «
/«: ۳گزينۀ  / /            «
/«: ۴گزينۀ  / /              «

۲ يادب فنون و علوم ۲درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۹
/« :۴گزينۀ  /       «: ۶ ركن

ركن دارند. ۸ها هركدام  باقي گزينه
ها: بررسي ساير گزينه

/«: ۱گزينۀ  / /          « 
/«: ۲گزينۀ  / /              «
/«: ۳گزينۀ  / /             «

۲ يادب فنون و علوم ۲درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲ ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۰
هم  دَ  َن  دل  كِ  وم  شَ  مي  فق  ت  مت
              

۲ يادب فنون و علوم ۲درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲ ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۱
ني  ما  زَ  تد  اف  مي  شْ  عي  ني  تا  سِ  دل  با  را  كِ  هر
هم  خا  نَ  من  هد  خا  قْ  عش  بي  سي  كَ  گر  ني  گا  دِ  زن
                    

ها: بررسي ساير گزينه
/«: ۲گزينۀ  / /          «
/«: ۳گزينۀ  /         «
/«: ۴گزينۀ  / /             «

۲ يادب فنون و علوم ۲درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۲
بررسي موارد:

/الف)  / /         .بهاران، بيابان، فراقت و جواني همگي درست هستند :
/ب)  / /            .خوبان و عالم درست هستند :
/ج)  / /              درست است.» با تو بودم«: تنها
/د)  / /              » :ند.درست هست» غرورت را«و » كه بيش از حد«، »كه هيبت را
۱ يادب فنون و علوم ۲درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۳

گويـد جـان شود كه شاعر مي نيز ديده مي ۴داند و اين مفهوم در مصراع دوم گزينۀ  هاي مسير عشق را آسان مي در بيت سؤال شاعر سختي
دادن براي معشوق سهل است.

ها: مفهوم ساير گزينه
توان دوست را به دشمن تبديل كرد. مهري و آزار مي توان دشمن را به دوست بدل كرد و با بي بت و مدارا مي: با مح۱گزينۀ 
ها و ناتواني در صبر اشاره شده است. اندازه بودن سختي : به بي۲گزينۀ 
جان شدن عاشق در مسير عشق را موردتوجه قرار داده است. : بي۳گزينۀ 

۱ يادب فنون و علوم ۱درس *  متوسط: * سؤال اتمشخص ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۴
كامالً خالف اين است. ۴تأكيد دارند، اما مفهوم گزينۀ » قضا و قدر«ها بر باور به  عبارت صورت سؤال و تمامي گزينه

: چرا بايد كار بد بكنم و كار بدم را به تقدير نسبت بدهم؟ (باور به اختيار)۴معني گزينۀ 
۱ يادب فنون و علوم ۱درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۵

۴اشاره دارد كه در گزينۀ » نيكو سخن گفتن«و بر اهميّت » توان به طرق مختلف زد يك حرف را مي«مفهوم عبارت صورت سؤال اين است كه 
هم به همين نكته اشاره شده است.

خوبي سخن بگويي جانش را دريغ نكند. را ندهد و اگر با او بهزور قسمتي از چيزي  : چه بسا كسي كه به۴معني گزينۀ 
ها: مفهوم ساير گزينه

جويان در امان خواهم بود. يب: اگر حرف درست باشد از ايراد ع۱گزينۀ 
ها خير و بعضي سخنان شر هستند. شود، بعضي از آن هاي مختلفي گفته مي ها و سخن : حرف۲گزينۀ 
دهد، سكوت بهتر است. به حرف گوش نمي : هنگامي كه كسي۳گزينۀ 
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۱ تاريخ ۱ درس ۶ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۶
مـثالً ؛كنـد يمـ يابيـارز را ها آن صحت و دقت اعتبار، زانيم ق،يتحق اسناد و منابع ييشناسا از پس ژوهشگرپ ،»منابع شناسايي« مرحلۀ در
از ايـ انـد بـوده عيوقا شاهد خود ايآ اند؛ داشته ياسيس اي ياجتماع ،ينيد شيگرا چه اند؛ بوده يكسان چه منابع سندگانينو كه كند يم يرسبر

اند. داشته صداقت و دقت دادهايرو نقل در اندازه چه تا اند؛ كرده نقل را حوادث گرانيد زبان
۱ تاريخ ۲ درس ۱۴ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۷

.است داشته رواج انيهخامنش قلمرو در »يبابل يقمر - يديخورش« يشمار گاه كه دهند يم نشان ديجمش تخت و ستونيب يها نوشته سنگ يمحتوا
۱ تاريخ ۱ درس ۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۸

اسـتاد ديشه كه گونه همان ؛است »تفكر و شناخت ٔهقو پرورش« يبرا يارزشمند ۀنيگنج و منبع گذشته، جوامع و ها انسان سرگذشت ۀمطالع
»و.... گيرد مي صورت (قوانين) سينوام و سنن سلسله كي طبق بر آن، تحوالت و بشر خيتار قرآن، نظر از« است: گفته يمطهر

  ۱ تاريخ ۲ درس ۱۷ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۹
»انيـآدم رفتـار و اخـالق خ،يتار بر مياقل و ايجغراف ريتأث« به را خود »العبر« كتاب ۀمقدم از يبخش ي)،تونس مسلمان شمندياند( خلدون ناب

.است داده اختصاص
آن يمـياقل و يعـيطب طيشرا و سفر گريد يجاها و هيقينيف مصر، به خود، خيتار كتاب نگارش منظور به ،ي)وناني مشهور (مورخ هرودت توجه:

  است. كرده بررسي را ها سرزمين
۱ تاريخ ۳ درس ۲۶ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۰

را گذشـتگان يفرهنگـ و يهنـر ،يفن يها شرفتيپ ريس كوشند يم ،»مختلف يها زمان در« يباستان يبناها و آثار ۀسيمقا با شناسان باستان
.كنند درك

است. »گريكدي بر ها آن ياقتصاد و يفرهنگ راتيتأث و گذشته جوامع روابط درك« براي يروش ۱ گزينۀ توجه:
۲ تاريخ ۲ درس ۱۶ تا ۱۴ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲ ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۱
سـنجش« مرحلـۀ در او يعلمـ گـاهيجا و ياسيس و يمذهب ،يفكر شيگرا ،يزندگ و تولد محل خبر، ٔهكنند تيروا هويتي هاي ويژگي ررسيب

هستند. تاريخي منابع و ها گزارش اعتبار سنجش هاي روش از همگي ها گزينه ساير كه حالي در گيرد؛ مي جاي »راوي نقد و اعتبار
۲ تاريخ ۱ درس ۶ و ۴ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۲

.افتي يوستگيپ يمحل يسينو خيتار با يسينو خيتار نوع نيا ،يمحل يها سلسله انيم در »يا سلسله« يسينو خيتار گسترش با
هستند. درست عمومي نويسي تاريخ دربارٔه ها گزينه ساير

۲ تاريخ ۳ درس ۲۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲ ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۳
بـزرگ يحـام دو ابوطالـب، حضـرت و جـهيخد تحضر بعثت، دهم سال در مسلمانان ياجتماع و ياقتصاد ميتحر افتني انيپا از پس يمدت

ت.نشس ارانشي و امبريپ دل بر ينيسنگ اندوه و رفتند ايدن از يكوتاه ۀفاصل به ، محمد حضرت
۲ تاريخ ۳ درس ۲۸ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲ ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۴

را هاشـم يبنـ گرفتنـد ميتصـم ماندنـد، ناكـام  خدا لرسو تيحما از برداشتن دست يبرا ابوطالب تيرضا جلب در وقتي شيقر سران
.گذارند تنها را امبريپ شوند ريناگز او طايفۀ و ابوطالب كه بود اين مشركان هدف .دهند قرار ياقتصاد و ياجتماع ٔهمحاصر تحت

۲ تاريخ ۲ درس ۱۸ و ۱۷ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲ ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۵
هستند. تركيبي نگاري تاريخ هاي نمونه از دينوري »الطوال اخبار« و ذريبال »البلدان فتوح«

تحليلي و موضوعي »:الجوهر معادن و الذهب مروج« تحليلي/ »:بيهقي تاريخ« و »االمم تجارب« توجه:

اناير جغرافياي ۱ درس ۳ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲ ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۶
.است »يهواشناس« اصل كي ،ابدي يم كاهش دما ،ارتفاع شيافزا با اينكه
است. ارتباط در شناسي زمين علم با كه است طبيعي جغرافياي هاي شاخه از يكي ژئومورفولوژي توجه:

ايران جغرافياي ۱ درس ۷ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲ ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۷
.مكان كي در آن يها يژگيو تمام با ها دهيپد جامع و جانبه همه ۀمطالع از است ارتعب نگري) (كل يبيترك ديد

دارد. اشاره طبيعت در انسان مثبت عملكرد به ۳ گزينۀ توجه:
ايران جغرافياي ۱ درس ۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲ ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۸

است. كوهستاني نواحي در انسان مثبت عملكردهاي جمله از خاك شيفرسا از يريجلوگ و مناسب يها ورزش جاديا ي،آب برق ديتول
در انسـان منفـي عملكـرد از هـايي نمونـه ،طيمح يآلودگ و مرتفع نقاط در هتل) (مانند يمسكون مناطق گسترش دام، رويۀ بي چراي توجه:

هاست. كوهستان
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ايران**م ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۹
ماننـد ؛اسـت قيتحق سؤال به محقق ۀشمندانياند حدس و يشنهاديپ پاسخ هيفرض است. »فرضيه تدوين« جغرافيايي، پژوهش يك دوم گام

.۲ گزينۀ عبارت
پيشنهاد :۴ گزينۀ مسئله/ بيان و سؤال طرح :۳ گزينۀ اطالعات/ گردآوري :۱ گزينۀ توجه:

ايران جغرافياي ۲ درس ۸ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۰
رودهـاي اليروبي به توجهي بي شود مي گفته شد. جاري چيز؟) (چه سيل ،(كجا؟) ايران شمالي هاي استان در (چرا؟) شديد هاي بارندگي اثر بر

است بوده مؤثر سيل وقوع در ها استان اين در كساني؟) (چه جاري
است. نشده داده پاسخ »چطور« و »موقع چه« هاي پرسش به سؤال مورد عبارت در توجه:

۲ جغرافياي ۳ درس ۳۴ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۱
يهـوا ٔهتـود دنيرسـ از كه ها كوه پشت در گرفتن قرار و ها يناهموار جهت و شكل اي و يرطوبت منابع و اهايدر از يدور علت به ينواح يبرخ
ماكان. تكله يا گُبي بيابان مانند كند؛ يم يريجلوگ اه آن به رطوبم
۲ جغرافياي ۲ درس ۱۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۲

يـك در هـا انسـان نبودن ساكن علت (به يقوم و يزبان ينواح مانند يانسان ينواح در دشواري اين و است دشوار ينواح قيدق يمرزها نييتع
آن در كه دارد وجود زباني انتقالي ناحيۀ يك مكزيك، و آمريكا كشور دو مرزي نواحي در است. مشهودتر نواحي) بين ها آن جايي جابه و مكان
زباني نواحي دقيق مرز تعيين رو، اين از و كنند مي تكلم مكزيك) رسمي (زبان اسپانيايي و آمريكا) رسمي (زبان انگليسي زبان دو هر به مردم
است. دشوار

۲ جغرافياي ۱ درس ۷ و ۵ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۳
خاك ،ياهيگ پوشش وهوا، آب ها، ياهموارن بندي: ناحيه »طبيعي« معيارهاي
اقتصادي فعاليت نوع فرهنگ، زبان، ن،يد ،)ها تيقوم( اقوام ت،يجمع بندي: ناحيه »انساني« معيارهاي

گيرد. مي جاي غيرطبيعي و انساني معيارهاي زمرٔه در كه است اقتصادي هاي فعاليت از مصداقي »كشاورزي« توجه:
۲ جغرافياي ۲ درس ۱۴ و ۱۳ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۴

اسـت؛ »نواحي بر ها حكومت ياسيس يها يريگ ميتصم ريتأث« از مصداقي قومي، پاكسازي برنامۀ اجراي پي در ميانمار مسلمان جمعيت كاهش
دارند. متقابل رابطۀ و كنش يكديگر با نواحي كه دارند اين از نشان ها گزينه ساير كه حالي در
۲ جغرافياي ۳ درس ۲۶ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۵

»اديـز فشـار« مراكز و ندينش يم فرو و شود يم نيسنگ و سرد هوا لجدي)،ا رأس و السرطان رأس مدارهاي حوالي (يعني حارّه جنب منطقۀ در
.آورد يم وجود به را يياستوا جنب

درجه ۶۰ عرض حوالي معتدلۀ ناحيۀ :۴ گزينۀ استوايي/ ناحيۀ :۳ گزينۀ معتدله/ ناحيۀ و استوايي ناحيۀ :۲ گزينۀ توجه:

۱ شناسي جامعه ۴ و ۳ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۵۶
از را آن كـه دارد ييهـا ويژگـي كنش گويند. مي كنشگر آن، ٔهدهند انجام به و »كنش« دهد، مي انجام انسان كه فعاليتي به انساني علوم در ■

.كند مي متمايز ديگر مخلوقات فعاليت
.مانيم مي باز گفتار از بدهيم، دست از ها آن انيمع و كلمات به نسبت را خود آگاهي ما اگر ■
.نگيرد آن انجام به تصميم ولي باشد؛ آگاه كاري به فردي است ممكن زيرا ،است ضروري نيز انسان ٔهاراد آگاهي، بر وهالع كنش، انجام براي پس ■
۱ شناسي جامعه ۷ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۵۷

كنش غيرارادي پيامد  گرفتن وضو از بعد روح نشاط ■
كنش غيرارادي پيامد  كردن ورزش از بعد تندرستي ■
كنشگر ارادٔه به وابسته ارادي پيامد  سيگار كشيدن از بعد گرفتن قرار خود نفس نكوهش مورد ■
۱ شناسي جامعه ۱۱ و ۱۰ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۵۸

(قسمت اول هر چهار گزينه درست است.) .شود مي تبديل اجتماعي كنش يك به ما فردي كنش ،ديگران گرفتن نظر در با اول: سمتق ■
از برخي هستند. بيروني كنش نشستن، و رفتن راه مانند برخي و دروني كنش تخيّل، و تفكر مانند برخي دارند. انواعي ها كنش دوم: قسمت ■

اند. اجتماعي برخي و فردي ها، آن
فردي هم تواند مي اما است، بيروني كنشي قطعاً نيز رفتن راه باشد. اجتماعي هم و فردي هم تواند مي اما است، دروني كنشي قطعاً تفكر نكته:

باشد. اجتماعي هم و
۱ شناسي جامعه ۱۲ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۵۹

مـا روي پـيش ،ها محدوديت و ها فرصت صورت به كه هستند ما اطراف اجتماعي يها پديده محصول كنيم، مي اعاتمر ما كه آدابي از بسياري
.كنيم زندگي هم با توانيم نمي باشند، نداشته وجود اگر و گيرند مي قرار
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**▲ ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۶۰
و هـا كـنش بـراي را ييها محدوديت و ها فرصت و شوند مي مستقل اند، آورده وجود به را ها آن كه ييها انسان از ر،مرو به اجتماعي يها پديده
طبيعـي يهـا پديـده هماننـد اجتماعي يها پديده كنند مي احساس افراد كه يابد مي ادامه جايي تا روند اين كنند. مي ايجاد ها انسان زندگي

هستند.
اجتماعي و انساني علوم با طبيعي علوم تفاوت گرفتن ناديده كنيد؛ تأمل آن پيامدهاي و آثار و اجتماعي يها پديده اشتنپند همانند مورد در
اند. جمله اين از
۱ شناسي جامعه ۱۹ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۶۱

از خـود، نقـش با متناسب و گيرند مي عهده به را نقشي و يابند مي راه نآ به پذيرفتند، را اجتماعي جهان عضويت كه هنگامي تنها اعضا، اين
دارند. آگاهي آن تكاليف و حقوق و عضويت اين از ديگران و خود كه شوند مي برخوردار تكاليفي و حقوق

۱ شناسي جامعه ۲۳ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۶۲
راه اجتمـاعي جهـان بـه دارنـد انسـان زندگي با كه ارتباطي ۀواسط به ولي ،كند نمي ايجاد را ها آن انسان كه ييها پديده :تكويني يها پديده

يابند. مي
باشند. اجتماعي هاي پديده از اينكه نه يابند راه اجتماعي جهان به توانند مي طبيعي ماوراء يا طبيعي هاي پديده نكته:

۲ شناسي جامعه ۳ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۶۳
ايـن بـه پاسخي چه اند؟ كدام بنيادي يها پرسش اين دهد. مي پاسخ بشر يها پرسش ترين بنيادي به خود يها يهال ترين عميق در فرهنگي هر

و سـازند مي جهان و نسانا از را فرهنگ هر بنيادي تصاوير يا اساسي عقايد همان بنيادي، يها پاسخ و ها پرسش اين شود؟ مي داده ها پرسش
.كنند مي عمل فرهنگ آن هشالود يا روح مثابه به
۲ شناسي جامعه ۵ و ۴ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۶۴

دارد. تعلـق بخـش اين به ها انسان رواني و قيالاخ ذهني، ابعاد گردد. مي باز ها انسان فردي و شخصي زندگي به انساني جهان فردي بخش ■
.نيستند شريك ها آن در ما با ديگر افراد كه داريم اي  ويژه خلقيات و ها  تجربه ها،  دانسته ما از هركدام

كنند. مي خلق مختلف شكل سه به را واحد موضوعي مسابقه، يك در فرد سه  انساني جهان فردي خشب
يـا گفتـه صورت به را اش انديشه كه هنگامي ولي دارد، قرار خود ذهني و فردي محدودٔه در انديشد، مي خاص موضوعي دربارٔه فردي وقتي ■

شود. مي وارد فرهنگي جهان به كند، مي رفتار ديگران با خود تصميم و انديشه اساس بر يا كند مي بيان نوشته
۲ شناسي جامعه ۸ و ۷ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۶۵

فرهنگـي جهـان و ذهني جهان از تر مهم طبيعت جهان و شود مي محدود طبيعت جهان به تكويني جهان ديدگاه اين اساس بر :لاو ديدگاه ■
علوم بين ديدگاه اين طرفداران است. طبيعي علوم نظير ها آن به مربوط علوم و دارند مادي و طبيعي هويتي نيز فرهنگ و افراد ذهن است.
و انساني علوم از را هايي  قابليت و ها  ظرفيت طبيعي، علوم با انساني علوم تفاوت گرفتن ناديده نيستند. قائل تيتفاو انساني علوم و طبيعي

كند. مي سلب اجتماعي
تـابع افـراد فـردي و ذهنـي جهـان ديدگاه اين در دانند.  مي تكويني و ذهني جهان از تر مهم را فرهنگي جهان ديگر گروهي :دوم ديدگاه ■

جهـان ديـدگاه، ايـن از كنند. مي تصرف و دخل آن در مختلف جوامع و ها  فرهنگ كه است خامي مادٔه تكويني جهان و هاست آن فرهنگ
.دهند مي دست از فرهنگي جهان برابر در را خود لالاستق و ندارند اهميتي تكويني جهان و ذهني

۲ شناسي جامعه ۱۳ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۶۶
و ضـعف به را ها گروه و جوامع اقوام، ديگر و آورد مي دنبال به ديگران بر را خاص گروهي يا جامعه قوم، يك تسلط كه فرهنگي اول: قسمت ■

است. استكبار يا سلطه فرهنگ كشاند، مي ناتواني
گيرد. مي خدمت به آن پيرامون در را ديگر ايكشوره و دهد  مي قرار موردتوجه را قدرت و ثروت كانون داري سرمايه دوم: قسمت ■
۲ شناسي جامعه ۱۶ و ۱۵ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۶۷

فـراهم را شـمول جهان هاي  ارزش و عقايد تحقق و گسترش ۀزمين تا كند ايجاد ها انسان در را مسئوليت و تعهد ۀروحي بايد جهاني فرهنگ ■
آورد.

حقـوق شـدن پايمـال نتيجـه، در و ديگـر برخي از جوامع و ها انسان برخي هظالمان كشي بهره جهان، شدن قطبي از توان مي صورت هدرچ ■
ارزش امـر، ايـن چـاره كـرد؟ پيشـگيري بشـر امكانات و منابع شدن تباه و جوامع بين تفرقه از توان مي چگونه كرد؟ جلوگيري ها انسان
است. عدالت شمول جهان

نتيجـه، در و باشـند داشـته مختلـف هاي  ارزش و عقايد سنجش براي ميزاني و معيار توانند نمي نباشند، قائل حقيقتي به كه ييها فرهنگ ■
.كنند دفاع خود يها ارزش حقانيت از توانند  نمي

روحي هاي  بحران به را بشر كند، مي پوشي چشم او معنوي و ابدي نيازهاي از و است انسان دنيوي و مادي نيازهاي متوجه صرفاً كه فرهنگي ■
.باشد برخوردار است، شمول جهان ارزشي كه معنويت از بايد جهاني فرهنگ سازد.  مي گرفتار رواني و

۲ شناسي جامعه ۱۳ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۶۸
و عقايـد كـه را اي  جامعـه فـارابي است. حق فرهنگ همان باشد فطري اينيازه مطابق آن رفتارهاي و هنجارها ،ها ارزش عقايد، كه فرهنگي
.نامد مي فاسقه مدينۀ نباشد، حق با همسو و موافق آن رفتارهاي و هنجارها اما ،باشد حق آن يها ارزش
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**م ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۶۹
جهـاني هـاي  شايسـتگي و بود اي  قبيله و قومي ها، آن فرهنگ ولي ،كردند تصرف را جهان از وسيعي اطقمن خود نظامي قدرت با نيز نالمغو

كـه بـود اينگونـه بودنـد. خـورده شكست آنان از نظامي لحاظ به كه گرفتند مي قرار هايي فرهنگ تأثير تحت سرعت به آنان نداشت. را شدن
حكومـت سـه صورت به و كرد پيدا ايراني و هندي چيني، هويتي مغلوب، اقوام هاي فرهنگ رتأثي تحت ايران و هند چين، در مغول امپراتوري
درآمد. مستقل

۲ شناسي جامعه ۲۵ تا ۲۳ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۷۰
است. سياسي و نظامي قدرت به توسل با خارجي، سرزمين يك اشغال معناي به استعمار ■
قوم و رود مي بين از است، گرفته قرار ديگر اي  جامعه نظامي يا اقتصادي تصرف تحت كه اي  منطقه فرهنگي مقاومت فرهنگي، پرياليسمام در ■

.پذيرد مي نيز را مسلط ۀجامع فرهنگي برتري مغلوب،
ازطريـق و المللي بين سياسي و اقتصادي يها زمانسا و نهادها از استفاده با خود، اقتصادي قدرت به اتكا با استعمارگر كشور ،نو استعمار در ■

.گيرد مي اختيار در را ديگر كشورهاي سياست و بازار كنترل نشانده، دست هاي دولت
.آمد وجود به بيستم قرن طي مستعمره، كشورهاي نۀطلبا لالاستق هاي  جنبش گيري  شكل از پس نو استعمار ■

منطق ۷ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :سخپا -۱۷۱
سـاير (رد نيست خارجي يا زباني موجودي و ماست ذهن درون حقيقتي ،دانش شود. مي تقسيم تصديق و تصور كلي حيطۀ دو به بشري دانش
آن از كـه مفهـومي يـا معنا همان يعني لمهك هر از ما درك است. آن مانند و الزاويه قائم مثلث درخت، سيمرغ، از ما درك ،»تصور« ها). گزينه
فهميم. مي

كار به را درخت لفظ »درخت« نويسيم مي يا »درخت« گوييم مي وقتي مثالً درخت. مفهوم براي زباني نشانۀ يعني گاهي »درخت لفظ« :۱ گزينۀ
معنـاي  به »لفظ« منطق كتاب در البته شود. مي فظتل ترتيب اين به و خارج دهان از كه آوايي همان صرفاً يعني درخت لفظ هم گاهي ايم. برده
  لفظي). تعريف (مثالً است رفته كار به اول

است. كاغذ روي بر قلم اثر صرفاً هم »درخت نوشتۀ« :۲ گزينۀ
شود. نمي محسوب تصوري دانش و ماست از مستقل و ما ذهن از بيرون امري »درخت خارجي مصداق« :۴ گزينۀ

منطق ۵ و ۴ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۷۲
ديگـري و ذهن مورد در (يكي انسان هاي نارسايي به نسبت علم دو اين گري درمان و پيشگيري جنبۀ جهت از پزشكي دانش به منطق تشبيه

انديشه تصحيح براي قواعدي بيان نظر از و نبودن ابداعي و بودن كشفي نظر از زبان دستور به منطق تشبيه ).۱ گزينۀ (رد است بدن) مورد در
در تبحـر بـراي ممارست و تمرين به نيازمندي معناي به بودن كاربردي جهت از سواري دوچرخه به منطق تشبيه ).۲ گزينۀ (رد است گفتار يا
توليـد و است ابزاري لميع منطق كه است جهت اين از بنايي، شاقول و خودرو كنترلي هاي سيستم به منطق تشبيه ).۳ گزينۀ (رد هاست آن

كمـك ساختمان استحكام يا خودرو صحت به كه هستند ابزارهايي هم دو اين و كند مي كمك دانش استحكام و صحت به بلكه كند نمي دانش
كنند. مي تأمين را خام مواد و مصالح نه و هستند مولّد و جلوبرنده موتور نه اما كنند، مي

منطق ۱۷ تا ۱۳ هاي صفحه * دشوار * :السؤ مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۷۳
فريبنده. شعارهاي برابر در -۲ و فريبنده شعارهاي وسيلۀ به -۱ يعني »فريبنده شعارهاي با« دارد: لفظ اشتراك »با« حرف

منطق ۹ تا ۷ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۷۴
رسـيم، مـي مجهول تصديق كشف به معلوم هاي تصديق از استدالل كمك به و مجهول تصور كشف به معلوم تصورهاي از تعريف كمك به چون
هسـتند، بشـري دانش اقسام تصديق و تصور اينكه به توجه با و باشد جديد دانش به قبلي دانش از رسيدن معناي به تفكر يا انديشه اگر پس
بشـري. انديشـۀ نـه و هستند بشري دانش بخش دو تصديق، و تصور .است شده تشكيل استدالل و تعريف بخش دو از تفكر يا انديشه پس
)۱ گزينۀ (رد

تصديق. و تصور نه و هستند استدالل و تعريف منطق، اصلي اجزاي :۳ گزينۀ
قبلي. هاي تصديق و تصورها نه كرد، استفاده قبلي معلوم تصورهاي از فقط بايد جديد تصورات به يافتن دست براي :۴ گزينۀ

منطق ۱۴ و ۱۳ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۷۵
لفـظ اشـتراك مغالطۀ احتمال پس است، برداشت قابل معنا دو هر جمله اين از و است »پيمان« و »زماني دورٔه« معناي دو داراي »عهد« كلمۀ
دارد. وجود
معـاني ميـان از الفـاظ ايـن از هركدام جمله اجزاي ساير به توجه با يول هستند، لفظي مشترك »شير« و »شيرين« اگرچه :۴ و ۲ هاي گزينه

دهد. نمي رخ لفظ اشتراك مغالطۀ پس باشند،  رفته كار به توانند مي معنا يك به تنها دارند، كه مختلفي
ندارد. وجود لفظي مشترك كلمۀ هيچ :۳ گزينۀ
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**▲ ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۷۶
است. تضمني داللت پس است، موردنظر دست از بخشي بلكه نيست دست هاي قسمت تمام شدن زخمي دست، شدنِ زخمي از منظور
بـود، تضمني معنايش بر لباس داللت اگر كه كنيد توجه دارد. مطابقي داللت »لباس« پس لباس، تمام از بخشي يعني لباس، از بخشي :۱ گزينۀ

است. نادرست كه بود مي »شد پاره لباسم از بخشي از بخشي« صورت به جمله مفهوم صورت اين در
بلكـه شود، نمي استفاده جمله اين از آن، از قطعاتي دزديدن و ماشين به دزد زدن دستبرد براي كه كنيد دقت است. مطابقي داللت :۳ گزينۀ
رود. مي كار به »زد دزد را ماشينم« عبارت
دارد. التزامي داللت و است  برده كار  به دخترش به اشاره براي گوينده كه است اي ستعارها عروسك :۴ گزينۀ

منطق ۱۵ و ۱۴ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۷۷
عبـارت مثالً باشد. ديگري معناي از كنايه بلكه نباشد موردنظر عبارت مطابقي و ظاهري معناي كه اي گونه به عبارت بردن كار به يعني »كنايه«
شـد. خواهد تلف وقتت فقط و رسيد نخواهي مرادت به كني صبر چقدر هر كه است اين از كنايه »شود سبز علف پايت زير تا كن صبر آنقدر«

است. التزامي داللت نوعي داللت، گونه اين
اسـت)، »قلـب« يعنـي آن از جزئي ،»سينه« از مقصود كه »تپد مي ام سينه« جملۀ (مثل باشد جزء به كل مجاز صورت به اگر »مجاز« :۱ گزينۀ
،»شـكم« از مقصود كه »بدهم؟ چه را گرسنه شكم همه اين جواب« (مثل باشد كل به جزء مجاز كه صورتي در ولي است، تضمني داللت داراي
داشت. خواهد پي در التزامي داللت است)، شكم داراي انسانِ
نگـردد، ذكـر تشبيه ادات اگر ولي باشد، مطابقي تواند مي معنايشان بر به مشبّه و مشبّه داللت شود، ذكر تشبيه ادات اگر تشبيه در :۲ گزينۀ
علـي« جملـۀ در ولـي دارد، مطابقي داللت »شير« ،»است شير مثل علي« جملۀ در مثالً بود. خواهد التزامي داللت معنايش بر به مشبّه داللت
دارد. مطابقي داللت »شير« ،»است شير

باشند. داشته التزامي داللت الفاظ اين ندارد لزومي و شود مي لفظ دو ظاهري شباهت به مربوط جناس :۴ گزينۀ
منطق ۱۶ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۷۸

جمله در توانند مي دو هر جمله، اجزاي رساي به توجه با و هستند متفاوت معناي و امال داراي »ارزي اصالحات« و »ارضي اصالحات« هاي عبارت
هست. كلمات نادرست ديكتۀ اثر در نگارشي مغالطۀ احتمال پس كنند، ايجاد متفاوت معناي با معنادار جملۀ دو و روند كار به

ها مغالطه ندارند. اشتراك لفظ دارد و ساير گزينه ۲گزينۀ 
منطق ۱۹ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۷۹

داده رخ اشـتباه معنا دو اين بين دانستن. و انگاشتن -۲ و درآوردن شمارش به -۱ است: مطابقي معناي دو داراي نامه لغت در »كردن حساب«
هريظـا معناي به توسل مغالطۀ مقابل در دارد. وجود لفظ اشتراك مغالطۀ دادن رخ امكان باشد، مطابقي معناي دو داراي اي كلمه هرگاه است.

تضمني يا التزامي داللت به حقيقتاً جمله در كه نكنيم توجه ولي باشد، معنا يك داراي نامه) لغت (در مطابقي داللت به كلمه كه است جايي در
بگيريم. نظر در را مطابقي معناي همان اشتباهاً و است رفته كار به

معنـاي التزامـي داللت به اصل، در كه حالي در است شده گرفته نظر در »كردم محاسبه« معناي به مطابقي داللت به »كردم حساب« :۱ گزينۀ
دارد. »دهم مي را اش هزينه«

است. گرفته نظر در مطابقي معناي به را آن شنونده ولي »زياد زمان« يعني التزامي داللت به »ساعت دو« گوينده نظر از :۳ گزينۀ
در »جهيـدن« يعني مطابقي معناي به را آن دانشجو ولي »مقدمه بي و سريع انتقال« يعني اميالتز داللت به استاد جملۀ در »پريدن« :۴ گزينۀ
 است. گرفته نظر

منطق ۱۷ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۸۰
باشد. توران يا ايران تواند مي »آن« ضمير مرجع
ندارد. وجود ضمير مرجع در ابهامي و باشد زهرا اندتو مي تنها قبل جملۀ به توجه با »او« ضمير مرجع :۱ گزينۀ
است. رفته ايران با جنگ به كه است شده سرنگون مملكتي كه است مشخص زيرا ندارد، ابهام جمله اين :۲ گزينۀ
ندارد. وجود مبهم مرجع با ضميري :۳ گزينۀ

منطق ۱۲ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۸۱
عنـوان بـه »انسان« گوينده، مراد اگر هستند. ذهن و عقل عالم در كلي مفاهيم و است كلي مفهومي كه »انسان نوع« يعني »انسان« :۱ گزينۀ
 است! خارجي انسان كدام »انسان« از منظور نيست معلوم چون »ها انسان« گفت مي بايد بود، خارجي موجود
است. انسان ذهن در كه است امري هم دانش و هستند بشري دانش اقسام تصديق و تصور و است انسان بودنِ تصديق يا تصور از بحث :۲ گزينۀ
است. مرتبط ذهن عالم به پس كنيم، مي مجسّم خود خيال در را انسان چون :۳ گزينۀ
است. الفاظ و زبان عالم در موجودي كه است »انسان« واژٔه تلفظ مورد در :۴ گزينۀ

يازدهم فلسفه ۱۰ و ۹ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۸۲
و فكـري عمليـات بـا فقـط و كند نمي كمكي ها آن به ابزار و حواس از استفاده كه هستند رياضي مسائل مانند روش جهت از فلسفي مسائل

فلسـفه موضـوع چراكه است متفاوت علوم همۀ با موضوع جهت از فلسفه اما يافت، دست ها مسئله جواب به بايد قياسي) و (عقلي استداللي
اي چهـره و هـا ويژگي بررسي به هركدام علوم ساير كه حالي در است موضوعات ترين كلي و ترين بنيادي كه است جهان حقيقت و وجود اصل
پردازند. مي موجودات از خاص
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**م ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۸۳
و نداشت اختصاص خاصي دانش به و )۳ گزينۀ (رد بود دانايي دوستداري معناي به او) از قبل و سقراط (زمان ابتدا در (فيلوسوفيا) سفهفل واژٔه
و كـرد پيـدا محـدودتري معنـاي هـا قرن از بعـد و تدريج به درآمد. دانش) (مطلق دانش معناي به مدتي از بعد شد. مي شامل را ها دانش همۀ
بحـث فلسـفه دانـش از هرگـاه امروزه شد. مطرح و... شناسي جامعه فقه، كالم، منطق، مثل ها دانش ساير مقابل در خاص دانش يك عنوان به
بود. هستي احكام و هستي مورد در مباحثش ارسطو زمان در كه است اولي فلسفۀ همان منظور شود مي

آن فقط سقراط شد؛ برده كار به فيثاغورس توسط بار اولين ).۱ گزينۀ (رد است ييونان ريشۀ با عربي اي كلمه بلكه نيست يوناني اي واژه فلسفه
  ).۲ گزينۀ (رد انداخت ها زبان سر بر و كرد عمومي را
يازدهم فلسفه ۵ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۸۴

ثاني: فطرت و اول فطرت دربارٔه نكاتي
).۲ گزينۀ (رد دارد انسان به اختصاص تفكر و تفكرند زا مرحله دو ثاني و اول فطرت الف)
و اساسـي سـؤاالت كه »ثاني فطرت« -۲ و است روزمره مادي نيازهاي و امور به مربوط كه »اول فطرت« -۱ است: مرتبه دو شامل فطرت ب)

است. روزمره و مادي نيازهاي از فراتر و شود مي مطرح مرحله اين در بنيادين
ممكـن ها انسـان بعضي اما كنند، مي تفكر روزمره و عادي وسؤاالت نيازها به پاسخ براي و اند مشترك اول فطرت داشتن در ها انسان همۀ ج)

نكنند. تفكر ثاني فطرت به مربوط مسائل در است
در او تفكـر عـدم معنـاي به ثاني، فطرت مرحلۀ در شخص انديشيدن طرفي، از داند. نمي ها انسان شايستۀ را اول فطرت در توقف مالصدرا د)

نيست. روزمره) (امور اول فطرت مرحلۀ
بنيـادين و اساسـي مسـائل در روشـمند تفكر داراي فيلسوفان فقط بلكه نيست تفكر بودن روشمند مستلزم فلسفي تفكر داشتن :۱ گزينۀ

باشد. غيرروشمند فلسفي تفكر داراي دان فيزيك يك است ممكن و هستند
هاي پرسش طرح مرحلۀ از بعد متناسب، معلومات انتخاب و ها اندوخته در تفكر و معلومات به رجوع مرحلۀ فلسفي، تفكر لمراح در :۳ گزينۀ

دارد. قرار فلسفي دريافت به رسيدن مرحلۀ نيز آن از بعد و گرفته قرار فلسفي
يازدهم فلسفه ۱۰ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۸۵

ماننـد تجربـي علـوم بـا توانـد مـي مـرگ لحظـۀ تا انسان بدن حيات شود. مي استفاده قياسي و عقلي روش از رياضي و نطقم فلسفه، در
توانـد مـي عقلـي روش بـا فلسفه، تنها و كنند مطالعه مرگ از پس انسان حقيقت دربارٔه توانند نمي علوم اين اما شود، بررسي شناسي زيست
كند. كمح مرگ از پس انسان وضعيت دربارٔه
هـاي روش ).۴ و ۲ هاي گزينـه (رد گيـرد مـي قرار بررسي مورد تجربي شناسي زيست در مغز، كاركردهاي جمله از زنده موجودات هاي ويژگي

 ).۳ گزينۀ (رد شود مي بررسي تربيتي شناسي روان هاي شاخه در هم يادگيري
زدهميا فلسفه ۶ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۸۶

بنيـادين و اساسـي سؤاالت به قانونمند پاسخ براي بشر هاي تالش يونان)، فيلسوفان زمان از (نه انسان فكري حيات روزهاي آغازين همان از
ثـاني فطـرت در كـه اسـت همـان سـؤاالت اينگونه ).۴ و ۱ هاي گزينه (رد است شده فلسفه دانش ظهور موجب بشري) سؤال هر (نه

است. موردتوجه
).۲ گزينۀ (رد دهد مي شكل را فلسفه دانش روشمند، و قانونمند فلسفيِ تفكر تنها زيرا شود، نمي منجر فلسفه دانش به لزوماً فلسفي تأمل

  يازدهم فلسفه ۱۳ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۸۷
بـر فرع »بودن زوج عدد« مثالً ندارد. امكان اصل بدون فرع ليو است، ممكن هم فرع بدون اصل يعني است فرع و اصل چيز، دو نسبت وقتي

مـوردنظر عبارت بنابراين نباشد. زوج صحيحي عدد است ممكن ولي است، صحيح عدد حتماً زوجي عدد هر يعني است. »بودن صحيح عدد«
پـذير امكان »وجود« شناخت ببينيم بايد اول ديگر عبارت به است. چيزي وجود شناخت بر مقدم شناخت، امكان بررسي كه است معنا اين به

برويم. وجود شناخت سراغ بعد و نه؟ يا دارد را آن شناخت توانايي انسان آيا و است
برعكس. نه است، »شناخت« بر مقدم »شناخت امكان« :۱ گزينۀ
نيسـت. شناخت امكان بودن اول درجۀ يا شتربي اهميت است، آن امكان بر فرع وجود، به معرفت شده گفته اينكه از منظور :۴ و ۳ هاي گزينه
است. دو اين استداللي و منطقي تأخّر و تقدم معناي به فقط بلكه

يازدهم فلسفه ۱۵ و ۱۴ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۸۸
اثرگذار علوم ساير مسائل بر نيز خود و رندپذي مي تأثير است شناسي معرفت و شناسي هستي همان كه فلسفه اصلي بخش از فلسفه هاي شاخه

هستند.
نيست. شاخه و بوده فلسفه ريشۀ وجودشناسي، در فيلسوفانه تأمل :۱ گزينۀ
شاخه. در نه شود مي بحث فلسفه ريشۀ در شناسي معرفت مسائل :۲ گزينۀ
شود. مي پذيرفته و بررسي علوم ودٔهشال و مباني صرفاً بلكه شود نمي بحث مضاف هاي فلسفه در علوم خالصۀ :۴ گزينۀ
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دهم**▲ ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۸۹
داشـتن واقعيـت اصل آزمايش، و تجربه روش درستي قبيلِ از مباني اين استوارند. اي مباني و ها پايه بر فيزيك جمله از تجربي و طبيعي علوم
است. ها آن اثبات دار عهده فلسفه و شوند نمي بررسي علوم اين خود در و... طبيعت كردن عمل يكسان عليت، اصل از موجودات تبعيت اشياء،
كـار بنـابراين شـود، مـي اثبـات فيزيـك فلسفۀ در نيز فيزيك علم موضوع شود. نمي اثبات علم آن خود در علمي هر موضوع اوالً :۱ گزينۀ
امكـان و وجـود بحـث لـذا كنـد مي فيزيك علم حوزٔه وارد را شناسي معرفت و وجودشناسي مسائل زيكفي فلسفۀ ثانياً نيست. دان فيزيك
است. فلسفي بحثي فيزيك، موضوع شناخت
شناسي. جامعه نه شود، مي بررسي و بحث شناسي جامعه علم فلسفۀ در جامعه، اصالت يا فرد اصالت مسئلۀ :۳ گزينۀ
و رفتـار بـر روح تـأثير به معتقد شناسي روان در و انسان براي روح به معتقد فلسفي شناسي انسان در دتوان مي صورتي در فيلسوف :۴ گزينۀ
بـه اعتقـاد صـرف بنـابراين اسـت. غيرمـادي و مـادي قسـم دو داراي وجـود كـه باشد پذيرفته شناسي هستي در كه باشد انسان تربيت

باشد. معتقد »ماوراءالطبيعه« به بايد بلكه تنيس كافي است) شناسي هستي علم همان (كه »مابعدالطبيعه«
يازدهم فلسفه ۶ تا ۴ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۹۰

بود: خواهد زير صورت به كنيم بندي تقسيم را مفاهيم اين اگر

(د) فلسفه) دانش به منجر (تفكر قانونمند(ب) فلسفي تفكر
غيرفيلسوفان) فلسفي (تفكر غيرقانونمند(الف) تفكر

  (ج) غيرفلسفي تفكر
تفكـر اي، فلسـفه بـه منجر تفكر هر همچنين نيست. فلسفي تفكر تفكري، هر اما است، تفكر فلسفي، تفكر هر بندي، تقسيم اين به توجه با

نيست. فلسفه به منجر تفكر فلسفي، تفكر هر اما است، فلسفي

شناسي روان ۱۲ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۹۱
از اسـتفاده بـا همچنين و قبلي هاي تجربه و دانش به توجه با ها آن موارد بيشتر در شود. مي شروع »مسئله طرح« با دانشمندان هاي پژوهش

بدهند. علمي هاي مسئله به اي سنجيده حدممكن تا و اوليه هاي پاسخ كنند مي عيس تخيلشان قؤه
شناسي روان ۱۴ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۹۲

انسـان است. اي پيچيده بسيار و مختلف هاي ويژگي و ابعاد داراي شناسي روان در علمي بررسي براي موضوعي عنوان به او رفتارهاي و انسان
توصـيف كـه شـود مي باعث امر اين است. تنگاتنگي ارتباط در بدن با كه هست هم غيرجسماني ابعاد داراي دارد، بدن و جسم آنكه بر عالوه
ايـن از متفـاوتي هـاي تبيـين شـاهد نتيجـه در و گردد دشوار بسيار و... شناخت عواطف، هوش، مانند انسان در مختلف موضوعات از دقيق

برعكس!) نه شود، مي موضوعات از متفاوت هاي تبيين وجود باعث توصيف بودن (دشوار تيم.هس موضوعات
شناسي روان ۱۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۹۳

امـور يطـۀح در هـا آن از تـوان نمـي و هسـتند معتبـر و اجـرا قابـل پـذير، مشـاهده امور حيطۀ در تنها تجربي، علم در شده ارائه هاي ش رو
ورود با ها آن شوند. مي اشتباه دچار زمينه اين در تجربي، علوم دانشمندان برخي وجود اين با كرد. استفاده گانه پنج حواس با مشاهده  غيرقابل

تعجـب الكمـ با و پرداخته موضوعاتي چنين دربارٔه اظهارنظر به ندارد، وجود ها آن تجربي و مستقيم مشاهدٔه امكان كه موضوعاتي حيطۀ به
كنند. مي معرفي نادرست را ها آن اساس بر شده ارائه هاي تبيين يا معرفت و آگاهي منابع ديگر گاهي
دانـش و معرفـت كسب براي و است »دانم نمي« كند ادعا تواند مي مشاهده  غيرقابل مسائل با مواجهه در تجربي علم كه چيزي تنها آنكه حال

۳ و ۲ ،۱ هـاي گزينـه پـس كـرد، استفاده معرفتي منابع ديگر به مستند هاي تبيين از بايد غيرمحسوس)( مشاهده غيرقابل موجودات دربارٔه
است. ها آن سوي از درست و قبول قابل رفتار يك ۴ گزينۀ فقط و است تجربي علوم دانشمندان اشتباهات

شناسي روان ۱۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۹۴
و شـفاف دقيـق، شـكل بـه مـوردنظر متغيرهـاي بايـد ها گيري اندازه در سهولت همچنين و صحيح آزمايش يك انجام براي ميعل  روش در

از دشـوارتر شـناختي روان هـاي پديـده عمليـاتي تعريـف شود. مي گفته »عملياتي تعريف« تعريفي چنين به شوند، تعريف گيري اندازه قابل
هاي ريتم توسط خواب انواع خون، آزمايش توسط تستوسترون هورمون هستند. گيري اندازه قابل سختي به چون است، ديگر علوم هاي پديده
عمليـاتي تعريـف امـا هستند، دقيق تعريف و گيري اندازه قابل هوشياري به مربوط هاي آزمايش توسط هوشياري سطح و مغزي نوار در خواب
دارد. زيادي امابه و گيرد مي صورت بيشتري دشواري با رواني اختالل

شناسي روان ۲۰ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۹۵
شود. نمي گذاشته حيوان و انسان ميان بنيادي و جدي تفاوت ها، آزمايش از بسياري در و نيست انسان به محدود رفتار مطالعۀ
خـاطر بـه و سـپردن خـاطر به كند. مي دريافت غذا زدن، پشتك از عدب بسپرد خاطر به كه است اين مستلزم پرنده يادگيري :۴ گزينۀ توضيح
از هـا آن از برخـي امـا هستند، (تفكر) عالي شناخت فاقد حيوانات هرچند شود. مي محسوب پايه شناخت جزو كه است حافظه همان آوردن
برخوردارند. حافظه) و ادراك (توجه، پايه شناخت
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**م ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۹۶
يابنـد. دست شناخت باالتر مراتب به و باشند داشته زيادي هاي استنباط حافظه، در موجود خام اطالعات از استفاده با كنند مي سعي ها انسان
دارد. نام »تفكر« حافظه در موجود خام اطالعات از استفاده فرايند
ها: گزينه ساير بررسي
ادراك :۱ گزينۀ
پردازش :۳ گزينۀ
مفهومي پردازش :۴ گزينۀ

شناسي روان ۲۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۹۷
تبيين). (نه است مختلف موضوعات توصيف و اطالعات آوري جمع اصلي هاي روش از يكي مشاهده
ها: گزينه ساير بررسي
بود. دور به ها داوري پيش يا تعصب از ممكن جاي تا و شوند ثبت دقيق شكل به ايدب اطالعات مشاهده در :۲ و ۱ هاي گزينه
پردازند. مي موردنظر رفتارهاي مشاهدٔه به آزمايشگاهي محيط در محققان از برخي طبيعي، محيط در مشاهده بر عالوه :۳ گزينۀ

شناسي روان ۳۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۹۸
اجتماعي جنبۀ ديگران: با ارتباط برقراري هيجاني/ جنبۀ خشم: كنترل شناختي/ جنبۀ مسئله: حل اخالقي/ جنبۀ ديگران: حقوق يترعا

شناسي روان ۳۹ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۹۹
و دارد اشـاره رشـد در وراثت نقش به ۴ و ۲ ،۱ هاي گزينه در شده مطرح هاي مصرع دارد. اشاره رشد در يادگيري و محيط نقش به سؤال بيت

دارد. مي برحذر بد نشين هم داشتن از را مخاطب زيرا محيط، نقش به ۳ گزينۀ
ــــر ــــوح پس ــــا ن ــــدان ب ــــت ب بنشس

 

ــــــدان  شــــــد گــــــم نبــــــوتش خان
 

شناسي روان ۴۴ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۰۰
نوجواني پايان دانشمندان از برخي است. سالگي ۲۰ سن گذراندن نوجواني پايان بنابراين گيرد. دربرمي را سالگي ۲۰ تا ۱۲ سنين نوجواني دورٔه

شود. مستقل والدين از و كند كار به شروع فرد كه دانند مي زماني را
شود. نمي محسوب نوجواني دورٔه پايان براي مالكي عنوان به ولي است، نوجواني دورٔه هاي ويژگي از هويت كسب هرچند

شناسي روان ۴۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲ ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۰۱
نقاشـي كفـش، بنـد بستن همچون ظريف حركات به قادر سپس هستند، ها پله از رفتن باال همچون درشتي حركات به قادر ابتدا در كودكان
است. دشوارتر برايشان اند، نياورده دست به را اش اناييتو هنوز كه كاري بنابراين هستند. و... كوچك سطح در آميزي رنگ كردن،

شناسي روان ۴۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲ ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۰۲
بـه توجه با و بوده تر پيچيده ها آن بروز كه هستند مركب هيجانات از (دلسوزي) ترحم و سپاسگزاري پشيماني، احساس همچون هايي هيجان

هستند. فردي هاي پردازش نظام تأثير تحت مركب هيجانات يابد. مي متفاوتي ظهور ارزيابي نوع
شناسي روان ۵۲ و ۵۱ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲۳ گزينۀ پاسخ: -۲۰۳

الهسـ شش كودك يك مثالً باشد. متفاوت اخالقي عمل انجام دليل است ممكن هرچند است؛ اخالقي عمل انجام همان اخالقي درك از منظور
دهد. مي انجام آن درستي دليل به را اخالقي كار شود مي بزرگ وقتي كه حالي در كند، مي خوشحال را دوستش كه داند مي اخالقي را كاري

شناسي روان ۶۱ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲ ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۰۴
بگويـد خـود به بايد او است. خويشتن به اخالقي و ارزشي ،ديني هاي ويژگي دادن نسبت مستلزم خويش، هويت از نوجوان تعريف و شناخت

دارد. ديني و ارزشي اخالقي، خصوصيات چه
شناسي روان ۶۲ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲ ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۰۵

تالش جاي به آنان از بسياري هك حالي در ).۱ (گزينۀ كنند تالش آرماني خود به رسيدن براي نوجوانان كه رود مي انتظار زندگي طبيعي روند در
غيرطبيعي نوجواني دورٔه در پديده اين هرچند برند. مي لذت آن از و كنند مي رؤياپردازي واقعي،  خودِ و آرماني خودِ بين فاصلۀ كردن كم براي

توضـيحات ايـن بـه توجه با ).۴ (گزينۀ شود مي عملكردها ساير و تحصيلي عملكرد در افت باعث آن از مكرر استفادٔه ولي )،۳ (گزينۀ نيست
است. پيشنهادي راهكار يك رؤياپردازي كه گفت توان نمي
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 درس اول امنیت ، تهدید                                              

     ؟ کردند انتخاب خود زندگی محل اولین عنوان به را غارها ، نخستین هاي انسان چرا-1  

 ... و وحشی حیوانات حمله و گرما و سرما و طبیعی خطرات از ماندن امان در براي

 چرا ؟ کردند می زندگی بزرگ اي قلعه در شهر یک یا روستا یک مردم گذشته در چرا -2

 دشمنان مقابل در خود از دفاع براي کشیدند؟ می بارو و دیواربرج خود شهر اطراف آنان

 خود پیشنهادي راهکارهاي،شود واگذار شما به تان مسکونی منزل براي امنیت ایجاد اگر-3

 نماییم استفاده محافظت جهت نرده از ها پنجره یا حیاط براي -1 .دهید ارائه را

 شویم مطمئن گاز هاي لوله بودن سالم از -3 نماییم استفاده سرقت ضد در از -2

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

 باید مدرسه ورودي در -1؟ داد انجام باید را اقداماتی چه مدرسه در امنیت ایجاد براي-4

 بزنیم برچسب بزرگ هاي شیشه روي -2 باشد داشته نگهبان همیشه

 ... و کنیم داري نگه دار قفل هاي قفسه داخل را زا اشتعال و شیمیایی مواد -3

 حضور جامعه در ها کالنتري یا انتظامی پلیس و رانندگی و راهنمایی پلیس اگر (الف-5

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

 و هرج باعث -شود می ترافیک ایجاد باعث و شود نمی رعایت رانندگی و راهنمایی مقررات

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

    نکنند مراقبت کشورمان هوایی و خشکی آبی، مرزهاي از کشور مسلح نیروهاي روزي اگر(ب 

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

 . رود می بین از ما کشور امنیت و افتند می ما کشور به تجاوز فکر به دشمنان

 منافع علیه که خطراتی از بودن دور یعنی امنیت ؟ چیست امنیت تعریف ترین ساده-6

 وجود ما ...) و اعتقادات فرهنگ، دین،) معنوي هاي ارزش و( ... و سرزمین مال، جان،(مادي

 .دارد

 موجب امنیت داشت؟ خواهد درپی مثبتی آثار چه باشد، برقرار امنیت کشور در اگر -7

 قدرت افزایش باعث همچنین و. شود می کشور اقتصادي پیشرفت و مردم آرامش برقراري

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی
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