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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 ادهاستف 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 پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده 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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  هاست؟ واژه كدام معاني ترتيب به »فريب مسلّط، عشق، پستي،« -۱
  كايد -جفا -سودا -لئيمي )4  كيد -جبّار -سودا -خذالن )3  كايد -جبّار -سودا -خذالن )2  كيد -جفا -سودايي -لئيمي )1  
  ...............  جز به است، آمده درست ها آن مقابل در ها واژه همۀ نيمع -۲

  غيب) عالم (ملكوت: -كننده) اشتباه (مشتبِه: -فرمانبري) (طوع: )2  تبع) (سرشت: -سراسر) (جمله: -اضطراب) (التهاب: )1  
  حميّت) (غيرت: -دگي)درمان (زبوني: -عظيم) (گران: )4  نوازنده) (مطرب: -خيمه) (شراع: -مهد) (محمل: )3  
  باشد؟ زير هاي واژه از بيشتري تعداد براي مناسبي معاني تواند مي گزينه كدام -۳

  »نژند فروماندن، متقارب، صفير، غَنا، نفيسه،«  
  خشمگين -شدن متحيّر -زبون -توانگري )2  اندوهگين -گناه -موسيقي دستگاه -بها گران چيزهاي )1  
  تيز و بلند صداي -نغمه -مستور -شدن متحيّر )4  نغمه -خشمگين -ابه گران چيز -هم كنار در )3  
  دارد؟ وجود »اماليي غلط« عبارات كدام در -۴

  رفت. غارت به خزاين و گشتند خار گراميان و گرفتار بزرگ و خرد الف)  
  كرد. حواله دينار دويست دختر بهر ديوان، مال از وزير ب)  
  پنداشت. مي دور به فتوّت و مردمي شرط و مروّت آيين از را عهد نقض ج)  
  آمد. حاضر خداوند درگاه به يافت نجات مزلّت و اسارت آن از چون د)  
  ج -د )4  الف -د )3  ب -ج )2  ب -الف )1  
  دارد؟ وجود »اماليي غلط« چند زير عبارت در -۵

 آرنـد ضـبط در صـالح و غزا به ملوك كه نقد آن و ودب رعايا كار آن كه ساختن عقار و ضياء نه باشد طلبي جنگ ملوك عادات و اوصاف قالب«  
 جسـت نبايد مانندگي رعيت به بداند بايد سلطان و نهادن ذخيره نقد در كرد نبايد مانندگي سلطان به كه داند بايد رعيت و باشد مطلق هالل
  »ساختن. امالك در

  چهار )4  يك )3  دو )2  سه )1  
  هستند. ............... گزينۀ در مندرج آثار صاحب ترتيب به »طوسي زيد محمدبن احمدبن و بخشايش كامور ي،نيشابور عطّار مولوي، محمد الدين جالل« -۶

  اسرارالتوحيد -موصل زندان -تذكرةاالوليا -شمس غزليات )1  
  يوسف سورٔه تفسير -تنها آغازگري ميرزا عباس -اسرارنامه -معنوي مثنوي )2  
  اسرارالتوحيد -تنها آغازگري ميرزا عباس -الطير منطق -معنوي مثنوي )3  
  يوسف سورٔه تفسير -موصل زندان -تذكرةاالوليا -شمس غزليات )4  
  است؟ آمده ابيات كدام در ترتيب به »ايهام و تعليل حسن مجاز، تشبيه،« هاي آرايه -۷

عارض چنان و قد چنين با گر بگذرد گلشن به الف)
 

 عـارض آن از و قـدّ آن از گل و سرو شرمنده شود 
 

ــورِ ب) ــان كش ــو ج ــو ت ــه چ ــت اي ويران اس
 

ـــكِ  ـــت مُل ـــون دل ـــي دِهِ چ ـــت ب روستاس
 

شـود مـي مسـت و والـه نسـترن، بوي به مرغ ج)
 

نسـترن بـه دهـد بوي سنبلش كه آن از »خواجو« 
 

سـوخت معنـي آن از بـزم هـر به خنديد شمع د)
 

دارد جـــايي كـــه ندانســـت بيچـــاره خنـــده، 
 

  ج -د -الف -ب )4  د -ج -ب -الف )3  ج -د -ب -الف )2  د -الف -ج -ب )1  
  ...............  جز به است، درست تماماً ابيات همۀ مقابل هاي آرايه -۸

 خشـك؟ زهـد از سود چه را خودپرستان صوامع در )1
 

ـــاي  ـــان پ ـــر كوب ـــر ب ـــازار س ـــي ب ـــد م ـــدن باي ش
 

آميزي) حس -(جناس 
گـــور بهـــرام بشـــنيد شـــعر) ( چامـــه آن چـــو )2

 

بلـــــور جـــــام ســـــنگ گـــــران آن بخـــــورد 
 

 ايهام) -(مجاز 
جهــان آنكــه از دان نقــص جهــان كــار كمــال )3

 

نابينــــا چشــــم و داد زر افســــر نــــرگس بــــه 
 

 آرايي) واج -(استعاره 
ــــبِ )4 ــــكِ طل ــــليمان مُل ــــن س ــــوان از مك دي

 

ــــه  ــــو ك ــــت چ ــــد طفل ــــه بفريبن ــــتر ب انگش
 

 تلميح) -(تشبيه 
  كند؟ مي معرفي درستي به را زير بيت هاي آرايه گزينه كدام -۹

ــو ــيش دور چ ــاط و ع ــاده اســت نش آر دور در ب
 

ــ گــردش اســت بــاد كــه اســت روشــن كــه  امايّ
 

  كنايه -تضاد -اغراق -ناهمسان جناس )2  آرايي واج -تشبيه -كنايه -همسان جناس )1  
 تعليل حسن -جناس -تشبيه -كنايه )4  مجاز -حسن تعليل -تشخيص -ايهام )3  
  است؟ آمده گزينه كدام در ترتيب به زير بيت دو در سوم و ولا ضميرهاي نقش -۱۰

گــردد ميسّــر وصــل اگــرت تاريــك شــب
 

 گيـر كـم درخشـان خورشـيد چشـمۀ رُخـش با 
 

ــا ــود ب ــب وج ــل ل ــط و لع ــك خ ــايش مش آس
 

ــاد  ــوان چشــمۀ و مكــن ظلمــت ي ــر كــم حي گي
 

  اليه مضافٌ -متمم )4  متمم -مفعول )3  اليه مضافٌ -مفعول )2  مفعول -متمم )1  

  ۷ درس انتهای تا ۱ درس و ستایش :۲ فارسی      ۷ درس انتهای تا ۴ درس از :۱ فارسی
´ 18
 پيشنهادي زمان

t.me/Azmoonha_Azmayeshi
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  است؟ »بالغي شيؤه« به اي جمله فاقد گزينه كدام -۱۱
شـــوق ســـراي دســـتان بلبـــلِ بـــود كـــه مرغـــي )1

 

ــــون  ــــذرو همچ ــــت ت ــــارِ گش ــــاز، گرفت ــــاز ب ب
 

 قرقاول) (تذرو: 

ــه )2 ــزمِ ب ــه ع ــو كعب ــرون محمــل چ ــَرد ب مشــتاق بَ
 

ــــــوزد  ــــــسِ از بس ــــــين، نف ــــــيالن آتش را مغ
 

  

مــاهي اگــر ســتا مــاه اگــر گوياننــد تســبيح همــه )3
 

گويــد تــر مشــروح او اســت اســتاد عقــل ولــيكن 
 

  

پيكـر مـه حـورِ آن بـي كـه دعوت مكن فردوسم به )4
 

ــي  را رضــوان بــاغِ نخواهــد باشــد آدمــي كــاو كس
 

  

  ...............  جز به دارد، »آوا هم« فارسي زبان در كه است رفته كار به اي واژه ها گزينه همۀ در -۱۲
ـــــــاه )1 ـــــــد گن ـــــــدٔه زا  آي ـــــــار بن خاكس

 

خداونــــــــدگار عفــــــــوِ امّيــــــــدِ بــــــــه 
 

قيـــــاس در حـــــق هـــــاي كـــــرم نگنجـــــد )2
 

ســــــپاس زبــــــانِ گــــــزارد خــــــدمت چــــــه 
 

ـــــــادم )3 ـــــــرابِ دم ـــــــم ش ـــــــند ال دركش
 

دركشـــــــند َدم بيننـــــــد تلـــــــخ وگـــــــر 
 

ــــــــب )4 ــــــــالكانِ از داري عج ــــــــق س طري
 

ـــــه  ـــــند ك ـــــرِ در باش ـــــي، بح ـــــق معن غري
 

  است؟ رفته كار به »خصشا« نوع از پيشين وابستۀ گزينه كدام در -۱۳
ســـنجر زمانـــه شـــاه محمـــد جهـــان شـــاه )1

 

ـــــت از  ـــــدت دول ـــــت دارنـــــد بلن برنـــــا بخ
 

ـــــــت عقـــــــدٔه )2 گشـــــــود مُســـــــلم قوميّ
 

نمــــــود هجــــــرت مــــــا آقــــــاي وطــــــن از 
 

پادشــاه شــد جهــان در مَلِكشــه ســلطان او از بعــد )3
 

ـــك وز  ـــور فل ـــدل منش ـــتقامت و ع ـــيد در اس رس
 

ــــام دل )4 ــــه ام ــــراب ب ــــروان مح ــــ اب وديبِرب
 

ــه  ــا ك ــر ت ــه نظ ــو ب ــرد ت ــرد او ك ــركِ بك ــت تَ امام
 

  دارد؟ مفهومي تناسب زير بيت با گزينه كدام -۱۴
ـــر اي ـــه مفتخ ـــالعِ ب خويشـــتن مســـعودِ ط

 

ــــأثيرِ  ــــرانِ ت ــــما اخت ــــز ش ــــذرد ني بگ
 

 

رو چـه ز پـس اسـت هـم بـا جهـان پسـت و بلند )1
 

ــــيبِ  ــــت نش ــــرا بخ ــــالع م ــــراز از ط ــــود ف نب
 

زديــم هــا غوطــه خــون بــه گرچــه اللــه بــرگِ چـون )2
 

برنداشــــت چنـــگ مـــا دامــــنِ ز ســـيه بخـــتِ 
 

ــــيشِ در )3 ــــمِ پ ــــرده چش ــــان پ ــــار شناس روزگ
 

ـــــال،  ـــــردٔه اقب ـــــار رخِ پ ـــــيش ادب نيســـــت ب
 

مــن عُمــرِ فريــاد، در هرچنــد جــرس چــون ســرآمد )4
 

را خـــود خوابيـــدٔه طـــالعِ ســـازم بيـــدار نشـــد 
 

  است؟ متفاوت گزينه كدام مفهوم -۱۵
خلـــق و خـــدا نـــزد كـــه ارد بلنـــد همّـــت )1

 

ــــد  ــــه باش ــــدرِ ب ــــت ق ــــو همّ ــــارِ ت ــــو اعتب ت
 

ــتِ )2 ــران همّ ــان پي ــه را جوان ــد ب ــت مقص رهنماس
 

 اسـت اي آلـوده خـواب پـاي رو، سـبك تيـرِ كمـان، بي 
 

ــــرد )3 ــــز را م ــــه ج ــــدرِ ب ــــت ق ــــت همّ نيس
 

مقــــــــداري و ارزشــــــــي جهــــــــان بــــــــه 
 

ــت از )4 ــههر اســت همّ ــه ك ــايي ب ــيده ج ــت رس اس
  

ـــال بـــي  ـــ پـــر و ب ـــاال عـــالَمِ هب ـــده ب كيســـت پرن
  

  ...............  جز به دارند، تناسب »كرد. كريمي لئيمي، مقابلۀ در و كرد آشتي زشتي، مقابلۀ در و كرد وفا جفا، مقابلۀ در« با ها گزينه همۀ -۱۶
ـــــه )1 ـــــد آنك ـــــت ب ـــــويي گف ـــــويَش نك گ

 

ــــــد ور  ــــــو نجوي ــــــو را ت جــــــويش مــــــي ت
 

ـــــههر )2 ـــــي چـــــاهي ك ـــــد م ـــــا راهِ در كَن م
 

ــــــــاد همــــــــوار او راهِ در مــــــــا چــــــــاهِ  ب
 

كـــرد بـــدي بـــه مـــن جـــزاي صـــفاهان گرچـــه )3
 

ــــم  ــــه ه ــــويي ب ــــنم نك ــــزاي ك ــــفاهان ج ص
 

ـــــت دراز )4 ـــــتِ اس ـــــك دس ـــــر فل ـــــدي ب ب
 

ــــــن نيكــــــويي همــــــه  بِخــــــردي اگــــــر كُ
 

  ؟ندارد تناسب زير بيت با گزينه كدام -۱۷
ـــبنمِ از ـــق، ش ـــاكِ عش ـــل آدم، خ ـــد گ ش

 

ــد  ــه ص ــور و فتن ــان در ش ــل جه ــد حاص ش
 

 

ــورِ ز )1 ــق، ش ــك عش ــرِ در نم ــن خمي ــداخت م ان
 

ــه  ــه عزيــزي لطــف، دســتِ ب مــرا سرشــت مــي ك
 

كـــــرد جهـــــان طـــــرحِ ازل، نقـــــاشِ چـــــو )2
 

كــــرد نهــــان وي در جــــان چــــو را محبّــــت 
 

ــــود ازل در )3 بســــتند محبــــت پيمــــانِ كــــه ب
 

ــــرود ســــر اگــــرش مــــرد نشــــكند  را پيمــــان ب
 

خفتــــه خــــوش ازل، آبــــادِ عــــدم در مــــا )4
 

انـــد زده مـــا بـــر تـــو عشـــقِ رقـــمِ مـــا بـــي 
 

  است؟ نادرست گزينه كدام برابر در هشد نوشته مفهوم -۱۸
ــــد )1 ــــر جه ــــت ب ــــر و توس ــــدا ب ــــق خ توفي

 

ـــه زان  ـــق ك ـــد و توفي ـــق هســـت جه رفي
 

بركت) خدا از حركت، تو (از 
ايـــم خاســـته جـــان ســـر از وطـــن عشـــقِ رهِ در )2

 

ــا  ــن در ت ــد چــه ره اي ــت كن ــۀ همّ ــا مردان م
 

 وطن) راه در ني(جانفشا 

ـــابِ )3 ـــود حس ـــا خ ـــن اينج ـــوده ك ـــو دل آس ش
 

ــــيفكن  ــــه م ــــارِ جــــزا روزِ ب را خــــود ك
 

مشو) غافل عمل مكافات (از 
ـــه حُســـنت )4 گرفـــت جهـــان مَالحـــت، اتفـــاق ب

 

ــه آري  گرفــت تــوان مــي جهــان اتفــاق، ب
 

 اتّحاد) (فوايد 
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  دارد؟ متفاوت مفهومي گزينه كدام -۱۹
ـــــان )1 ـــــد درم ـــــي طلب ـــــه كس دارد دردي ك

 

ـــون  ـــو نيســـت چ ـــه درد، را ت ـــويي چ ـــان؟ ج درم
 

عشــــق دردِ كــــاين بــــرو مــــن از طبيــــب اي )2
 

ـــه  ـــد بِ ـــه شـــد نخواه ـــه دارويـــي ب هســـت ك
 

ـــه )3 ـــداواي ب ـــب م ـــا دلِ از طبي ـــب دردِ م حبي
 

ــوان  ــرد نت ــه بُ ــه اســت دردي ك ــي ك ــان ب اســت درم
 

ــا )4 ــرِ ب ــف كف ــان، اي زل ــان ج ــه ايم ــار چ دارد؟ ك
 

ـــا  ـــه آنج ـــد دردت ك ـــان آي ـــه درم ـــار چ دارد؟ ك
 

  است؟ آمده ها گزينه كدام در ترتيب به »آدمي عمر ناپايداري ديگران، از دستگيري عاشق، وفاداري نخوردن، را ظاهر فريب« مفاهيم -۲۰
ــف) ــه نفــس آن در ال ــرا ك ــد از م ــد لَحَ برانگيزن

 

ــديثِ  ــقِ ح ــو عش ــد ت ــته باش ــر نوش ــنم ب كف
 

ــره ب) ــان روزانِ تي ــه را جه ــي ب ــاب چراغ دري
 

ــرگ، از پــس كــه  ــو م ــزاري شــمع را ت باشــد م
 

 ليـك بـود شـباني چوب و جامه را كسان بس ج)
 

ــاد در  ــه، نه ــي جمل ــود گرگ ــاني ب ــود چوپ نب
 

مـارگير جـوي جهـان و جهـان ايـن اسـت مار د)
 

دمــــار شــــبي بــــرآرد مــــار مــــارگير وز 
 

  د -ب -لفا -ج )4  ب -د -ج -الف )3  ب -د -الف -ج )2  د -ج -ب -الف )1  

  
 ۲۱-۲۹( املفهوم أو الّتعریب أو للّرتجمة األدّق  و األصحّ  عّین(:  
  »:اإلساءة! بإجتناب املسلمین یأمر و العقیدة حّریّة علی یُؤکّدُ  اإلسالم« -۲۱

  کنند! پرهیز کردن بدی از که دهد می دستور مسلامنان به و کرد می تأکید بسیار عقیده آزادی روی اسالم )۱  
  داند! می بدی از کردن دوری به مأمور را مسلامنان همین برای دارد تأکید آزاد عقیدۀبر  اسالم )۲  
  اند! شده امر کردن بدی از پرهیز به ها مسلامن بنابراین کند می تأکید عقیده آزادیبر  اسالم )۳  
  دهد! می فرمان کردن بدی از هیزپر  به را ها مسلامن و کند می تأکید عقیده آزادی بر اسالم )۴  
  »:األرض! علی طائر أصغر ألنّه صغیرةٍ  وکنةٍ  يف یعیش الطّّنان الطّائر« -۲۲

  است! زمین روی پرنده ینتر کوچک او زیرا کند؛ می زندگی کوچک النۀ یک در مگس مرغ )۱  
  است! مینز  در پرنده ینتر کوچک او زیرا کند؛ می زندگی خودش کوچک النۀ در باران مرغ )۲  
  است! زمین کوچک های پرنده از او که چرا کند، می زندگی تر کوچک النۀ یک در مگس مرغ )۳  
  است! زمین روی های پرنده ینتر کوچک از او که چرا کرد؛ می زیست کوچک ای  النه در مگس مرغ )۴  
  »:األصدقاء! بین فّهامٌ  إنسان فهو عیوبه يف الکاذب صدیقه یَنصح َمن« -۲۳

  است! دوستان میان دانا انسان یک او پس دهد، پند عیبش در را خویش گوی دروغ دوست که سیک )۱  
  است! دوستان میان ای فهمیده بسیار انسان او پس کند، نصیحت هایش عیب در را گویش دروغ دوست کس هر )۲  
  دوستان! میان فهمیده انسان اوست پس دهد، پند خود های عیب در را گویش دروغ بسیار دوست کس هر )۳  
  است! هایش دوست میان فهمیده بسیار انسان یک او پس کند، نصیحت عیوبش در را گو دروغ دوست کسی اگر )۴  
  »:الّسامء! من یتساقط يالّذ الّثلج يف األسامک حیاة عن یُحّیرنا الفلم ذلک« -۲۴

  است! ،آمد می پایین آسامن از که برفی در ها ماهی زندگی دربارۀ داشت، وامی حیرت به را ما که فیلم آن )۱  
  دارند! وامی حیرت به را ما ها فیلم آن آید می پایین آسامن از پیوسته که برفی در ماهی زندگی از )۲  
  آورد! می شگفت به را ما افتد، می درپی پی آسامن از که برفی در ها ماهی زندگی از فیلم آن )۳  
  داشت! وا شگفت به را ما افتد، می آسامن از پیوسته که ییها برف در ها ماهی حیات دربارۀ فیلم آن )۴  
   الّصحیح: عّین -۲۵

  نشوید. پراکنده و بزنید چنگ خدا ریسامن به همگی :)تََفرَّقوا ال و جمیعاً  هاللّ  ِبَحبلِ  اعتِصموا و( )۱  
  شود. می استوار هایتان گام پس کند، می یاری ار  شام کنید یاری را خدا اگر :)أقداَمُکم یُثَبِّت و یَنُرصکُم هَ اللّ  تنُرصوا إن( )۲  
  صداهاست. ترین زشت از االغ صدای قطعاً  :)الَحمیر لصوتُ  األصوات أنکر إنّ ( )۳  
  است. ماه هزار با برابر آن نیکیِ  که است قدر شب :)َشهرٍ  ألِف  ِمن َخیرٌ  الَقدرِ  لیلَةُ ( )۴  

 
 

 ۳ درس انتهای تا ۱ درس از :۲ قرآن زبان ،عربی      ۴ و ۳ های درس :۱ قرآن زبان ،عربی
´ 20
 پيشنهادي زمان
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   :الخطأ عّین -۲۶
  ندهیم! دشنام کافر انسان معبود به که بود داده دستور ما به خدا الکّفار!: معبودات ّب نس ّال ا هاللّ  أمرنا قد )۱  
  بزنیم! قدم ها شن روی روز ۀیمن توانیم منی ما قطعاً  الّنهار!: منتصَف  الرّمال علی منيش أن نقدر ال إنّا )۲  
  خواهند! می دشمنانم هک طور هامن کردند ترک مرا من، دوستان !:عدايت تشاء کام هجروين يأحبّت )۳  
  بگسرتاند! ما برای را هایش نعمت که خواهد می خدا علینا!: نَِعمه یبسط أن هاللّ  یرید )۴  
   »:نپذیرفت! را آن داور  اما کرد، ثبت را گلی تیم، های بازیکن از یکی« -۲۷

ل للفریق الّالعبین واحد )۱   ل )۲  َحکُمه! یقبل مل لکن و هدفاً  سجَّ   یقبله! مل الحکم کأنّ  هدفاً  األفرقة يالعب أحد سجَّ
َل  الفریق يالعب أحد )۳     الحکم! یقبله ال يالّذ هدفاً  سّجل فریقٍ  يف الّالعبین أحد کان )۴  لَُه!قَبِ  ما الحکم لکنّ  هدفاً  َسجَّ
   املفهوم: يف الّصحیح عّین -۲۸

لعباده!: أنفعهم هاللّ  إلی هاللّ  عباد أحّب  )۱
 

آر مــــلع در رو آمــــوختی علــــم چــــو  
 

بــار حضـــرتش نــزد بــه یــابی تــا کــه  
 

عیوبکم!: إلیکم أهدی من إخوانکم خیر )۲
 

ــه   ــب آنک ــو عی ــت ت ــار گف ــو ی ــت ت اوس
 

اوســت تــو مــار داشــت پوشــیده آنکــه و  
 

فیضـــّرک!: ینفعــک أن یریــد األحمــق )۳
 

ندانــد کــه ندانــد و ندانــد کــه کــس هــر  
 

ـــل در   ـــب جه ـــد مرکّ ـــّدهر اب ـــد ال مبان
 

ـــاس )۴ ـــ الّن ـــوا!: مـــاتوا فـــإذا امٌ نی إنتبَه
 

نیسـت بیداران محنت از خرب را خفتگان  
 

نخـوری مـردم غـم نیایـد پـیش غمـت تا  
 

   املرادفتان: الکلمتان فیه ما عیِّن -۲۹
  أیضاً! یریده هو و يلحبیب خیراً  یشاء األستاذ )۲  الّدرس! يف ترشدين و تحبّنی یٰ غر الصّ  يأخت )۱  
نت کام اللّهمّ  )۴  شعوباً! جعلناکم و أنثی و ذکرٍ  من خلقناکم إنّا )۳   ن يخلق حسَّ   ي!خلق فحسِّ
  ِ۳۰-۳۳( صَّ النَّ  یناسب مبا األسئلة عن بأجِ  ثمّ  الّتايل صَّ النَّ  قرأإ(:  

 الخـالف نقـاط علـی اإلرصار یجـوز ال ألنّـه اآلخـرین عقائد إحرتام هو بها، شود) (پایبند یلتزم أن إنسانٍ  کّل  علی یجب يالّت األعامل أهمّ  من«
 الّـذین معبودات نسّب  ال فنحن العدوان ترک هو النّاس بین التّعایش )کند می (زیاد یزید ما َفِهمنا العصور مرّ  علی اإللهیّة! یانداأل  بإحتفاظ فعلینا
  »األخالق! هو الّشعوب بین عاملاأل  أفضل إنّ  الحقیقة: هذه إلی یصْل  األدیان علی للتّعرّف یحاوْل  من یحبّه! ال هاللّ  ألنّ  املسلمین من لیسوا

   الّصحیح: عّین -۳۰
  !املناسک هو منه األهمّ  لکن و مهمٌّ  األخالق )۲  فقط! یندّ ال إحتفاظ عملٍ  أحسن إنّ  )۱  
  الّناس! عقائد یحرتم أن إنسانٍ  کّل  علی یجب )۴  دیننا! یحرتمون ال و یسبّوننا الّذین مع نتعایش )۳  
  )الخطأ (عّین ّي؟لمالسّ  الّتعایش إلی نصل کیف -۳۱

  العدوان علی بإرصار )۲    األدیان سائر إحرتام مع )۱  
  بعقائده مّنا کّل  إحتفاظ مع )۴    إنسانٍ  کّل  مع الّصداقة بحفظ )۳  
 ۳۳ و ۳۲( الّرصيفّ  الّتحلیل و لإلعراب الّصحیح عّین(:  
  »:یُحاول« -۳۲

  رشطیّةٌ  ةلالجم فاعله مع فعٌل  »)/مفاعلة« (باب ثاليثّ  مزید -مضارع -للغائب )۱  
  رشطیّةٌ  و فعلیّةٌ  الجملة »/تَفاَعَل « وزن علی ماضیه -مضارعٌ  فعٌل  )۲  
  إسمیّةٌ  الجملة »/ل و ح« األصلیّة حروفه و ثاليثّ  مزید -للغائب )۳  
  رشطیّةٌ  الجملة و فعٌل  زائدان/ حرفان له -ثاليثّ  مزید -مضارع )۴  
  »:الّشعوب« -۳۳

  منصوب و  مفعوٌل  »/الّشعب« مفرده و مکّرس  أو تکسیر جمع )۲  مجرور و إلیه مضاف مذکّر/ -املکان إسم -للمذکّر الّسامل جمع )۱  
  مجرور و إلیه مضاف مذکّر/ هو و »الّشعب« مفرده و مکّرس  جمع )۴  مجرور و إلیه مضاٌف  املکان/ إسم -مذکّر مفرد -إسم )۳  
 ۳۴-۴۰( الّتالیة األسئلة عن للجواب املناسب عیِّن(:  

   الحروف: حرکات يف الخطأ عّین -۳۴
  املُخاطَِب! َصوِت  فَوق أصواتَنا نَرفَعَ  ال أَنْ  َعلَینا )۲  َشیئاً! ِمنه تَتَعلَّمونَ  لَِمن تَواَضعوا )۱  
ةِ  َسوداءَ  َغیَمةً  الّناُس  یُالَحظَ  )۳     فََمه! فَیَفتَحُ  التِّمساحِ  ِمنَ  یَقَرتُِب  الزّقزاُق  )۴  ساَعِتیَن! لُِمدَّ
   :الخطأ عیِّن -۳۵

  الجذع  به! الطّائر یطیر يالّذ العضو )۲  الخرضة  الّربیع! يف األشجار لغصون صفةٌ  )۱  
  املغلق  مسدوداً! بل مفتوحاً، لیس ما )۴  الّشعب  واحدٍة! بالدٍ  يف یعیشون الّناس من جامعة )۳  
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   األفعال: أبواب عن الّصحیح عیِّن -۳۶
ل) أهدافهم!: إلی یصلوا اکلاملش یتحّملوا من )۱      (تفاعل) األستاذة!: تأمرهنّ  ما یُطالِعن البنات )۲  (تفعُّ
  (إفعال) دامئاً! الیوم طول ینام ال الّنشیط الطّالب )۴  (إنفعال) املجتهدة! زمیالتک يتنتفع أن علیکِ  )۳  
   معاً: الّتفضیل إسم و املکان إسم فیه ما عیِّن -۳۷

  املساکین! إلی فأحِسن إلیک أحسن )۲  األمئّة! مراقد یزور من الّناس خیر )۱  
  دولیٍّة! منظّمةٍ  يف عّالم ظّفو م يوالد )۴  یومیّاً! الّدروس مطالعة من أطیب ءَ يش ال )۳  
   رشطّیًة: »من« عیِّن -۳۸

  دامئاً! یحبّونهم و الفقراء یرحمون الّناس من )۲  جهده! نتیجة یشاهد اإلنسان أنّ  یعتقد من )۱  
  غّفاٌر! به هفاللّ  هاللّ  لرضا الّذنوب ترک من )۴  ه!اللّ  یُنِعمه حتّی هاللّ  سبیل يف أمواله ینفق من )۳  
   املزید: الفعل من املفعول إسم فیه ما عیِّن -۲۹

  الفّهام! اإلنسان عند محرتمٌ  العقائد کُل  )۲  ه!أعَجبَتْ  قد مجلّةٍ  يف مقالةً  حبیبی قرأ )۱  
  الّناس! عند و عنده محبوبون هاللّ  أولیاء هؤالء )۴  لنمّوها! املتقّدمة بضائعال إلی بحاجةٍ  البالد إنّ  )۳  
   مزیدان: فعالن فیه ما عیِّن -۴۰

  اإلدارة! إلی فَذَهبَْت  رسالتها األخت تستلم مل )۱  
  کثیراً! فیه یفرحون و بالّنوروز اإلیرانیّون یحتفل )۲  
  شیطین!النّ  ّالبالطّ  لیُکرّموا الجامعة يف یجتمعون األساتذةٍ  کان )۳  
  أبداً! شیئاً  به نُرشِک ال و هاللّ  نعبد نحن )۴  

  
  است؟ شده انيب فهيشر يۀآ كدام در منانؤم سرپرست و يول يها يژگيو -۴۱

  )حْيِيكُمْيُ لِمَا دَعَاكُمْ ذَاإ لِلرَّسُولِ وَ لِلَّهِ اسْتَجِيبُوا آمَنُوا الَِّذينَ يُّهَاأ  يَا( )1  
  )مِنْكُمْ مْرِأالْ ولِياُ وَ الَرّسُولَ طِيعُواأ  وَ اللَّهَ طِيعُواأ  آمَنُوا الَِّذينَ يُّهَاأ  يَا( )2  
  )َراكِعُونَ هُمْ وَ الزَّكَاه يُْؤتُونَ وَ ةالصَّلَا يُقِيمُونَ الَِّذينَ آمَنُوا الَِّذينَ وَ َرسُولُهُ وَ اللَّهُ وَلِيُّكُمُ نَّمَاإ( )3  
  )الْكَافِِرينَ الْقَْومَ يَهْدِي لَا اللَّهَ نَّإ  النَّاسِ مِنَ يَعْصِمُكَ اللَّهُ وَ ِرسَالَتَهُ بَلَّغْتَ فَمَا تَفْعَلْ لَمْ نْإ  وَ رَبِّكَ مِنْ لَيْكَإ نْزِلَاُ مَا بَلِّغْ الَرّسُولُ يُّهَاأ  يَا( )4  
  ست؟يچ مرگ از پس هخانواد با انسان داريد اريمع  معصوم تيروا مطابق -۴۲

  .است داده انجام يمتوف منؤ م كه يكين اعمال زانيم )1  
  .دهند يم انجام درگذشته فرد يبرا بازماندگان كه ير يخ اعمال )2  
  .دارد خرأ مات اثر و ساخته يجار  جامعه در فرد كه يا حسنه سنت )3  
  .است كرده آنان مصروف را خود عمر انسان كه ير يخ امور و ليفضا  مقدار )4  
  است؟ چگونه ميحك يخدا يبندگ و عبادت مدار بر يزندگ سبك استقرار -۴۳

  آن محرمات ترك و نيد  واجبات انجام )2  شرك از يدور  و گانهي يخدا به يقلب مانيا  )1  
  يخداشناس و يشناس جهان ، يشناس خود )4  ياهخو ر يخ به ليتما  و حسادت و دروغ از تنفر )3  
  ست؟يچ آن درك ۀالزم و است بوده تيبشر خيتار طول در ها انسان ۀعام يذهن يريدرگ ساز، سرنوشت الؤس كدام -۴۴

  ميكر  قرآن اتيآ  در قيعم تدبر - بود؟ چه بهر آمدنم ام آمده كجا از )1  
  ميكر  قرآن اتيآ  در قيعم تدبر - وطنم؟ ييننما  آخر روم يم كجا به )2  
  روزمره يزندگ سطح از نرفت فراتر - بود؟ چه بهر آمدنم ام آمده كجا از )3  
  روزمره يزندگ سطح از رفتن فراتر - وطنم؟ ييننما  آخر روم يم كجا به )4  
  است؟ ريپذ امكان فهيشر يۀآ كدام با مرگ، دنيرس فرا با انسان درك و يآگاه شيافزا يۀفرض اثبات -۴۵

  ).دانستند يم گرا  است، يقيحق يزندگ آخرت يسرا و ستين يباز  و يسرگرم جز ا،يدن يزندگ نيا ( )1  
  )د؟يبود  چگونه ]ايدن[ در شما :نديگو  يم اند، كرده ظلم خود به كه يلحا در ،كنند يم افتيدر  را آنان روح كه يكسان به فرشتگان( )2  
 قـرار بدكاران و ناپاكان مانند را نيمتق ايآ  داد؟ ميخواه قرار كساني نيزم در مفسدان با اند داده انجام ستهيشا  يكارها و آورده مانيا  كه را ها آن ما ايآ ( )3  

  )داد؟ ميخواه
 خـاك و ميمرد  ما كه يهنگام :«گفتند يم و كردند يم اصرار بزرگ گناهان بر و بودند نعمت مغرور و مست )ايدن عالم در( نيا  از شيپ )انيدوزخ( آنان( )4  

  )!»شد؟ ميخواه ختهيبرانگ ايآ  م،يشد  استخوان و

 

 

  ۷ درس انتهای تا )۲ (صفحۀ ۱ بخش مقدمۀ از :۲ زندگی و دین      ۶ درس انتهای تا ۴ درس از :۱ زندگی و دین
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  دارد؟ انسان يزندگ در را نامطلوب اثر كدام ي،آدم عمر داشتن معيّن سرآمد و طلب تينها يب ليم افتني متعارض -۴۶
  .ابندي ينم آن يبرا يراه اما ،كنند تالش خدا خلق به خدمت يبرا خواهند يم )1  
  .رود يم فرو ها يآلودگ گرداب در يقلب باور عدم ليدل به معاد، به اعتقاد نيع در )2  
  .سازد يم سرگرم يكار  هر به را خود و رديگ يم شيپ را مرگ زا  غفلت و يفراموش راه )3  
  .رديگ يم كار به آرام يزندگ يبرا را خود تالش تمام و شود يم ارزش با شيبرا  ايدن يزندگ )4  
  دارد؟ يپ در را مرگ از استقبال عامل، كدام و شود يم مرگ يانگار نديناخوشا مستوجب فهيشر عبارت كدام بر حاكم نگرش فقدان -۴۷

  يزندگ افتني ذلت و خفت -)الدَّهْرُ لَّاإ يُهْلِكُنَا مَا و( )2  ياودانگج به ليم نداشتن -)الدَّهْرُ لَّاإ يُهْلِكُنَا مَا و( )1  
  يزندگ افتني ذلت و خفت -)يََوانُالْحَ لَهِيَ الĤْخِرَةَ الدَّارَ نَّإ  و( )4  ياودانگج به ليم نداشتن -)الْحَيََوانُ لَهِيَ الĤْخِرَةَ الدَّارَ نَّإ  و( )3  
  زد؟ خواهد دامن ها بهانه كدام راديا به بيترت به ،»بقا به ليم وجود با انسان يفنا« و »مرگ با انسان متعدد و متنوع يها استعداد يفنا« -۴۸

  شود؟ يم يستين و فنا اريد  يراه باره كي به انسان ايآ  - بود؟ چه انسان رفتن و آمدن نيا  ليدل )1  
  !است؟ سازگار خداوند حكمت با كار نيا  ايآ  - بود؟ خواهد عبث و هدف يب جهان، و انسان نشيآفر  ايآ  )2  
  !م؟يداشت ازين امبرانيپ و وجدان ،عقل همچون ييها  هيسرما  به ايآ  - !است؟ ياخرو برتر اتيح يسو به يگذرگاه تنها مرگ ايآ  )3  
  !است؟ نبوده ليدل يب انسان به يستگيشا  و تيقابل همه نيا  ياعطا - ابد؟ي يم دست ددار  را آن استحقاق كه آنچه به انسان چگونه )4  
  بود؟ عالم پروردگار صفت كدام ،آن زمان نييتع يمبنا و بود چه  خدا رسول رحلت از پس نبوت يمدع خناسان يادعا شدن ريثأت يب عامل -۴۹

  رحمت و لطف -كرد يمعرف واحد نيد  بخش تداوم و يهال اءيانب ۀهم راه ٔهدهند ادامه را خود  اكرم امبريپ )1  
  حكمت و علم - كرد يمعرف واحد نيد  بخش تداوم و ياله اءيانب ۀهم راه ٔهدهند ادامه را خود  اكرم امبريپ )2  
  حكمت و علم -كرد يم يمعرف ياله امبريپ نيآخر  عنوان به را خود مختلف، اجتماعات در  ماكر  امبريپ )3  
  رحمت و لطف -كرد يم يمعرف ياله امبريپ نيآخر  عنوان به را خود مختلف، اجتماعات در  مر اك امبريپ )4  
  باشد؟ يم اصل كدام تيرعا عمر، محدود و تكرار يب فرصت در اوست سعادت كنندٔه تضمين كه چيزي به دنيرس يبرا انسان تيمسئول -۵۰

  .دينما  كسب يهست نظام در انسان گاهيجا  و خلقت از يكامل يآگاه )1  
  .دارد يسرنوشت چه مرگ از پس و اوست انتظار در يعاقبت چه بداند قاًيدق )2  
  .دينما  زيپره مشكوك و ياحتمال يها پاسخ از اعتماد قابل و متقن يها پاسخ انتخاب با )3  
  .باشد خود ياجتماع و يفرد و يمعنو و يماد ،يجسم و يروح ابعاد يبرا جانبه همه و هماهنگ يها پاسخ دنبال به )4  
  باشد؟ يم ياله اءيانب توسط نيد تيوحدان حفظ تيمأمور ۀستيشا انجام ٔهدهند نشان امر كدام -۵۱

  .گفت يم سخن آن مانند و خداوند عبادت عدالت، معاد، د،يتوح ٔهدربار شد، يم مبعوث كه يامبر يپ هر )1  
  .كردند يم غيتبل را ياله نيد  مختلف يها زمان طول در مانند، يب تالش و استوار مانيا  با ياله امبرانيپ )2  
  .نمودند يم انيب مردم يبرا گريد  بار را نيد  حيصح و لياص ماتيتعل و آمدند يم ياله امبرانيپ )3  
  .كرد يم ديكأت او از يرويپ به و داد يم بشارت يبعد  امبريپ آمدن به آمد يم كه يامبر يپ هر )4  
  باشد؟ يم ياله كتاب نيا يژگيو كدام بر يدأييت مهر مطلب اين و ستيچ جامعه در نبانوا امن حضور يبرا ميكر قرآن راهكار -۵۲

  بودن جانبه همه و تيجامع - زنان عفاف و عزت ، كرامت بر ديكأت )1  
  نزول عصر يخراف فرهنگ از ير يناپذ  ريثأ ت - زنان عفاف و عزت ، كرامت بر ديكأت )2  
  بودن جانبه همه و تيجامع - زنان يبرا ياجتماع و يخانوادگ حقوق و يمال استقالل شدن قائل )3  
  نزول عصر يخراف فرهنگ از ير يناپذ  ريثأ ت - زنان يبرا ياجتماع و يخانوادگ حقوق و يمال استقالل شدن قائل )4  
  فرمودند؟ اجرا چگونه را »اهللا يال ادعوا شده نازل او بر« يادب مستند  خدا رسول -۵۳

  .آموختند آنان به كامل طور به را ميكر  قرآن معارف ۀهم و نموده دعوت را يوح حافظان و كاتبان )1  
  .رساندند مردم به اديز  اي كم يا ذره بدون و نموده افتيدر  يوح ۀفرشت از كامل طور به را ميكر  قرآن اتيآ  )2  
  .نمودند يز ير  يپ ،شد يم اداره اسالم نيقوان يمبنا بر كه را يحكومت مكه نيمهاجر  و نهيمد  انصار كمك به )3  
  .ندينما  عمل و دهيفهم را نيقوان و احكام اتيجزئ مردم تا گرفتند برعهده را ميكر  قرآن اتيآ  نييتب و ميتعل ۀفيوظ )4  
  است؟ استنباط قابل فهيشر عبارت كدام از ياسالم ريغ ياسيس يها نظام برابر در مسلمانان ۀفيوظ -۵۴

  )الطَّاغُوتِ لَيإ يَتَحَاكَمُوا نْأ  ِريدُونَيُ( )2    )بِهِ يَكْفُرُوا نْأ  مِرُوااُ( )1  
  )مِنْهُ يُقْبَلَ فَلَنْ ِدينًا سْلَامِإالْ غَيْرَ يَبْتَغِ مَنْ( )4    )بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِيَقُومَ( )3  
  دارد؟ يا آورده چه و است يامر چه در  نيمعصوم ٔهريس و قرآن علوم ٔهحوز در معرفت ۀدرج اعتالء يبرا مسلمانان يزير برنامه ضرورت -۵۵

  مسلمانان قلوب بيتقر  -اعتقادات از يمنطق دفاع )1  
  مسلمانان جوامع از نهيك بذر بردن نيب از -جهان مظلومان از مناسب دفاع )2  
  دشمنان زيبرانگ تفرقه يها توطئه كردن يخنث -جهان مظلومان از مناسب دفاع )3  
  مسلمانان ۀهم يسرافراز  و نصرت و ماسال جهان شرفتيپ -اعتقادات از يمنطق دفاع )4  
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  است؟ كدام بيترت به ،تخالف و تيوصا اخوت، شامل  نيمنؤرالميام شامخ مقام كسب تيموقع و علت -۵۶
  ابالغ يۀآ  - عدالت )4  االنذار ومي ثيحد  -عصمت )3  نيثقل ثيحد  - عصمت )2  الدار ومي يۀآ  - عدالت )1  
  است؟ بوده  امبريپ ظهور عصر قبل ناصواب نيقوان از يكي ابطال يبرا قانون كدام ۀارائ ، ها انسان اتينفسان بر خداوند يآگاه و علم ياقتضا -۵۷

  )لًايسَب نَيالمُؤمِن يعَلَ نَيلِلكافِر  اهللاُ جعَليَ لَن وَ( )1  
  )بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِيَقُوَم انَالْمِيَز وَ الْكِتَابَ مَعَهُمُ نَْزلْنَاأَ وَ بِالْبَيِّنَاتِ ُرسُلَنَا ْرسَلْنَاأ  لَقَدْ( )2  
  )ًرايكَث اهللاَ كَرَ ذَ وَ اآلخِرَ ومَيَال وَ اهللاَ رجُوايَ كانَ لِمَن حَسَنَة اُسوَةٌ اهللاِ َرسولِ يف لَكُم كانَ لَقَد( )3  
  )اَتقاكُم اهللاِ عِندَ اَكَرمَكُم ِانَّ لِتَعاَرفوا ئِلَقَبا وَ شُعوبًا جَعَلناكُم وَ ياُنث وَ كَرٍ ذَ مِن خَلَقناكُم اِنَّا النَّاسُ هَايَُّا اي( )4  
 در ييگو يم سخن ها آن با چگونه  خدا رسول يا « :گفتند بدر كشتگان با شانيا گفتن سخن از پس كه ياصحاب به  خدا رسول پاسخ -۵۸

  باشد؟ يم فهيشر عبارت كدام دؤيم ،» !اند؟ مرده كه يحال
  )يُبْعَثُونَ يَْومِ لَيإ بَرْزَخٌ وََرائِهِمْ مِنْ( )2  )َاخَّرَ وَ قَدَّمَ بِما ومَئِذٍيَ سانُاالِن اؤ نَبَّيُ( )1  
  )الْقِيَامَةِ يَْومِ لَيإ لَيَجْمَعَنَّكُمْ هُوَ لَّاإ لَهَإ لَا اللَّهُ( )4    »انْتَبَهُوا مَاتُوا ذَاإفَ امٌيَنِ النَّاسِ« )3  
  ست؟يچ ،مرگ هنگام در ايدن به كين اعمال يها يكاست جبران انيمتقاض درخواست تيمردود خاستگاه -۵۹

  )اْرجِعُونِ َربِّ قَالَ الْمَْوتُ حَدَهُمُأ  جَاءَ ذَاإ حَتَّي( ؛ برزخ در عمل و ارياخت ، فيتكل بساط شدن دهيبرچ )1  
  )قَائِلُهَا وَهُ كَلِمَةٌ نََّهاإ( ؛ جبران يبرا گناهكاران درخواست بودن يواقع ريغ به خداوند علم )2  
  )يُبْعَثُونَ يَْومِ لَيإ بَرْزَخٌ وََرائِهِمْ مِنْ( ؛ يويدن اتيح يها يكوتاه به خدا مطلق يآگاه )3  
  )تَرَكْتُ فِيمَا صَالِحًا عْمَلُأ لَعَلِّي( ؛ مافات جبران در گناهكاران ديترد  )4  
  است؟ آن شاهد كدام انگريب و است زيرستاخ ٔهدربار پرسش كدام يبرا راهگشا يپاسخ ، عالم امور ۀهم انجام در ياله زاليال قدرت به استناد -۶۰

  انسان نينخست شيدا يپ به اشاره - كند؟ يم زنده مرگ از پس را ها نيا  چگونه خداوند )1  
  مردگان شدن زنده از ييها  نمونه - كند؟ يم زنده مرگ از پس را ها نيا  چگونه خداوند )2  
  مردگان شدن زنده از ييها  نمونه -كند؟ زنده دوباره را دهيپوس ياه استخوان نيا  كه ستيك )3  
  انسان نينخست شيدا يپ به اشاره - كند؟ زنده دوباره را دهيپوس يها استخوان نيا  كه ستيك )4  

  
61- Interestingly, English has fewer native speakers than Chinese, but there are about …………… 

English all around the world. 
 1) a billion learners of  2) one billions learners of  
 3) one billions of learners 4) one billion learners of  
62- The horse had especially attracted their attention, because it was …………… animal they had ever 

seen; so it became the center of their first attack. 
 1) the biggest and strangest 2) bigger and more strange  
 3) biggest and the most strange 4) the most big and most strange 
63- She …………… . 
 1) did not play well the guitar at last Sunday the graduation party 
 2) didn't play well at the graduation party the guitar last Sunday 
 3) did not play the guitar well at the graduation party last Sunday 
 4) didn't play the guitar well last Sunday at the graduation party 
64- We …………… in Istanbul; on the first day we visited the famous mosques and on the other days 

we just shopped. 
 1) just spent a little days  2) spent very few day  
 3) spent a lots of days  4) only spent a few days 
65- More than 90% of the people who go on a diet and dip below their body's natural weight will 

finally …………… that weight back. 
 1) access 2) gain 3) join 4) check 
66- In learning a second language, some people are very analytical and want a rule for everything, 

while others …………… to gather examples and copy them. 
 1) prepare 2) prevent 3) prefer 4) measure 
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67- Since her last name was Wu, many people thought her …………… was Chinese because of her 
short last name. 

 1) belief 2) explanation 3) nationality 4) reality 
68- However, he became …………… mathematics and decided to make the mathematical subject and 

philosophy his profession, although his father wanted him not to do so.  
 1) based on 2) waited for 3) confident about 4) interested in 
69- Someone once said that the fewer clear …………… you have in support of an opinion, the stronger 

your emotional attachment is to that opinion. 
 1) styles 2) orders 3) elements 4) facts 
70- My English teacher measures our speaking …………… on a weekly basis by listening to us and 

taking notes during in-class discussions. 
 1) ability 2) fortune 3) value 4) media 
71- Nobody wanted a war but when the chips were down and the enemy was ready to attack, everyone 

volunteered to …………… their homeland. 
 1) defend 2) develop 3) create 4) collect 
72- While these happen relatively commonly in the real world, they …………… happen during 

candidate speeches or video calls, which are the main targets during an election season. 
 1) mainly 2) simply 3) rarely 4) fluently 
 Cloze Test 

It seems that for every expert who tells you a certain food is good for you, you’ll find another 
saying …(73)… the opposite. The truth is that while some specific foods or nutrients have been 
shown to have a valuable effect on mood, it’s your overall dietary …(74)… that matters the most. 
The cornerstone of a healthy diet should be to replace processed food with real food whenever 
possible. Eating food that is …(75)… possible to the way nature made it can …(76)… a huge 
difference to the way you think, look, and feel. 

73- 1) exactly 2) necessarily 3) properly 4) wrongly  
74- 1) pattern 2) region 3) risk 4) disorder 
75- 1) closer than 2) more close 3) as close as 4) the closest 
76- 1) get 2) put 3) take 4) make 
 Reading Comprehension 

Sport helps children develop both physically and mentally. Physical activity should be part of 
our daily life. Practicing any kind of sport from an early age helps children in many ways, for 
example, group activities improve interaction and social integration. It also improves the mental 
level and promotes a healthy lifestyle in adulthood, as the habits we acquire as children are often to 
stay. Sports have multiple healthy benefits. If we talk on a psychological or personality level, sports 
activities (especially those done in groups) help children strengthen their social self-esteem, and 
allow them to understand the importance of having and respecting the rules. 

Another aspect to consider is what type of sport or activity will suit best the child considering 
his/her conditions and abilities. A more timid and shy child is likely to get better at a sport where 
she/he has to relate to peers. To a more active one, an individual sport such as tennis can help 
better develop her/his ability to concentrate. One of the perhaps most relevant issues is the 
importance of physical exercise, not only in children but also in young and old people, because 
moderate daily physical exercise helps prevent overweight and obesity. Taking into account the 
growth of the percentage of children and young people with obesity and overweight in the Western 
world, the inclusion of sport in the family routine becomes almost necessary.  

77- What does the passage mainly discuss? 
 1) Good habits that improve wellness 
 2) The role of mental activity in our daily life  
 3) Reasons why group activities lead to a healthy lifestyle 
 4) The importance of sport for the children’s health 
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78- Which of the following statements is NOT true according to the passage? 
 1) One of the benefits of daily exercise is preventing overweight. 
 2) Sports help children develop only physically. 
 3) An advantage of group activities is for shy children to socialize with peers. 
 4) Individual sports are one of the many options to help more active children concentrate. 
79- What does the word “peer” in the second paragraph mean? 
 1) Members of a family  2) Talkative person 
 3) A person of the same age 4) Energetic person 
80- The author uses the example in the first paragraph in order to …………… . 
 1) modify an earlier statement 
 2) describe an unusual event  
 3) mention an exception 
 4) further support the main point of the same paragraph 
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   ۱۴۰۰ مرداد ۸آزمون آزمایشی 
  اختصاصیآزمون 

رچ
فت
د

 ة
مار
ش

2 ة
لة 
رح
م

3

  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره تعداد پرسش  مواد امتحاني

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

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

  دقيقه 13  170  156  15  علوم اجتماعي
  دقيقه 20  190  171  20  منطق و فلسفه

  دقيقه 12  205  191  15  شناسي روان

  دقيقه 120گويي:  مدت پاسخ  125ها:  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 امشـ 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. مشاهده را
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x معادلۀ هاي جواب -۸۱ x
x x
 


 

2 2
2 1 2

  است؟ كدام ،

  -4 و -1 )4  4 و -1 )3  4 و 1 )2  -4 و 1 )1  

x معادلۀ هاي جواب مجموع -۸۲ x
x x
  
 

3 561   است؟ كدام ،1

  1( 6/0  2( 7/0  3( 8/0  4( 9/0  
 اضـافه آن به مس گرم ۱۲۰ و كنيم مي ذوب را آن است. ۷ با برابر آن، خالص مس وزن به خالص نقرٔه وزن نسبت كه داريم اي نقره اي مجسمه -۸۳

1 اگر سازيم. مي جديدي مجسمۀ و كنيم مي
  است؟ داشته وزني چه شدن وبذ از قبل مجسمه اين باشد، مس جديد، مجسمۀ وزن 5

  1( 1200  2( 1240  3( 1280  4( 1320  
  ؟نيست تابع يك دهندٔه نشان نمودار، كدام -۸۴

  1( 

  

2( 

  

3( 

  

4( 

 

  

f تابع در -۸۵ (x) a x b ، اگر f ( ) 1 f و 9 ( ) 4 f مقدار باشد، 7 ( )25
  است؟ كدام 4

  1( 1  2( 6  3( 3  4( 4  
)A نقاط از f خطي تابع -۸۶ , )2 )B و 7 , )6   كند؟ مي قطع طول كدام با را هاx رمحو تابع، اين كند. مي عبور 17

  1( 17
3  2( 17

6  3( 19
3  4( 19

6   

F صورت به (F) فارنهايت و (C) گراد سانتي برحسب دما درجۀ بين رابطۀ -۸۷ C 9  بـاال گـراد سانتي درجۀ ۳۵ جسم، يك دماي ت.اس 325

  يابد؟ مي افزايش چقدر فارنهايت برحسب آن دماي است. رفته
  1( 63  2( 72  3( 85  4( 95  
p گزارٔه نقيض -۸۸ ~ q، است؟ زير گزارٔه كدام ارز هم  

  1( p q  2( q p  3( ~ p q  4( p q   
  است؟ درست گزينه كدام ،رو روبه استدالل مورد در -۸۹

  است. مغالطه )1  
  است. استثنايي قياس )2  
  .استثنايي قياس نه و است مغالطه نه )3  
  باشد. نادرست است ممكن استدالل، اين نتيجۀ )4  
  است؟ داده رخ محاسباتي اشتباه گزينه، كدام در -۹۰

  1(   20 5 20 5    2(   3 2 5 2 3 5 8
7 77 2

   

  3( ( )   22 5 2 5    4( ( )5 52 2   
  است؟ ثابت تابع يك گزينه كدام -۹۱

  1(  ( , ) , ( , )2 2 5 5  2( xf (x)
x



2 6
3  3( xf (x)

x


2
  4( 

 

  

 تابع اگر -۹۲ f ( a , a) , (b a , ) ,( a b ,c)   24 1 4 2 6   ؟است كدام c مقدار باشد، هماني تابعي ،4

  1( 7  2( 6  3( 5  4( 8  

  شود. نمي تمام كارهايمآنگاه  بروم، مهماني به امروز اگر :۱ مقدمۀ
  شد. تمام كارهايم :۲ مقدمۀ
  نرفتم. مهماني به امروز نتيجه:

x

y

x

y

x

y

x

y

x

y

 ۲ فصل  ۱ درس انتهای تا ۱ فصل از :۲ آمار و ریاضی      ۴ درس ابتدای تا ۲ فصل و ۳ درس ۱ فصل :۱ آمار و ریاضی
´ 20
 پيشنهادي زمان
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 تابع در -۹۳
x x x

f (x) k x

x x x

  
   

   

2

2

2 1
1 1

3 1
f اگر ، ( ) f ( ) f ( )    2 1 1 0   است؟ كدام k باشد، 8

  1( 6  2( 5  3( 3  4( 4  

x اي چندضابطه تابع نمودار -۹۴ x
f (x)

x x
  

     

2 2 1 4
3 4 2   ؟كند نمي عبور مختصات دستگاه نواحي كدام از ،1

  سوم ناحيۀ فقط )4  دوم و اول ناحيۀ )3  سوم و اول ناحيۀ )2  اول ناحيۀ فقط )1  

f تابع اگر -۹۵ (x) a(x ) x bx c    2 b مقدار باشد، هماني تابع يك 21 c
a
 است؟ كدام  

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

  
  است؟ زير سؤاالت درست پاسخ گزينه كدام -۹۶

  است. ............... شود، مي انسان نابودي و انحطاط موجب آنچه لف)ا  
  شود. مي ............... شامل كميابي اقتصاددانان نظر از ب)  
  باشد. مي ............... انتخاب يك از نظر صرف شرط عقاليي، و معمول طور به ج)  
  مادي نيازهاي مستمر پيگيري الف) )1  
  امكانات و منابع كارگيري به هاي روش از استفاده در انسان محدوديت و منابع مختلف امكانات زمان هم كارگيري به رد انسان محدوديت ب)    
  فرصت هزينۀ از پوشي چشم ج)    
  كاذب نيازهاي پيگيري الف) )2  
  امكانات و منابع از برداري بهره در انسان محدوديت و دسترس در امكانات و منابع محدوديت  ب)    
  منافع به نسبت ها، هزينه بودن باالتر ج)    
  كاذب نيازهاي پيگيري الف) )3  
  امكانات و منابع كارگيري به هاي روش از استفاده در انسان محدوديت و منابع مختلف امكانات زمان هم كارگيري به در انسان محدوديت ب)    
  منافع به نسبت ها، هزينه بودن باالتر  ج)    
  مادي نيازهاي مستمر پيگيري الف) )4  
  امكانات و منابع از برداري بهره در انسان محدوديت و دسترس در امكانات و منابع محدوديت  ب)    
  فرصت هزينۀ از پوشي چشم ج)    
  است: شخصي نيازهاي رفع و سود كسب توليد، از ما همۀ اصلي انگيزٔه اينكه به توجه با -۹۷

  اند؟ زده خود وكار كسب شيؤه انتخاب به دست ،»محدود يتعقالن« با زير كنندگان توليد از يك كدام الف)  
  است؟ درست »انتخاب مفهوم تبيين« در عبارت كدام ب)  
 مـدت كوتاه در را فعاليت از خالص سود و كاهش را خود توليد هاي هزينه شدت به غيرقانوني و خارجي كار نيروي كارگيري به با كه اي توليدكننده الف) )1  

  دهد. مي افزايش
  است. نكرده اشتباه قطعاً انتخاب، روش در اما باشد، شده اشتباه دچار ها هزينه و منافع شناسايي در است ممكن توليدكننده اين ب)    
 را خـود آخـرت و شود نمي طبيعي منابع از حد از بيش استفادٔه و زيست محيط تخريب به حاضر خود، عوايد افزايش منظور به كه اي توليدكننده الف) )2  

  كند. نمي خراب مادي منافع براي
  است. كرده اشتباه انتخاب، روش در قطعاً اما باشد، كرده گيري تصميم درست ها هزينه و منافع شناسايي در است ممكن توليدكننده اين ب)    
 فـروش و جلـب را مشتري اعتماد طريق ينا  از تا كند مي انتخاب كاال با متناسب باالتري قيمت خود، كيفيت با محصول براي كه اي توليدكننده الف) )3  

  دهد. افزايش آينده در را خود
  بدهي! دست از را ديگري چيز بايد قطعاً آوري مي دست به آنچه ازاي در يعني است، »بستان -بده« نام به ديگري مفهوم برگيرندٔه در انتخاب مفهوم ب)    
  دارد. بيشتر فروش و مشتري جذب در سعي خود، واقعي سود از بخشي از نظر صرف و تر پايين قيمت انتخاب با كه اي توليدكننده الف) )4  
  است. فعاليت فوايد به نسبت ها هزينه بودن كمتر عقالني، شرط انتخاب، هر در كه كند مي عنوان »فايده -هزينه« مفهوم ب)    

 
 

 »سپرده« ابتدای تا ۲ فصل تا ۲ بخش و ۱ بخش :اقتصاد
´ 15
 پيشنهادي زمان
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  كند؟ مي بيان امروزي جهان در را »حوزه اين متخصصان هجايگا اهميت« و »مختلف علوم بين اقتصاد علم اهميت« درستي به عبارت كدام -۹۸
  بشري معارف و ها دانش مجموعۀ بين در علمي جايگاه باالترين از برخورداري )1  
  حوزه اين شاغلين براي اجتماعي رتبۀ و درآمد سطح باالترين از مندي بهره )2  
  ها رشته بقيه به نسبت هرشت اين آموختگان دانش به كار بازار از سهم بيشترين اختصاص )3  
  رشته اين با رابطه در منتشرشده زياد بسيار علمي مقاالت و نشريات وجود )4  
  است؟ زير سؤاالت درست پاسخ گزينه كدام -۹۹

  شود. مي حساب ............... اصطالحاً يا ............... جزو كه شود مي استفاده طبيعي معادن از اوليه مواد تهيۀ براي محصوالت، برخي توليد فرايند در الف)  
  . ............... كه است مبالغي گفت: توان مي توليد مستقيم هاي هزينه با رابطه در ب)  
  شود. مي محسوب ............... جزو كشور، شمال هاي كوهستان در خودرو هاي پنبه از پوشاك توليد ج)  
  شود. مي فيزيكي سرمايۀ و طبيعي منابع انساني، عوامل كارگيري به يا اجاره خريد، صرف ب)  فيزيكي توليد عوامل -توليد هاي نهاده الف) )1  
  توليد نوع اولين عنوان به حيازت،  ج)    
  شود. مي توليدي عوامل كارگيري به يا و اجاره خريد، صرف ب)  زمين عامل -طبيعي امكانات و منابع الف) )2  
  توليد نوع دومين عنوان به صنعت، ج)    
  شود. مي توليدي عوامل كارگيري به يا و اجاره خريد، صرف ب)  فيزيكي توليد عوامل -توليد هاي نهاده الف) )3  
  توليد نوع اولين عنوان به احياء، ج)    
  ود.ش مي فيزيكي سرمايۀ و طبيعي منابع انساني، عوامل كارگيري به يا اجاره خريد، صرف ب)  زمين عامل -طبيعي امكانات و منابع  الف) )4  
  توليد نوع سومين عنوان به نرم، توليدات  ج)    
  است؟ زير سؤاالت درست پاسخ گزينه كدام -۱۰۰

  است؟ گرفته صورت عاملي چه اساس بر »غيرانتفاعي و انتفاعي« گروه دو به كنندگان توليد بندي دسته الف)  
  است؟ درست او نقش و »كارفرما« با رابطه در ها ويژگي كدام ب)  
 توليد سازمان مفهوم اساس بر ) الف )1  
 مختلـف عوامـل بـين را سـود و پذيرفتـه را ها ريسك و ها هزينه تمام محصول، صاحب و توليدي هاي نهاده گروه در مالي سرمايۀ صاحب عنوان به ب)   

  كند. مي تقسيم توليدي
  عقالني محدوديت عدم يا محدوديت اساس بر الف) )2  
  گيرد. مي قرار انساني سرمايۀ همان يا كارآفرين و متخصص يعني توليد عامل ترين مهم گروه در محصول و كار صاحب عنوان به ب)    
  شود. مي اي واسطه و نهايي محصول شامل كه توليد نوع اساس بر الف) )3  
  است. دار عهده را عوامل ساير به شونده تبديل نقش و گيرد مي قرار كار عامل گروه در مالي سرمايۀ صاحب عنوان به ب)    
  ها آن انگيزٔه اساس بر الف) )4  
  كند. مي ايفا را توليد عامل ترين مهم نقش كه گيرد، مي قرار انساني عوامل گروه در محصول و كار صاحب عنوان به ب)    
  ترتيب: به زير جدول به توجه با -۱۰۱

  تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰  محصول واحد هر قيمت
  ومانت ميليارد ۵/۶  سال يك در توليدكننده درآمد
  تومان ۵,۰۰۰,۰۰۰  ماهيانه طور به كاركنان از هريك متوسط حقوق
  تومان ۲۰۰,۰۰۰  سال يك طول در محصول واحد هر براي توليد غيرمستقيم هزينۀ
  تومان ۳,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰  ساليانه كل هاي هزينه مجموع
  تومان ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰  ساالنه كارگاه اجارٔه هزينۀ
  توليدكننده درآمد درصد ۱۰ با برابر  ساالنه اي سرمايه كاالهاي استهالك هزينۀ
  نفر ۲۰  توليدي بنگاه كاركنان تعداد
  تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰  سال يك براي اوليه مواد خريد هزينۀ

  است؟ مقدار چه يتوليد واحد اين »حسابداري سود« ب)  است؟ مقدار چه يتوليد واحد اين »ويژه سود« الف)  
  كنيد. محاسبه را توليدي فعاليت اين كل فرصت هزينۀ د)  است؟ مقدار چه يتوليد دواح اين »اقتصادي سود« ج)  
  صفر د)  4,490,000,000  ج)  4,490,000,000 ب)  4,490,000,000 الف) )1  
  1,300,000,000 د)  3,190,000,000 ج)  4,490,000,000 ب)  3,190,000,000  الف) )2  
  200,000 د)  4,290,000,000 ج)  4,590,000,000 ب)  4,290,000,000 الف) )3  
  صفر د)  4,590,000,000 ج)  4,290,000,000 ب)  4,590,000,000 الف) )4  
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  ترتيب: به رو روبه جدول به توجه با -۱۰۲
  است؟ چقدر تومان ۶۰۰ قيمت در عرضه به نسبت تقاضا كمبود يا مازاد الف)  
  است؟ چقدر تومان ۸۰۰ قيمت در تقاضا به نسبت عرضه كمبود يا مازاد ب)  
  است؟ چقدر تومان ۳۰۰ قيمت در تقاضا به نسبت عرضه كمبود يا مازاد  ج)  
  است؟ چقدر تومان ۷۰۰ قيمت در توليدكننده درآمد د)  
  تومان 7000 د)  عرضه مازاد واحد 40 ج)  عرضه كمبود واحد 75 ب)  تقاضا مازاد واحد 30 الف) )1  
  تومان 7000 د)  عرضه كمبود واحد 40 ج)  عرضه مازاد واحد 75 ب)  تقاضا كمبود واحد 30 الف) )2  
   تومان 42000 د)  عرضه كمبود واحد 40 ج)  عرضه مازاد واحد 75 ب)  تقاضا كمبود واحد 30  الف) )3  
  تومان 42000 د)  عرضه مازاد واحد 40 ج)  عرضه كمبود واحد 75  ب)  تقاضا مازاد واحد 30 الف) )4  
  است؟ زير سؤاالت درست پاسخ گزينه كدام -۱۰۳
  است؟ دليل چه به منحني روي معمولي كاالي يك براي عرضه نقاط جايي جابه الف)  
  كدامند؟ عوامل اين مؤثرند، كاال مصرف ميزان بر مبني خانوارها تصميم بر نيز ديگري عوامل قيمت، بر عالوه ب)  
  تقاضا ميزان تغييرات الف) )1  
  مشابه كاالهاي قيمت -كننده مصرف هاي هزينه -بازار ركود يا رونق -كننده مصرف درآمد ب)    
  قيمت تغييرات الف) )2  
  كاالها ساير قيمت -تبليغات اثر -او سليقۀ -كننده مصرف درآمد ب)    
  قيمت تغييرات الف) )3  
  مشابه كاالهاي قيمت -كننده مصرف هاي هزينه -بازار ركود يا رونق -نندهك مصرف درآمد ب)    
  تقاضا ميزان تغييرات الف) )4  
  كاالها ساير قيمت -تبليغات اثر -او سليقۀ -كننده مصرف درآمد ب)    
 قـرار استفاده مورد توليدي اليكا بندي بسته مرحلۀ در كه تر مناسب قيمت با اي واسطه محصول يك عمدٔه تأمين براي فرجاد دولتي شركت -۱۰۴

  است؟ بازار كدام در شركت هدف، اين تحقق براي شما پيشنهاد است. كرده خريد به اقدام گيرد، مي
  مزايده )4  مناقصه )3  رقابتي )2  فروش انحصار )1  
  است؟ زير سؤاالت درست پاسخ گزينه كدام -۱۰۵
   ............... جز به است اقتصاددانان توسط اقتصادي هاي سنجه و ها شاخص كارگيري به داليل جزو موارد همۀ الف)  
   ............... زيرا، كرد نظر صرف اي واسطه كاالهاي ارزش محاسبۀ از بايد جامعه كل توليد محاسبۀ در ب)  
  كنند. مي استفاده موردنياز ابزار وانعن به ها سنجه و ها شاخص از باشد، اقتصادي هاي فعاليت سطح گيري اندازه اقتصاددانان هدف هرگاه الف) )1  
  شوند. نمي محسوب كامل و مستقل كاالها قبيل اين ب)    
  روند. مي اقتصادي هاي سنجه و ها شاخص سراغ به اقتصاددانان شده گرفته كار به اقتصادي هاي سياست نتايج ارزيابي براي الف) )2  
  ندارند. اقتصادي ارزش تنهايي به و ودش مي گرفته كار به ديگر محصول يك تكميل منظور به ب)    
  شود. مي استفاده ها سنجه و ها شاخص اين از جامعه در موجود وضعيت بررسي منظور به الف) )3  
  نيست. شناسايي قابل ها آن واقعي ارزش و كنند نمي عبور بازار از غالباً ب)    
  شود. مي ها سنجه كارگيري به به منجر معتبر، اقتصادي هاي شاخص وجود عدم الف) )4  
  است. نهفته نهايي كاالي بطن در ها آن ارزش ب)    
  )۸۹(سال پايه  ترتيب: به شود مي توليد كاال نوع دو فقط فرضي جامعۀ اين در اينكه فرض با و زير جدول به توجه با -۱۰۶
  كنيد. محاسبه را ۹۱ سال در واقعي هاي قيمت با داخلي ناخالص توليد الف)  
  كنيد. حساب را ۹۱ سال در را جاري هاي قيمت با داخلي خالص يدتول همچنين ب)  
  است؟ چگونه پايه سال با مقايسهدر  ۹۱ سال در جامعه اقتصادي وضعيت ج)  

كاال
  سال

A B  
  مقدار  قيمت  مقدار  قيمت

۸۹  ۵۰۰۰  ۲۰  ۲۵۰۰  ۴۰  
۹۰  ۸۰۰۰  ۴۵  ۵۰۰۰  ۱۸۰  
۹۱  ۸۰۰۰  ۴۰  ۶۲۰۰  ۱۰۰  

  ايم. داشته منفي اقتصادي رشد قبل سال به نسبت 91 سال در ج)   940,000 ب)  820,000 الف) )1  
  ايم. داشته مثبت اقتصادي رشد قبل سال به نسبت 91 سال در ج)   820,000 ب)  940,000 الف) )2  
  ايم. داشته منفي اقتصادي رشد پايه سال به نسبت 91 سال در ج)  450,000 ب)  940,000 الف) )3  
  ايم. داشته مثبت اقتصادي رشد پايه سال به نسبت 91 سال در )ج  940,000 ب)  450,000 الف) )4  

 

 

  ۵  ۱۰  ۲۰ ۳۵  ۴۵  ۶۰  ۷۰ تقاضا
 ۸۰۰ ۷۰۰ ۶۰۰ ۵۰۰ ۴۰۰ ۳۰۰ ۲۰۰ قيمت
  ۸۰  ۶۰  ۵۰ ۳۵  ۳۰  ۲۰  ۸ عرضه
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  است؟ درست زير عبارات از تعداد چه -۱۰۷
 بـراي مناسـبي وسـيلۀ توانـد مـي باشـد، داشـته حضور داخلي و جهاني معامالت در »مطرح پول« عنوان به بتواند پول كه صورتي در الف)  

  باشد. نيز آينده هاي پرداخت
 ايـن دارد. نگـه خـود آينـدٔه نيازهاي رفع براي پول مقداري بايد همواره فرد و آيند مي پيش زمان طول در بعضي و روزه هر ازهاني بعضي ب)  

  است. »ارزش حفظ وسيلۀ« بخش در پول هاي ويژگي از مطلب
  دارد. وجود آن براي پشتوانه چندين چون پذيرند مي را پول خود مبادالت در افراد ج)  
  است. دالر به اروپا اتحاديۀ در و يورو آمريكا در مثالً ،است متفاوت مختلف كشورهاي در پول واحد د)  
  چهار )4  سه )3  دو )2  يك )1  
  شوند؟ مي منظور كل توليد محاسبات در زير هاي فعاليت از يك كدام ترتيب به -۱۰۸
  خانه در پرستار توسط سالمندان از نگهداري )الف  
  منزل در معروف انرستور يك سرآشپز آشپزي )ب  
  مرزي كولبر توسط كشور به هشدوارد اموال فروش و خريد )ج  
  دان حقوق يك توسط موكلين وكالت )د  
  او منزل در مشتري تردميل تعمير )ه  
  كشور شمال هاي باغ در زنان فعاليت و)  
  ها رستوران به برنج و گوشت فروش ز)  
  فروشان دست توسط زا آتش مواد فروش ح)  
  »ز« -»ه« -»د« -»ج« )2    »ز« -»ج« -»ب« -»الف« )1  
  »ح« -»ه« -»د« -»الف« )4    »و« -»ه« -»د« -»الف« )3  
  كنيد. محاسبه را مختلف هاي سال در از تورم نرخ ترتيب بهرو  جدول روبه به توجه با -۱۰۹
  درصد 15 با است برابر 86 سال تورم نرخ  درصد 20 با است برابر 85 سال تورم نرخ )1  
  درصد 10 با است برابر 87 سال تورم نرخ    
  درصد 15 با است برابر 87 سال تورم نرخ  درصد 20 با است برابر 86 سال تورم نرخ )2  
  درصد 10 با است برابر 88 سال تورم نرخ    
  درصد 20 با است برابر 86 سال تورم نرخ  است. درصد صفر ،85 سال تورم نرخ )3  
  درصد 10 با است برابر 88 سال تورم نرخ  درصد 15 با است برابر 87 سال تورم نرخ    
  درصد 25 با است برابر 86 سال تورم نرخ  درصد 20 با است برابر 85 سال تورم نرخ )4  
  درصد صفر با است برابر 88 سال تورم نرخ  درصد 15 با است برابر 87 سال تورم نرخ    
  است؟ زير سؤاالت درست پاسخ گزينه كدام -۱۱۰

 از گروه كدام جزو بانك اين كند. مي ايفا را مبادالت سازي آسان نقش بانكي، مختلف خدمات هاي فعاليت از اي مجموعه با A فرضي بانك الف)  
  است؟ ها بانك

  كنيد. انتخاب را درست عبارت غيرربوي، هاي بانك عملكرد با رابطه در ب)  
  گذاري سرمايه الف) )1  
 مشـتري سـود و خـود الزحمـۀ حق عنوان به را حاصل سود و كرده بهره كم وام اعطا به اقدام است امانت ها آن نزد مشتريان پول اينكه به اعتقاد با ب)    

  كنند. مي تقسيم مساوي طور به
  تجاري الف) )2  
 صـاحب بـه را سود و دهند مي وام سپرده، صاحب اجازٔه كسب با و واسطه عنوان به تنها هاست، آن نزد مشتريان تامان ها، سپرده اينكه به اعتقاد با ب)    

  كنند. مي دريافت كارمزد خود و كرده پرداخت حساب
  تجاري الف) )3  
 تقسـيم مشتري و خود بين قانوني صورت به را حاصل سود و كرده اعتبار اعطاي به اقدام هاست، آن به مشتريان قرض ها، سپرده اينكه به اعتقاد با ب)    

  كنند. مي
  گذاري سرمايه الف) )4  
 سـود و كننـد مـي اعتبـار اعطاي به اقدام واسطه، عنوان به و پول صاحب اجازٔه با تنها است، بانك به ها آن قرض مشتريان، پول اينكه به اعتقاد با ب)    

  كنند. مي دريافت نيز را خود الزحمۀ حق و كرده پرداخت مال صاحب به را حاصل

 

 

 سال ابتداي در ها قيمت شاخص  سال
۸۵  ۱۲۵,۰۰۰  
۸۶  ۱۵۰,۰۰۰  
۸۷  ۱۷۲,۵۰۰  
۸۸  ۱۸۹,۷۵۰  
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  هستند؟ درست اسالم از پيش ادبيات تاريخ دربارٔه عبارت دو كدام -۱۱۱

  است. شده نوشته ميخي خط به كه است هخامنشي شاهان هاي نامه و ها فرمان باستان، فارسي زبان ماندٔه برجاي آثار الف)  
  بودند. درنيامده كتابت به غالباً داشته، ايران در شفاهي سنت كه اهميتي سبب به پارتي زبان ادبي آثار ب)  
   دارند. جاي منثور هاي اندرزنامه ميان در كه هستند ديني اشعار بازماندٔه آسوريك، درخت منظومۀ مانند قطعات از بعضي ج)  
  هستند. پهلوي زبان فتۀر ميان از ادبي آثار از عربي و فارسي ترجمۀ شب  يك و هزار و دمنه و كليله د)  
  د -الف )4  د -ج )3  ج -ب )2  ب -الف )1  
  دارد؟ اشاره پنجم قرن اول نيمۀ و چهارم قرن هاي شخصيت از يك كدام به زير عبارات از هركدام -۱۱۲
  »فارسي شعر در كمال و تمام قصيدٔه سرايندٔه -فارسي شعر پدر -بخشيد قوت و استحكام غنايي شعر به كه شاعراني از«  
  عنصري -رودكي -بلخي شهيد )2    مروزي كسايي -رودكي -رودكي )1  
  ناصرخسرو -فردوسي -فرخي )4  مروزي كسايي -فردوسي -بلخي شهيد )3  
  است؟ نادرست كتاب كدام مقابل در هشد داده اطالعات -۱۱۳
  كند. ترجمه فارسي به را »الملوك و الّرسل ختاري« كتاب تا يافت مأموريت ساماني نوح منصوربن دستور به بلعمي ابوعلي بلعمي: تاريخ )1  
  اي از دانشمندان خراسان نوشته شد. موضوع اين كتاب، زندگينامۀ ابومنصور عبدالرزاق است. دست عده قمري به 346شاهنامۀ ابومنصوري: اين كتاب حدود  )2  
  اند. برگردانده فارسي به را آن دانشمندان از جمعي و است نوشته عربي زبان به طبري جرير محمدبن را تفسير اصل طبري: تفسير ترجمۀ )3  
  افزود. آن بر و آورد دست به ايران تاريخ به راجع ديگري اطالعات »طبري« از كتابي ترجمۀ با زمان هم بلعمي بلعمي: تاريخ )4  
  است؟ نادرست دايه نجم دربارٔه گزينه كدام -۱۱۴
  است. هفتم قرن وارستۀ عارفان از و توانا نويسندگان و منشيان از )1  
  نوشت. انساني نفس تربيت و دين سلوك بيان در را العباد مرصاد كتاب او )2  
  است. دشوار و مصنوع گاه و ساده گاهي العباد مرصاد كتاب نثر )3  
  است. كرده نقل ديگر شاعران و خود از اشعاري و احاديث آيات، كتاب اين موضوعات خالل در او )4  
  دارد؟ اشاره هفتم قرن از شاعراني و نويسندگان به ارتعب دو كدام -۱۱۵
  است. شاعري در او استادي دهندٔه نشان كه سرود نظامي گنج پنج از پيروي به مثنوي چند او الف)  
  است. شده نوشته پخته و عاميانه نثري به كه دارد نام التواريخ جامع او كتاب ترين مهم ب)  
  رود. مي شمار به شعر نقد و بديع قافيه، عروض، علم در آثار ترين مهم و نخستين از او معروف اثر ج)  
  گيرد. مي دربر را ق .ه ۷۳۰ سال تا ايران تاريخ و عباس بني خلفاي چهارگانه، خلفاي پيامبران، تاريخ كه است كتابي مؤلف وي د)  
  د -ج )4  ج -ب )3  ج -الف )2  د -الف )1  
  است؟ رستد نهم قرن حوادث دربارٔه گزينه كدام -۱۱۶
  هاست. آن از يكي االنس نفحات كه سرود نظامي از پيروي به هايي مثنوي قرن اين شاعر ترين معروف )1  
  دارد. عرفاني مضامين شعرش ديوان و داشته باال مقامي طريقت و تصوف در ولي اهللا نعمت شاه )2  
  كردند. حكومت نايرا  در دهم قرن اواسط تا هشتم قرن دوم نيمۀ از تقريباً تيموريان )3  
  است. نوشته نوايي شير علي امير اللغتين محاكمة از تقليد به را دولتشاه تذكرٔه سمرقندي دولتشاه )4  
  است؟ شده سروده سبك اين به بيت كدام عراقي شعر زباني هاي ويژگي به توجه با -۱۱۷
وليــك عشــقش وادي قطــع كــرديم هــا ســال  )1   

 

يــــافتيم كرانــــي را ره ايــــن كــــه نپنــــداري تــــا 
 

ـــري )2 ـــان عم ـــبر كم ـــي ص ـــتم هم ـــه داش زه ب
 

مــــرا ســــپر فكنــــدي غمــــزه تيــــر بــــه آخــــر 
 

جنگــي بــود ميــدان در چــو يكتــا و يكــدل ســپاه )3
 

ـــه  ـــو مـــر زمان يكتـــا و يكـــدل ســـپاه خواهـــد را ت
 

ــاز  )4 ــدم ب ــم در مان ــار و غ ــدبير او تيم ــت ت چيس
 

چيســت؟ تــدبير او كــار انــدر عــاجز گشــتم بــاز 
 

  ؟نيست عراقي نثر فكري هاي ويژگي از زينهگ كدام -۱۱۸
  شد. تضعيف اديبان و علما بين در تتبع و تحقيق علمي مراكز رفتن بين از و بزرگ استادان نبودن علت  به )1  
  پرداختند. آن مفاهيم دادن جلوه پيچيده و اصطالحات شرح و عرفان كردن درسي به عرفان مدعيان )2  
  شود. كاسته مطالب اتقان و صحت از تا شد باعث ها كتابخانه ينابود و فضال شدن متواري )3  
  گرفت. را تفكّر و تعمّق جاي ادبي صنايع دوره اين اديبان انديشۀ در )4  
  است؟ درست كامالً گزينه كدام ادبيات تاريخ ديدگاه از -۱۱۹
  است. شامي ظفرنامۀ كتاب تيموريان دربارٔه هشد  نوشته تاريخ ترين قديمي )1  
  نوشتند. مي باز فنّي نثر به بودند؛ ساده نثري به كه را موجود آثار نويسندگان برخي كه بود مرسوم ششم قرن رد )2  
  شد. تبديل استوار جرياني به و گرفت سرعت تيموري دورٔه در فارسي زبان به مغولي و تركي لغات ورود )3  
  كردند. مي تشويق را نويسي تركي و گويي تركي هرات ادبيات حوزٔه در نوايي شير علي امير و كاشفي واعظ مالحسين )4  

  ۵ درس انتهای تا ۱ درس از :۲ ادبی فنون و علوم      ۵ و ۴ های درس :۱ ادبی فنون و علوم
´ 25 
 پيشنهادي زمان
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  هستند؟ تر نزديك شعري سبك كدام به فكري نظر از زير ابيات ترتيب به -۱۲۰
ــف)    ــف ال ــم يوس ــرد دل ــان ك ــزو فغ ــي، ك روي

 

چـــون دســـت زنـــان مصـــريان كـــرد دلـــم 
 

ـــوتر ب) ـــر نك ـــرد هن ـــردي را م ـــت بخ اس
 

اســــت ايــــزدي ره و جهــــان كــــار كــــه 
 

ــاداري رد  ج) ــدم وف ــو مثــل را كــس هــيچ ندي ت
 

 نيسـتي غافـل لحظـه يـك دلـم حـال از غم اي 
 

  عراقي -خراساني -خراساني )4  عراقي -خراساني -عراقي )3  خراساني -خراساني -خراساني )2  خراساني -عراقي -عراقي )1  
  است؟ فته ر كار به »تشبيه ادات« گزينه كدام در -۱۲۱
دارم ســود چــه آنگــه ســپردم جــان تشــنه چــون  )1   

 

را گيــــا مــــن خــــاك بــــر دادن چشــــم دو از آب 
 

 جهـان زيـن گذشتي چون تا كن ترك را جهان اين )2
 

ـــن  ـــت اي ـــر جهان ـــد گ ـــاني آن نباش ـــدت جه باش
 

ــا )3 ــدان م ــه ســوي روي مري ــم چــون قبل چــون آري
 

ـــــۀ ســـــوي روي  ـــــار خان ـــــر دارد خمّ ـــــا پي م
 

ــــا  )4 ــــم م ــــه ه ــــر دل در نظــــر ب ــــتالطم اب م
 

ــــون  ــــيزور  چ ــــاده ق ــــه افت ــــرداب ب ــــد گ برآم
 

  است؟ رفته كار به تشبيه آرايۀ زير ابيات از گروه كدام در -۱۲۲
ــف)    ــاني آن ال ــب پريش ــاي ش ــم و دراز ه دل غ

 

شــد آخــر نگــار گيســوي ســايۀ در همــه 
 

  
محبوسـم تـو مهـر پيلـۀ در چرا من از مپرس ب)

 

سـازد مـي پروانـه هـم مرده هاي پيله از عشق كه 
 

  
را مــا كــه نيســت بــديع يــاران، بريــدن امــ ز  ج)

 

ـــه  ـــغ ب ـــر تي ـــد، هج ـــاف بريدن والدت روز ن
 

  
 افتـد مـن بـه كمندت كه نكردم انديشه هرگز د)

 

باشــم تــو گرفتــار كــه نــدارم وقــع آن مــن كــه 
 

  منزلت) (وقع: 
ــۀ  )ه ــال قص ــان ح ــن پريش ــب م ــت ز امش غم

 

ــه  ــف ســر چــو درازي ب ــو زل دوش ز بگذشــت ت
 

  
ــتم  و) ــه روي عشــق آســيب از گف ــالم ب نهــم ع

 

او جهـــانگير حســـن گرفـــت عـــالم عرصـــۀ 
 

  
  ه -د -ب )4  ج -و -الف )3  ه -ج -ب )2  د -ج -الف )1  
  است؟ رفته كار به »گسترده تشبيه« و »اضافي و اسنادي بليغ تشبيه« زير، ابيات از يك كدام در -۱۲۳
ـــــون از چـــــو  )1    ـــــاز هســـــتي فرع ـــــتم ب رس

 

ـــو  ـــي چ ـــي موس ـــدم م ـــردم ش ـــه ه ـــاتم ب يق
 

ــرا )2 ــه م شــراب جــام و اســت ســاقي لبــت لعــل ك
 

ــــرگس دو آن از  ــــوام مســــت ن ــــدام ت ــــراب م خ
 

ـــــون )3 ـــــدم چ ـــــۀ ش ـــــمع پروان ـــــت ش رخ
 

ـــــو  ـــــمعي همچ ـــــد ش ـــــذاري چن ـــــرا بگ م
 

ـــو  )4 ـــاب چ ـــه آفت ـــير ب ـــعله شمش ـــزد ش برخي
 

بگريــــزد دود چــــو هزيمــــت بــــه شــــب ســــپاه 
 

  خورد؟ مي چشم به بيشتري تشبيه گزينه كدام در -۱۲۴
ــــۀ  )1    ــــاريم ســــرخ دان ــــد داشــــته نگــــه و ان ان

 

مــا شيشــۀ چــون دل در را تــو ســنگ چــون دل 
 

گــل يوســف جمــال شــد چمــن مصــر عزيــز )2
 

ـــــه صـــــبا  ـــــوي درآورد شـــــهر ب ـــــرهنش ب پي
 

نيـــاز دهـــان واكنـــد صـــدف ســـان بـــه كســـي )3
 

ــه  ــازنين ك ــوهري ن ــون گ ــو چ ــارش در ت ــت كن نيس
 

بلنـــد بخـــتم پايـــۀ ســـاخت، تـــو ســـرو ســـايۀ  )4
 

ـــرگس  ـــت ن ـــو مس ـــرد، ت ـــۀ ك ـــم خان ـــراب عقل خ
 

  است؟ نادرست گزينه كدام -۱۲۵
  نامند. مي حرف را واج نوشتاري شكل و كند مي ادا را آن شدن بسته و باز بار  يك با دهان كه است آوايي مقدار هجا )1  
  شوند. مي آغاز مصّوت با »ايران و ابر« مانند ها واژه بعضي فارسي زبان در )2  
  گيريم. مي نظر در بلند هجاي را آن بيايد كشيده آن جاي به اگر و شود مي محسوب بلند هميشه فارسي شعر اوزان پاياني هجاي )3  
  نيست. يكسان ها مصراع طول و دانند نمي ضروري را شعري هاي مصراع تساوي شاعران نو شعر در )4  
  است؟ آمده درست آن مقابل در مصراع كدام هجايي تقطيع -۱۲۶
 كن: ما قلب به نظري كيميافروشي كه وت )1                
 دارند: حق و عشق در دوستان كنندم مي مالمت )2                 
 خويش: راز حريفان با نگويم گويد غيرتم )3                 
 را: بلند زمين نيست سيل پرواي )4              
  است؟ برابر مصراع كدام با »دلت در و رنجور تو چشم همچو خفته من« مصراع هاي مصوّت تعداد -۱۲۷
  بخرم جان به شود حاصل تو وصال اگر )2    كماني سخت نكند نشاني هيچ با )1  
  كار دو زين گيتي دور من با كرد خواهد چه تا )4  محراب گوشۀ در تو ابروي ز قوم يك )3  
  است؟ شده سروده عروضي وزن يك در زير بيت با گزينه امكد -۱۲۸

مفلســي ار كــش بــار عاشــقي ار كــن كــار    
 

ــه  ــدين زانك ــري ب ــار سرس ــردد ي ــد نگ پدي
 

  

عافيــت زمــين ز تــا بــس عشــق ز شــرر نــيم  )1   
 

را اعتبـــــار خـــــرمن رســـــد آســـــمان بـــــر دود 
 

ــــــرد )2 ــــــه م ــــــين گداپيش ــــــه زم داد بوس
 

ـــــ بنـــــده فلكـــــت شـــــاها كـــــه گفـــــت  ادب
 

قافلــــه دوصــــد راه دمــــي هــــر زنــــد آنكــــه )3
 

ـــن  ـــه م ـــم چ ـــيش زن ـــه او او، پ ـــه ب ـــرا؟ آرد چ م
 

زبـان جملـه خـود و خـامش روان شطرنج چو باش  )4
 

ـــرّخ جهـــان شـــاه آن رخ كـــز  شـــدم فرخنـــده و ف
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  است؟ متفاوت گزينه كدام ابيات هجايي الگوي -۱۲۹
دوســـــت بنـــــد در طـــــالبي بميـــــرد گـــــر  )1   

 

ـــــدگاني شـــــد،با ســـــهل  اســـــت مشـــــكل زن
 

ـــــرم ـــــك ن ـــــر رخســـــارش ســـــوي نرم نگ
  

ـــــم  ـــــا چش ـــــم بگش ـــــارش چش ـــــر خمّ نگ
  

ــه نخروشــد گــر گلــي چــه  )2    شــيدا بلبــل شــبش ب
 

ــه  ــاري چ ــه به ــش ك ــدم گل ــار هم ــده خ ــد آم باش
 

سـتانندت مـي ذلّـت بـه نبخشـيدي چـون عّزت به
  

ـــرا  ـــل چ ـــد عاق ـــم نينديش ـــاز از ه ـــان آغ را؟ پاي
  

كنـي پنهـان چـرا ا ر سـر كنـي انجانـ خـدمت تو  )3   
 

ــد زرگــر كــان زخــم از شــود خوشــتر دمــي هــر وز  زن
 

آوازهــا بــي و حــرف بــي رازهــا گلشــن ز بشــنو
  

كنــيم دســتان آن فهــم گــر ســازها بلبــل ســاخت بــر 
  

ــــــلّم  )4    ــــــي مس ــــــود را كس ــــــت روزه ب داش
 

ـــــه  ـــــده ك ـــــد را اي درمان ـــــان ده ـــــت ن چاش
 

نهـــــــاد مســـــــند و بيفگنـــــــد نهـــــــالي
  

ـــــــدا  ز  ـــــــان او ردي ـــــــت ميزب ـــــــاد گش ش
  

  است؟ آمده »فعالتن« دوبار گزينه كدام وزن و هجايي الگوي در -۱۳۰
بهشــت ســوي مكــنم دعــوت و زاهــد اي بــرو  )1   

 

ــــه  ــــل از ازل در خــــدا ك بسرشــــت بهشــــتم اه
 

شـــدم بيـــدل الجـــرم كـــردم عيـــب را دالن بـــي )2
 

نيســت بســيار همچنــان عقوبــت ايــن را گنــه آن 
 

ــرد تــوان هكــ را مــا رنــج )3 چشــم گوشــۀ يــك بــه ب
 

ــــرط  ــــاف ش ــــد انص ــــه نباش ــــداوا ك ــــي م نكن
 

 روي زان چـه بـه ختـائي تـرك آن كـه گويند همه  )4
 

ــد  ــرك نكن ــا خطــا ت ــو ب ــه ت ــرك ك ــائي و اســت ت خت
 

  است؟ نشده حذف هجايي هيچ پاياني ركن از بيت كدام در -۱۳۱
پروانگــــي از دارم ســــهمي كــــه بپنــــدارم تــــا  )1   

 

ـــه  ـــدهپيچ اي پيل ـــم از ي ـــاي غ ـــالم ه ـــر ع ـــنم ب ت
 

ــــو )2 ــــر ت ــــامراني گ ــــه ك ــــان ب ــــنج و فرم گ
 

رنـــــج و ضـــــعف در فرومانـــــده كـــــس دگـــــر 
 

گيـرد مـي تـازه نـامي عشـق از جهان وقتي غم چه )3
 

ـــن از  ـــي اي ـــي ب ـــام آبروي ـــا ن ـــي آوازه م ـــرد م گي
 

فـــرد گشـــت جـــدا عشـــق خـــود صـــف از  )4
 

ــــت  ــــه تاخ ــــدان ب ــــب و مي ــــرد طل ــــرد ك م
 

  دارد؟ وجود مصراع چند در »لنفعو« ركن -۱۳۲
  گرفت صورت و نقش جهان در جهان الف)  
  ساقي اي پيمانه يك به بستان غم دست از مرا ب)  
    زمان آن دادش آواز هاتفي ج)  
  است مانده آفرين سخن يك اگر د)  
  برفت كار از زده محنت دل كاين كنم چه )ه  
  كردن غسل بايد كعبه در خون به و)  
  دلربايي بدان ييرو خوب چنان ز)  
  1( 3  2( 4  3( 5  4( 6  
  دارد؟ زير بيت مشابه مفهومي گزينه كدام -۱۳۳

ـــا     ـــردي ت ـــي نگ ـــر ب ـــان و جســـم از خب ج
 

ـــي  ـــر ك ـــابي خب ـــان ز ي ـــك جان ـــان ي زم
 

  

فنـــا شـــد خـــود كـــز يافـــت كـــس  آن وصــلت  )1   
 

ـــر  ـــه ه ـــاني ك ـــد ف ـــود ز ش ـــه خ ـــت اي مردان اس
 

ـــده )2 ـــت از م ـــور از و جنّ ـــورم و ح ـــريخ قص ب
 

مــرا نيســت كســي ســوي نظــر دوســت رخ جــز 
 

طلبــــي مــــي خــــود خــــداي معرفــــت گــــر )3
 

ــــود در  ــــر خ ــــداي و نگ ــــود خ ــــناس را خ بش
 

ـــر  )4 ـــس ه ـــه را آنك ـــان ك ـــفايي و بره ـــت ص اس
 

اســــت خــــدايي را هســــتي كــــه دانــــد يقــــين 
 

  است؟ متفاوت ابيات ساير با بيت كدام مفهوم -۱۳۴
ـــــــرّوت  )1    ـــــــد م ـــــــه نباش ـــــــاده ب زور افت

 

مـــــور پـــــيش از دانـــــه دون مـــــرغ بـــــرد 
 

شـــود نمـــي خـــّرم تـــو ز دلـــي جهـــان دو گـــر )2
 

حـــزين خـــاطري شـــود كـــه مكـــن چنـــان بـــاري 
 

ـــــواني چـــــو )3 ـــــالج نت ـــــس درد ع ـــــرد ك ك
 

ـــــــــزاي  ـــــــــايش از ميف ـــــــــر درد جف درد ب
 

مپــاش نمــك جراحــت بــه نهــي نمــي مــرهم  )4
 

مـــزن نيشـــتر دلـــم بـــه دهـــي نمـــي نوشـــم 
 

  است؟ آمده نادرست آن مقابل در بيت كدام مفهوم -۱۳۵
ــدانم مــن  )1    ــت ب ــا دول ــه عقب ــان ب اســت در دادن ن

 

 دهـاد نـان دسـتت اسـت دسـت در عمر عنان تا 
 

  بخشش) و (كرم 
گـــردد پـــر جـــوين نـــان يـــك بـــه تنـــگ رودٔه )2

 

ـــر زمـــين روي نعمـــت  ـــد پ ـــدٔه نكن تنـــگ دي
 

طمّاع) انسان ناپذيري (سيري 
ـــــدت خســـــي ار )3 ـــــه افت ـــــده  ب ـــــال دي من

 

ــــوي  ــــس آن س ــــر ك ــــه نگ ــــت ك نابيناس
 

  فخرفروشي) (مذمّت 
پوشـــــي پـــــرده هنگـــــام تغافـــــل نـــــاداني  )4

 

اســت كتــاب صــد علــم از بهتــر كلــيم نــزد 
 

  ديگران) پوشي (عيب 
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   چيست؟ »تاريخي« و »تاريخ از پيش« دورٔه دو به بشر زندگي تقسيم معيار -۱۳۶
  ها تمدن اولين پيدايش )4  كشاورزي آغاز )3  خط اعاختر  )2  آتش كشف )1  
  كردند؟ قيام كسي چه رهبري به رومي بردگان ق.م. ۷۳ سال در -۱۳۷
  تئودوسيوس )4  اسپارتاكوس )3  آگوستوس )2  پريكلس )1  
  ؟رود نمي شمار به باستان چين در »هان« سلسلۀ فرمانروايي دوران وقايع از گزينه كدام -۱۳۸
  نيچ به بودا نييآ  راهيابي )2    وسيكنفوس يها كتاب سوزاندن )1  
  ايران با يفرهنگ و ياقتصاد ،ياسيس ارتباط برقراري )4  فرهنگ و علم صنعت، ،يكشاورز  شرفتيپ )3  
   است؟ مورد كدام مرهون مصر تمدن شهرت بيشترين -۱۳۹
  پاپيروس كاغذ اختراع )2    اجساد كردن موميايي )1  
  يكدموت و فيروگليه مانند مختلف خطوط ابداع )4  ها مجسمه مانند هنري آثار و باستاني بناهاي )3  
  است؟ درست باستان عهد يونان در »دين« دربارٔه گزاره كدام -۱۴۰
  داشت. قرار »آتنا« ها آن رأس در كه داشتند اعتقاد متعددي خدايان به يونانيان )1  
  بود. آتن شهر حافظ و آسمان خداي يونان، خدايان مشهورترين از يكي ،»زئوس« )2  
  .بود سومري و يمصر  كاهنان از بيشتر مراتب به يوناني كاهنان قدرت و نفوذ )3  
  .كردند يم برگزار را يمختلف يها مسابقه و ها جشن خود انيخدا  احترام به انيوناني )4  
  است؟ كرده نقد را خود زمان يفرهنگ و ياجتماع ،ياسيس اوضاع »خراسان اهل نامۀ« قصيدٔه در سلجوقي دورٔه شاعر كدام -۱۴۱
  انوري )4  معزّي )3  نظامي )2  فاريابي )1  
  كرد؟ منع ،بود كرده رسم اجبار به هيمعاو كه را  يعل حضرت به اهانت و ييگو دشنام اموي، خليفۀ كدام -۱۴۲
   مروان بن عبدالملك )4  عبدالملك بن هشام )3  محمد بن مروان )2  عبدالعزيز بن عمر )1  
  ............... است ناچار مورخ ،»تركيبي« نگاري ريختا در -۱۴۳
   بزند. انتخاب و نشيگز  به دست )2    كند. مرتب زمان ترتيب به را وقايع )1  
  كند. ذكر را واحد موضوع دربارٔه متعدد هاي روايت )4  نمايد. تفسير را واقعه پيامدهاي و آثار علل، )3  
  شكستند؟ مسلمين خليفۀ عنوان به  علي تحضر با را خود بيعت زبير و طلحه چرا -۱۴۴
  شام) مخلوع (حاكم ابوسفيان پسر معاويه از حمايت )1  
  بغداد به مدينه از حكومت مركز انتقال به  امام تصميم )2  
  حكومتي مهم مناصب از اميه بني اشراف و قريش سران بركناري )3  
  اشهره يبرخ ومتحك گرفتن دست به يبرا شاناي يتقاضا با  امام مخالف )4  
  بود؟ چه خود يزندگان يروزها نيواپس در شام سرحدات به اسالم سپاه حركت دستور صدور از  خدا رسول هدف -۱۴۵
  انيروم داتيتهد  با مقابله )    2 علي حضرت براي بيعت اخذ )1  
  اميه بني اشراف هاي سركشي دفع )4    پيامبري دروغين مدعيان سركوب )3  

  
  دارد. ............... با را مرز ترين طوالني و .............. با را مرز ترين كوتاه ايران -۱۴۶
   عراق -ارمنستان )4  افغانستان -تركمنستان )3  افغانستان -ارمنستان )2  عراق -تركمنستان )1  
  دارد؟ سياسي و فرهنگي ارزشفارس  خليج منطقۀ چرا -۱۴۷
  است. غيرصنعتي و صنعتي كاالهاي مصرف بزرگ بازار )2  است. شده واقع اسالم نجها  قلب در )1  
  است. جهان در نفت و كاال ونقل حمل زنجيرٔه حلقۀ ترين مهم )4  است. آسيا و اروپا آفريقا، قارٔه سه اتصال نقطۀ )3  
  است؟ شده ايجاد عامل كدام نتيجۀ در فارس، استان در »ارژن دشت« -۱۴۸
  نيزم شدن هموار و يآهك مواد نحاللا )2  ها سيتاقد  حدفاصل در يخوردگ نيچ ايجاد )1  
  تپس ينواح در شيفرسا  از حاصل مواد انباشت )4  قديم يها ياهموار ن روي بر يباد شيفرسا  وقوع )3  
  كند؟ مي تغيير دچار را ساحلي هاي جلگه وسعت و مكان پيوسته عاملي چه -۱۴۹
  دريايي هاي جريان )4  زمين ختمانسا  )3  طغياني رودهاي )2  جزرومد )1  

 ۵ درس انتهای تا ۱ درس از :۲ جغرافیا      ۴ و ۳ های درس :ایران یجغرافیا
´ 8
 پيشنهادي زمان

 ۶ درس انتهای تا ۱ درس از :۲ تاریخ      ۶ درس انتهای تا ۴ درس از :۱ تاریخ
´ 7
 پيشنهادي زمان
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  است؟ درست البرز كوهستاني منطقۀ دربارٔه گزينه كدام -۱۵۰
  دارند. جريان آن عمق كم و وسيع هاي دره در هراز و چالوس چون رودهايي )1  
  .دارند قرار رانيا  يشرق شمال در يمواز  و منظم شكل به كوه رشته اين هاي كوه )2  
  .است سال ها ونيليم يط يرسوب مواد ييزا  هكو  حاصل ،يخوردگ نيچ نيا  اعظم بخش )3  
  است. شده كوه رشته اين در دماوند قلۀ ير يگ شكل سبب ترشياري ٔهدور در يفشان آتش يها تيفعال )4  
  است؟ مفهوم كدام يادآور ،»روند نمي فراتر كشور يك محدودٔه از ديگر برخي و دارند جهاني مقياس نواحي برخي«اينكه  -۱۵۱
  ت.اس متفاوت ،ينواح وسعت و قلمرو )2    .رندييتغ قابل ينواح يمرزها )1  
  دارد. وجود انتقالي ناحيۀ يك نواحي، ميان )4  .است دشوار ينواح قيدق يمرزها نييتع )3  
  دارد؟ اشاره كوپن بندي طبقه در »سرد« وهواي آب ويژگي به گزينه كدام -۱۵۲
  است. مناسب دار خزان هاي جنگل رويش براي )2  ت.اس زياد شب و روز ميان دما اختالف )1  
  است. زمستان از بيشتر تابستان در بارش )4  نيست. گراد سانتي درجۀ 10 از بيشتر ماهي هيچ )3  
  رود؟ نمي شمار به ساحلي نواحي از حفاظت راهكارهاي جمله از مورد كدام -۱۵۳
  يمصنوع يا ماسه يها تپه جاديا  )2    يساحل ياراض يزهكش )1  
  شكن موج و يعمود يها حفاظ انواع احداث و نصب )4  بند ليس و آب ٔهريذخ يها حوضچه جاديا  )3  
  شوند؟ مي ايجاد چگونه »كارستي« اشكال -۱۵۴
  سال هزاران يط يخچالي شيفرسا  )2  يآهك يها سنگ انحالل و يخوردگ )1  
  ها گسل خوردگي چين و مذاب مواد آمدن باال )4  كوهستان در )يكيمكان( يكيز يف يهوازدگ )3  
  ؟نيست درسترو  روبه ميزان  منحني دربارٔه گزاره كدام -۱۵۵

   دهد. مي نشان را نامتقارن تپۀ يك )1  

   است. متر 20 ميزان خطوط فاصلۀ )2  

  است. پرتگاه فاقد و كم شيب داراي تپه اين )3  

  است. بيشتر تپه غربي شمال قسمت در شيب )4  

  
  كنيد: مشخص را زير عبارات بودن نادرست يا درست ترتيب به -۱۵۶
  كرد. تفكيك يكديگر از دامنه و اندازهبر اساس  را ها آن توان مي و اند اجتماعي جهان اجزاي اجتماعي، هاي پديده ■  
 .دارند ذهني و معنايي هويتي اجتماعي، يها پديده تمامي ■  
 .داد قرار طيف يك در توان مي بودن محسوس يا عيني تجه از را اجتماعي هاي پديده ■  
   دارد. بسياري اهميت ها پديده ذهني و معنايي بعد اجتماعي جهان در ■  
 نادرست -نادرست -درست -درست )2    درست -درست -نادرست -درست )1  
 درست -درست -نادرست -نادرست )4    درست -نادرست -درست -درست )3  
  چيزي است؟ و چه زماني تغيير در هنجارها ممكن است موجب تحول جهان اجتماعي بشود؟ تغيير بودن هنجارها و نمادها چه محور و اساس قابل -۱۵۷
  .شودب منجر عميق هاي يهال  در تغيير به كه زماني -مختلف هاي زمينه در شرايط حسب بر )1  
 .شودب منجر عميق هاي يهال  در تغيير به كه زماني -اجتماعي جهان اجزاي و ها اليه بودن تحليل و تجزيه قابل )2  
 باشد. نداشته را هنجارها با مقابله توان اجتماعي جهان كه هنگامي -مختلف هاي زمينه در شرايط برحسب )3  
  .باشد نداشته را هنجارها با مقابله توان اجتماعي جهان كه هنگامي -اجتماعي جهان اجزاي و ها اليه بودن تحليل و تجزيه قابل )4  
  است؟ آمده گزينه كدام در زير پيامدهاي از يك هر علت ترتيب به -۱۵۸
 اجتماعي هاي جهان تنوع به بردن پي ■  
 اجتماعي هاي موقعيت در افراد كردن عمل ■  
  مختلف اجتماعي هاي جهان پيدايش ■  
  ها انسان اختيار و اراده تنوع -اه انسان معرفت و آگاهي تنوع وجود -خود اجتماعي جهان موازات در ديگر جوامع شناخت )1  
 ها انسان اختيار و اراده تنوع -آن به دادن معنا و موقعيت كردن تعريف -خود گذشتۀ تاريخ به رجوع )2  
 اجتماعي جهان در سطحي و عميق هاي اليه تفاوت -ها انسان معرفت و آگاهي تنوع وجود -خود گذشتۀ تاريخ به رجوع )3  
  اجتماعي جهان در سطحي و عميق هاي اليه تفاوت -آن به دادن معنا و موقعيت كردن تعريف -خود اجتماعي جهان موازات رد ديگر جوامع شناخت )4  
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  است؟ كرده اشاره زير موارد با مرتبط عباراتي به گزينه كدام ترتيب به -۱۵۹
 اسپنسر ■  
 مكانيكي جوامع ■  
 دوركيم ■  
  گسترده كار تقسيم ■  
 ارگانيكي جوامع -ارگانيكي جوامع -دوركيم -بشر تاريخ به خطي تك نگاه )1  
 ارگانيكي جوامع -هم عرض در اجتماعي هاي جهان -دوركيم -هم طول در اجتماعي هاي جهان )2  
 ماركس -ارگانيكي جوامع -نخست مقطع جوامع -بشر تاريخ به خطي تك نگاه )3  
 ماركس -هم عرض در اجتماعي هاي هانج -نخست مقطع جوامع -هم طول در اجتماعي هاي جهان )4  
  كند؟ مي اشاره درستي روند به زير عبارات به توجه با گزينه كدام -۱۶۰
 جديد اجتماعي جهان گيري شكل الف)  
 اجتماعي جهان هاي الزام شدن برداشته ب)  
 افراد اجتماعي مشاركت ج)  
 اجتماعي جهان بودن پابرجا د)  
  اجتماعي جهان تغيير )ه  
  ج -د -الف -ب -ه )4  الف -ب -ه -د -ج )3  ه -ب -د -ج -الف )2  الف -د -ج -ه -ب )1  
  است؟ شده معنا درستي به گزينه كدام در آزادي و نظم ۀدوسوي رابطۀ -۱۶۱
  است. اجتماعي جهان هر الزامي پيامدهاي از تنهايي به نظم )1  
 ند.كن مي پيدا نمود اجتماعي عدالت مفهوم در دو هر آزادي و نظم )2  
 كند. مي پيدا معنا آزادي وجود با كه است بوده انساني اصيل هاي آرمان از يكي همواره نظم )3  
  .شود مي پذير امكان اجتماعي نظم وجود با تنها ما آزادي )4  
 وسايل دانش گسترش ترتيب به و است؟ يزيچ چه نتيجۀ طبيعت از انسان معقول وري بهره امكان ساختن دسترس از دور اساطيري جهان در -۱۶۲
  معناست؟ چه به وبر نگاه در ها ارزش و اهداف دانش رفتن دست از و
  ذاتي نيتالعق زوال -ابزاري نيتالعق ۀتوسع و بسط -طبيعت با متناظر ابزاري دانش طرد )1  
 آهنين قفس -ابزاري نيتالعق ۀتوسع و بسط -طبيعت با متناظر ابزاري دانش طرد )2  
  دنيا به معطوف ۀحسابگران هاي كنش غلبۀ -آهنين قفس -توحيدي فرهنگ از انحراف )3  
  ذاتي نيتالعق زوال -دنيا به معطوف ۀحسابگران هاي كنش غلبۀ -توحيدي فرهنگ از انحراف )4  
  است؟ كرده تصوير را كريم قرآن منظر از تكويني و انساني جهان ميان تعامل و ارتباط گزينه كدام -۱۶۳
 برابـر در را خـود اسـتقالل تكويني، جهان داند؛ نمي طبيعت به محدود را تكويني جهانحال  درعينِ و است قائل اي  ويژه جايگاه هنگفر  و جامعه براي )1  

 دهد. مي دست از فرهنگي جهان
  .يكديگرند با تعامل در و مهم ذهني، جهان و فرهنگي جهان دو هرو  نيست طبيعت جهان به محدود تكويني جهان )2  
  .دارد حكيمانه رفتاري انساني جوامع و افراد با سبحان، خداوند خواست و حكمت اساس بر آفرينش جهان و شود نمي منحصر انسان به آگاهي و اكادر  )3  
   .كند كيد ميگيرد و بر مسئوليت فرد در قبال فرهنگ و جامعه تأ حال، جهان فردي اشخاص را ناديده مي درعينِ ؛گويد سخن مي ها از زندگي و مرگ امّت )4  
  كند؟ مي اشاره اند، برداشته گام شدن جهاني سمت به كه هايي فرهنگ دوم گونۀ ويژگي سه به گزينه كدام -۱۶۴
  .گويد مي سخن انساني مشترك يها آرمان و عقايد از -است متنوع تاريخي تداوم و جغرافيايي گسترٔه نظر از -كند مي دنبال را ها انسان ۀهم سعادت )1  
 انسـاني مشـترك يهـا آرمان و عقايد از -كند مي دنبال را ها انسان ۀهم سعادت -نيست خاصي قوم و گروه خدمت در آن هنجارهاي و ها ارزش يد،عقا  )2  

  .گويد مي سخن
 هـاي ويژگي و بانيم عموم -نيست خاصي قوم و گروه خدمت در آن هنجارهاي و ها ارزش عقايد، -گويد مي سخن انساني مشترك يها آرمان و عقايد از )3  

  داراست. را جهاني مطلوب فرهنگ
 آن هنجارهـاي و هـا ارزش عقايد، -داراست را جهاني مطلوب فرهنگ هاي ويژگي و مباني عموم -است متنوع تاريخي تداوم و جغرافيايي گسترٔه نظر از )4  

  .نيست خاصي قوم و گروه خدمت در
  است؟ نادرست فارابي گاهن در تغلب جامعۀ با ارتباط در گزينه كدام -۱۶۵
  .باشد و... خود مال و جان مالك مقهور، ملت خواهند نمي ها آن است. ديگران كردن مقهور و خوار مردم اين هدف )1  
 ديگـران هنـدخوا مي همواره پس، ؛كند مي تقويت را خودخواهي حس آنان در ها انديشه گونه اين ،شمرند مي ارزش بي و خوار را ديگر جوامع مردم ها آن )2  

  .كنند ستايش را آنان
 همفكـر و توجـه قابل جمعيت به خودخواهي حس تقويت براي كه آنجا از ولي ،شوند چيره نيز خود ۀجامع مردم يكايك بر دارند دوست افرادي چنين )3  

  .كنند خودداري يكديگر بر چيرگي از ناچارند ،نيازمندند خود
  .شناسند نمي را سعادتي چنين الًاصو  و برسند اند، آورده دست به آنان كه موقعيتي به اند انستهنتو  ديگر يها ملت كه برند مي گمان )4  
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  دارد؟ اشاره المياس فرهنگ گسترش مراحل از دوره كدام به زير عبارات از يك هر ترتيب به -۱۶۶
 جاهلي فرهنگ توسط اسالم برابر در آشكار مقاومت ■  
 اسالمي جوامع سياسي رتقد بودن اي قبيله و قومي ■  
 جاهلي رفتارهاي و هنجارها ،ها ارزش شدن نمايان دوباره ■  
  غرب فرهنگ نفوذ برابر در مقاومت ■  
 اسالمي بيداري دورٔه -خالفت دوران -خالفت دوران -نبوي عصر )1  
 استعمار دورٔه -خالفت دوران -استعمار دورٔه -نبوي عصر )2  
  اسالمي بيداري دورٔه -نبوي رعص -خالفت دوران -خالفت دوران )3  
  استعمار دورٔه -نبوي عصر -استعمار دورٔه -خالفت دوران )4  
  كند؟ مي اشاره پنهان سكوالريسم ويژگي دو به گزينه كدام -۱۶۷
  .كنند مي نفي را تيهس معنوي ابعاد كه است ييها  فلسفه و باورها -دهند مي قرار ديني و معنوي اهداف خدمت در را دنيوي باورهاي از ييها  بخش )1  
  .زنند مي باز سر ديني و معنوي باورهاي از ييها  بخش به عمل يا توجه از -كنند نمي نفي را هستي معنوي ابعاد كه است ييها  فلسفه و باورها )2  
  .دهند مي قرار معنوي اهداف خدمت در نيز را دنيوي باورهاي از ييها  بخش -زنند مي باز سر ديني و معنوي باورهاي از ييها  بخش به عمل يا توجه از )3  
  دارند. ديني و معنوي ابعاد به گزينشي رويكرد -كنند مي انكار را جهان غيرماديِ ابعاد آشكارا، كه شود مي شامل را ييها  فلسفه و باورها )4  
  چيست؟ آن هاي شكل همۀ اشتراك وجه و معناست؟ چه به آن خاص معناي در روشنگري -۱۶۸
 شـده همـراه اومانيسـم و ريسـمال سكو  بـا كـه است شناخت و معرفت از روشي و شود مي گفته غرب فرهنگ در هشد  پذيرفته شناسي معرفت مبناي به )1  

  الرسكو  تجربي علم نوعي آوردن پديد -است
 بشـر از رفتارهـا و هنجارهـا بـودن بد يا خوب و ها انديشه و باورها بودن غلط يا درست تشخيص امكان آن در كه غرب جهان در شناسي معرفت بحران )2  

  الرسكو  تجربي علم نوعي آوردن پديد -شود مي سلب
 شـده همـراه اومانيسـم و ريسـمال سكو  بـا كـه است شناخت و معرفت از روشي و شود مي گفته غرب فرهنگ در هشد  پذيرفته شناسي معرفت مبناي به )3  

  حقيقت شناخت در شهود و وحي گذاشتن كنار -است
 بشـر از رفتارهـا و هنجارهـا بـودن بد يا خوب و ها انديشه و باورها بودن غلط يا درست تشخيص امكان آن در كه غرب جهان در شناسي معرفت نبحرا  )4  

  حقيقت شناخت در شهود و وحي گذاشتن كنار -شود مي سلب
  داد؟ سوق ريرفتا چه به را ها آن كليسا با تقابل در غرب جهان در كليسا رقيبان دنيوي رويكرد -۱۶۹
 .دادند اهميت انسان دنيوي و جسماني ابعاد به يونان، هنر به بازگشت با خود نگاه نوع دليل به )1  
 .كردند انكار دنيوي امور در را دين دخالت تدريج به كليسا آباء عملكرد به انتقاد جاي به كليسا، حذف براي )2  
  .انداختند  اعتبار از را عقل وحي، و ايمان ۀبهان به همچنين و گرفتند بندگي به را خدا بندگان خداوند، نام به )3  
  كردند. آشكار را مذهبي آميز  اعتراض هاي  حركت قالب در همچنين و سياست اقتصاد، هنر، سطح در عالم، به دنيوي رويكرد )4  
  شود؟ مي گفته صنعتي انقالب اتفاقات نوع كدام به و آمد؟ پديد بار اولين براي كشور كدام در و زماني بازٔه چه در صنعتي انقالب -۱۷۰
  صنعتي جامعۀ به كشاورزي جامعۀ تبديل -فرانسه -هجدهم قرن اواخر )1  
 صنعتي جامعۀ به كشاورزي جامعۀ تبديل -انگلستان -هجدهم قرن اواخر )2  
  اقتصادي و فني يها نوآوري -فرانسه -هجدهم قرن اواسط )3  
  اقتصادي و فني يها نوآوري -انانگلست -هجدهم قرن اواسط )4  

  
 دارد؟ تقدم موارد ساير بر مورد كدام -۱۷۱
 مجهول هاي تصديقكشف  )4  معلوم هاي تصديق )3  مجهول تصورهايكشف  )2  معلوم تصورهاي )1  
  دارد؟ التزامي داللت ليوان كلمۀ مورد كدام در -۱۷۲
 برداشتم. ميز از را ليوان )4  كردم. آب پر را ليوان )3  شكست. ليوان روزدي )2  سركشيدم. را ليوان )1  
  ؟نيست »علي« مفهوم ويژگي گزينه، كدام -۱۷۳
 نقطه فاقد )4  دست داراي )3  جزئي )2  تصور )1  
 ؟نيست متباين مفهوم كدام با »كشور« مفهوم -۱۷۴
  سياره )4  تهران )3  شهر )2  قاره )1  
  است؟ كلي مفهوم، كدام -۱۷۵
  باغ تنها هاي گل آن )4  باغ گل آن تنها )3  باغ اين گل تنها )2  باغ تنهاي گل اين )1  
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  ؟نباشد لغوي تعريف است ممكن طريق، كدام از كردن تعريف -۱۷۶
  نامه لغت در تعريف كردن پيدا )2    مجهول مفهوم براي مترادف بيان )1  
 است يزيچ چه نام مجهول، وممفه اينكه بيان )4    مجهول مفهوم لفظ يابي ريشه )3  
 ................. انسان كه باشد اين »متفكر« از منظور كه است صحيح صورتي در انسان، براي »متفكر حيوان« تعريف -۱۷۷
 كند. تفكر گاهي )2    كند. تفكر همواره )1  
 .كند تفكر گاهي كه باشد داشته قابليت )4  كند. تفكر همواره كه باشد داشته قابليت )3  
 است؟ متفاوت بقيه با مفهوم دو كدام نسبت -۱۷۸
 الكترونيكي كتاب و كتاب )4  شهر و شهرك )3  مرجع كتاب و نامه لغت )2  شهر و شهرستان )1  
 است؟ نادرست منطق دانش دربارٔه عبارت كدام -۱۷۹
 بكاهيم. انديشه در عمدي و سهوي خطاهاي و مغالطات انواع به ابتال از كه است آن منطق، دانش فراگيري و مطالعه از هدف )1  
 دارد. تري پيچيده هاي استدالل و ها تعريف كه است فلسفه براي اش ويژه كاربرد ولي است، زندگي سراسر آن كاربرد حيطۀ اگرچه )2  
 رساند. ياري خاص اصطالحات تعريف و پيچيده هاي استدالل در مغالطات از جلوگيري در ما به تواند نمي منطق دانش مطالعۀ صِرف )3  
 باشيم. قواعد اين عملي كاربرد فكر به بايد بنابراين هست ما ذهن در فطري طور به منطق، قواعد زيرا، ندارد اي فايده آن نظري مطالعۀ )4  
 است؟ كلي مفهوم »خورشيد« يا »ماه« عبارات، كدام در -۱۸۰
  ندارد. ماه ناهيد، سيارٔه الف)  
  بود. ازيب خيلي آسمان در ماه ديروز ب)  
  شود. مي درست هما شود، عوض تركيبش اگر ماه پ)  
  بود. سخت روزهاي مرد خورشيد، ناخدا ت)  
  چرخد. نمي زمين دور به خورشيد كه كرد اثبات كوپرنيك ث)  
  است. يمعيّن مقدار خورشيد از اش فاصله داشت، وجود حيات داراي سيارٔه اي منظومه در اگر ج)  
  »ث« و »ب« )4  »ج« و »الف« )3  »ج« و »ث« ،»پ« )2  »ت« و »ب« ،»الف« )1  
 است؟ ديگر شرايط برخي بررسي امكان الزمۀ شرط، كدام و است ديگر شرايط برخي بودن برقرار الزمۀ صحيح، تعريف شرط كدام ترتيب، به -۱۸۱
 نبودن ريدو  -بودن واضح )4  بودن جامع -بودن مانع )3  بودن مانع -بودن جامع )2  بودن واضح -نبودن دوري )1  
  است؟ منطبق مرگ دربارٔه سقراط دگاهيد بر موارد همۀ گزينه، كدام در -۱۸۲
  دادگر قاضيان از ييرها  عامل -جوانان و رانيپ يبرا دامي -خرتآ  جهان بهكننده  قلتمن )1  
  خداست فرمان از يچيسرپ يمعنا به نآ  از ترس كه يامر  -يبد  از تندتر اي هدوند  -بلندمرتبه و نيك يها انسان با ينيهمنش سبب )2  
   آخرت جهان بهكننده  منتقل -يبد  از تندتر يا دونده -جوانان و رانيپ يبرا يدام )3  
  قضاوت انيمدع از ييرها  عامل -گريد  جهان در عادل انيقاض با شدن رو روبه سبب -بلندمرتبه و كين يها انسان با نشينيهم سبب )4  
  دارد؟ يشتريب تناسب ياسيس مكاتب از يك كدام با ترتيب به »يدار هيسرما« ،»عدالت« ،»يزادآ« ،»يدولت تيمالك« اصطالحات از كدام هر -۱۸۳
  سميبراليل -سميبراليل -سمياليسوس -سميبراليل )2  مسياليسوس -سميبراليل -سميبراليل -سمياليسوس )1  
  سمياليسوس -سموسياليس -سمياليسوس -سميبراليل )4  سميبراليل -سمياليسوس -سميبراليل -سمياليسوس )3  
  است؟ درست باستان وناني در انديشه تاريخ دربارٔه گزينه كدام -۱۸۴
  .بود شهياند  و دانش به ياعتماد يب آن امديپ كه شد جهاندر مورد  متضاد و گوناگون اتينظر  و راءآ  آمدن وجود به سبب مردم ينگران و يشتشو  )1  
  بود. علوم جاي به جدل و سخنوري فن به آوردن روي عامل و مردم نيب هشد  جاديا  ينگران و يشتشو  داميپ و جهينت هشياند  و علم دانستن باراعت يب )2  
  .بود شهياند  و دانش شدن اعتبار يب و يفكر  يآشفتگ ايجادكنندٔه عوامل از ،فيحر  بر غلبه و يسخنور  فن به آوردن يرو ت،يواقع و قتيحق اصل انكار )3  
  بود. انديشه و علم اعتباري بي و اعتمادي بي سبب و علوم آموزش جاي به سخنوري فن به آوردن روي پيامد متضاد، و ناگونگو  نظريات و آراء پيدايش )4  
  ؟انطباق بيشتري دارد ترتيب در توصيفات خودش و در واقعيت، ، بهسقراطها با شخصيت  مفهوم كدام عبارتبا توجه به پيام سروش معبد دلفي،  - ۱۸۵
  بداند كه نداند و بداند كه كس آن -داندن كه بداند و انددن كه كس آن )1  
  بداند كه نداند و بداند كه كس آن -بداند كه نداند و بداند كه كس آن )2  
  بداند كه بداند و بداند كه كس آن -نداند كه بداند و نداند كه كس آن )3  
  داندب كه بداند و بداند كه كس آن -بداند كه نداند و بداند كه كس آن )4  
  هستند؟ يفلسف تفكر اهل گروه كدام -۱۸۶
  .دهند يم حيتوض و آموخته يدرست به را ياساس االتؤ س به لسوفانيف پاسخ كه يكسان )1  
  .ندنك يم ييجو  چاره آن رفع يبرا و ردهك توجه بشر يضرور  و ياساس يهااز ين به كه يكسان )2  
  .نديافزا  يم خود يفلسف دانش بر سفهفال يها دگاهيد  و يفلسف كتب ۀمطالع با كه يافراد )3  
  .شندياند  يم آن پذيرشو  ديعقا  و باورها ينا  ۀشير  و خود يباورها ٔهدربار كه يافراد )4  
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 چـه نمـاد تواننـد مـي بيـترت به »رود يم رونيب غار از كه يكس« و »ها هيسا« ،»دربند انيزندان« ميمفاه از هركدام ،افالطون غار ليتمث در -۱۸۷
  ؟باشند يموارد

  است دهيتاب دلش بر مانيا  نور هك يفرد -يمنطقر يغ يها تداع -تعصبات و خرافات گرفتار و غيرآزادانديش مردم )1  
  شود مي باخبر حقايق برخي از و شده برزخ عالم وارد مرگ با كه يفرد -يواقعر يغ و ياليخ امور -عتيطب عالم ساكنان )2  
  است كرده رها نادرست يباورها از را خود كه فلسفي متفكر -مادي امور و محسوسات -ينطقمر يغ عادات و خرافات گرفتار ممرد  )3  
  اند رسيده حقيقي آزادي به فلسفه كمك به كه آزادانديشاني -يمنطقر يغ عادات و باتصّتع -ندا نفس يهوا گرفتار كه كار گنه و شرور دافرا )4  
  است؟ درست زندگي و فلسفه پيرامون گزينه كدام -۱۸۸
  .رسد يم درست يباورها به شد يفلسف تفكر اهل هركس )1  
  .است يفلسف تفكر ۀجينت و هثمر  شخصيت استقالل و يشيزاداند آ  )2  
  است. رسيده آزادانديشي به ندارد، انسان و جهاندر مورد  ينادرست نگرش كه كسي )3  
  .دندار  ييمعنا  بي يگزند  ،اند داشته اشتباه هدف انتخاب و نادرست نگرش و باور كه يافراد )4  
  ؟است فلسفي الؤس يك گزينه، كدام -۱۸۹

؟بــــود چــــه بهــــر مــــدنمآ  ام آمــــده كجــــا ز )1
  

ــــه   ــــا ب ــــ كج ــــر روم يم ــــا  آخ ــــنم ييننم ؟وط
  

ـــــبود  كجـــــا در )2 ـــــود جنـــــگ يوقتـــــ دي ب
  

؟بــــود تنــــگ عــــالم رانيشــــ بــــر عرصــــه  
  

ليــها  نيچنــ بــيگردا و مـوج ميبــ و كيــتار  شـب )3
  

؟هــا ســاحل بــاران ســبك مــا حــال داننــد كجــا  
  

ــــــكجا  )4 ــــــره جــــــا و جــــــان ز يا ديي دهي
  

ـــــ   ـــــ يكس ـــــل رم ـــــدگو  را عق ـــــا  ي يي؟كج
  

  ؟ستين هيتوج قابل يسادگ به يوناني ۀسففال از يك كدام دگاهيد با بيترت به »تيشخص تاثب« و »يريپ تا يكودك از انسان رشد مراحل« -۱۹۰
   تالس -فيثاغورس )4  اغورسفيث -تالس )3  پارمنيدس -هراكليتوس )2  هراكليتوس -پارمنيدس )1  

  
  دهند؟ مي انجام را فعاليت كدام ها، پديده تبيين هنگام در دانشمندان -۱۹۱
  ها پديده چيستي بيان و علل بررسي )2  ها پديده بين معلولي و علت رابطۀ بيان )1  
  ها پديده در تغيير جاداي چگونگي بررسي )4  آينده در ها پديده وقوع شرايط بيان )3  
  است؟ كدام علمي روش اساسي ركن -۱۹۲
  پذيري تعميم )4  پذيري توصيف )3  پذيري تجربه )2  تغييرپذيري )1  
  است؟ تر مناسب اطالعات آوري جمع روش كدام زير رفتارهاي از هريك بررسي براي -۱۹۳
  الس ۴ باالي و سال ۴ زير كودكان در پرخاشگري نحؤه تفاوت بررسي الف)  
  حضوري و آنالين آموزش در آموزان دانش تحصيلي پيشرفت ميزان مقايسۀ ب)  
  ها آن از رو در رو پرسيدن سؤال طريق از زوجين شخصيتي هاي ويژگي تطابق ميزان تشخيص ج)  
  مصاحبه -نامه پرسش -آزمون )2    نامه پرسش -نامه پرسش -مشاهده )1  
  مصاحبه -زمونآ  -مشاهده )4    نامه پرسش -آزمون -آزمون )3  
  است؟ درست آگاهي كسب مختلف منابع و تجربي علم دربارٔه زير عبارات از يك كدام -۱۹۴
  است. معرفت و آگاهي كسب منابع ديگر از مستقل پذير، تكرار و مشاهده قابل هاي روش از استفاده دليل به تجربي علم در هشد  مطرح نظريات و فرضيات )1  
  نمود. بيان ها آن دربارٔه را معتبري و صحيح هاي گزاره و كرد استفاده نيز مشاهده   غيرقابل موضوعات تبيين براي بيتجر  علم از توان مي گاهي )2  
  كرد. خواهد تغيير نيز تجربي علم نظريات و فرضيات دروني، هاي برداشت و عقلي ديني، مباني در تغيير با )3  
  است. تجربي علم نظريات با ها آن تطابق تلزممس دروني هاي برداشت و عقلي ديني، مباني درستي )4  
  است؟ درست رشد مورد در عبارت كدام -۱۹۵
  است. همراه بسياري تغييرات و سرعت با حركتي -جسماني رشد نوجواني، تا تولد زمان از )1  
  كنند. تقسيم مشخصي مراحل هب راحتي به توانند نمي رشد پيوستگي عدم دليل به را انسان به مربوط هاي ويژگي رشد شناسان روان )2  
  است. سالگي 12 -11 حدود تا سالگي 1 از كودكي دورٔه در رشد از منظور )3  
  دارد. نياز يادگيري به مختلف طرق از كودكان، در سن افزايش موازات به شناختي و جسماني هاي توانمندي تمام )4  
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  ؟شود نمي بوطمر كودكي دورٔه شناختي رشد به زير موارد از يك كدام -۱۹۶
  دبستان از قبل كودكان در پرارزش، كوچك هداياي به ارزش كم بزرگ هداياي دادن ترجيح )1  
  ساله 5 يا 4 كودكان در ها، آن داخل شيرِ بودن مساوي رغم علي كوتاه و پهن ليوان برابر در باريك و بلند ليوان انتخاب )2  
  ماهگي 6 سن در ودك،ك چشم مقابل در هشد  پنهان اشياء نكردن دنبال )3  
  سالگي 3 سن در لباس، دكمۀ يا كفش بند بستن در دشواري )4  
  چيست؟ نوجواني دورٔه اساسي تغيير -۱۹۷
  عضالني و استخواني رشد )4  توليدمثل دستگاه رشد )3  داخلي هاي اندام رشد )2  عصبي دستگاه و مغز رشد )1  
  است؟ كدام اخالقي رفتار گيري شكل الزمۀ -۱۹۸
  ارزشي و اخالقي مسائل دربارٔه دقيق قضاوت گيري لشك )1  
  آن از ناشي شناخت گيري شكل و ارزشي و اخالقي مسائل با شدن درگير )2  
  خودمختاري احساس بروز همچنين و ارزشي و اخالقي تحول )3  
  او هاي ارزش و باورها به فرد هاي دانسته و شناخت شدن تبديل )4  
  دارد؟ وجود نوجواني در هم و كودكي در هم زير هاي ويژگي از يك كدام -۱۹۹
  ادراكي پردازش )2    حافظه سازي ظرفيت توانايي )1  
  مختلف هاي احتمال از گيري بهره )4    لحظه به لحظه تفكرِ جهتِ تغيير )3  
 مواجـه مفهـومي چـه بـا د،شـو ديگر هاي اندام از بيشتر مندي بهره و شدن تر قوي موجب حسي هاي اندام از يكي دادن دست از كه زماني -۲۰۰

  هستيم؟
  حسي محروميت )4  چندحسي دريافت )3  توجه كمبود )2  حسي جبران )1  
  دارد؟ اشاره مطلب كدام به مطب، در موجود متعدد هاي فايل بين در منشي توسط بيمار يك پزشكي پروندٔه كردن پيدا توانايي عدم -۲۰۱
  گذارد. مي اثر طوالني زماني دورٔه يك در هدف محرك يافتن براي افراد توانايي بر خستگي )1  
  گذارد. مي اثر مكاني بافت يا زمينه در محرك يك كردن دنبال براي افراد توانايي بر خستگي )2  
  گذارد. مي اثر مكاني بافت يا زمينه در محرك يك كردن دنبال براي افراد توانايي بر انحرافي عوامل تعداد )3  
  گذارد. مي اثر طوالني زماني دورٔه يك در هدف محرك يافتن براي افراد واناييت بر انحرافي عوامل تعداد )4  
 آمـوز دانـش از دقيقـه چند از پس و داد ادامه خود تدريس به همچنان معلم ولي درآمد، صدا به كالس اتمام زنگ معلم هاي صحبت حين در -۲۰۲

 معلـم مـورد در زيـر عبـارات همۀ »است! خورده زنگ كه است وقت ليخي« گفتند صدا يك آموزان دانش »زنند؟ نمي را زنگ چرا« كه پرسيد
  ............... جز به باشد، درست تواند مي

  است. نگرفته شكل توجه ولي گرفته،  شكل احساس )1  
  است. نگرفته شكل ادراك ولي گرفته، شكل توجه و احساس )2  
  است. نگرفته شكل هم توجه پس نگرفته، شكل احساس )3  
  است. نداشته وجود هم ادراك پس نگرفته، شكل توجه و احساس نچو  )4  
 هفتـۀ كـه موضـوعي دربـارٔه او از دوسـتش وقتي ولي كند، مي دنبال را او مطالب و شود مي دوستش اينستاگرام صفحۀ وارد هميشه امين -۲۰۳

 اصالً و ندارم آموزشي موضوعات به اي عالقه نم« گفت امين پرسيد، سؤال بود، كرده مطرح »مجازي فضاي در آموزش نحؤه« مورد در گذشته
  شود؟ مي مربوط توجه منابع از يك كدام به امين توجهي بي ».نديدم را آن

  حافظه در موجود اطالعات )2  بيروني هاي محرك با حواس تحريك )1  
  ديگران انتظارات و نگاه نوع )4    افراد پردازش سبك )3  
  ............... باشد، كمتري دروني تتغييرا دارايموردنظر  محرك اگر -۲۰۴
  يابد. مي افزايش تمركز )2    شود. مي بيشتر انگيختگي )1  
  شود. مي توجه موضوع مختلف زواياي به )4    گيرد. مي شكل خوگيري )3  
  است؟ گشتالت اصول از يك كدام بيانگر رو روبه اشكال ترتيب به -۲۰۵

  تكميل -استمرار -مجاورت )1  

  استمرار -ستمرارا -مجاورت )2  

  استمرار -مجاورت -مشابهت )3  

  تكميل -مجاورت -مشابهت )4  

 
 

þ²HJZ
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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 ۸ مرداد ۱۴۰۰

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

  هوشمند گوشی ۀوسیل به باال تصویر
ـاگ صفحۀ به خود، تبلت یا و رام 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

  

  

 مرداد ۲۲ جمعه روز در دو، گزینه ۱۴۰۰ تابستان ۴ مرحلۀ آزمایشی آزمون 

  گردد. ر میبرگزا 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 ــــو  (ب ــــز انعن 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 ۳ مرحل ــورت ب ــل ص ــا ،کام ــل ب ۀفاص
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
ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عموم

 
روه

ر گ
دی
م

  :
 علی

دی
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بر آ
اک

  

|.................................. زابن و ادبیات فار
 الدین افشین محیمسئول درس: 

 غالمی ابوالفضل

|....................................................... زابن عر
 دادپویا رضامسئول درس: 

 طاهری محمدمهدی  بهمن دانشیان  ارسافیل قربانپور

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

 زهرا محمدی اکرب آخوندی  علی

|.............................................. زابن انگلی
 یدریحسان حامسئول درس: 

 علیزاده جواد

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

 
روه

ر گ
دی
م

  :
کری

 شا
سید

مد 
رمح

امی
ید 
س

  

  ریاضیات
  مسئول درس:

سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... گروه ریا  
 

  

  پورحسینی امیدرضا  میراسالمی محسن سید  زاده علی افضل

 ایامن اردستانی|........... گروه تجر

 فراهانی علی شهرابی|.......... گروه انسا

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

 یوسف صباغی

|............................................................ شیمی
 یاسر عبدالهیمسئول درس: 

 پور  بهنام ابراهیم

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

 موسی بیات

 فرزانه رجایی|................................................شنا  زمین

ــی گروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   انسان
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ان

 
ژاد
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|............................................................ اقتصاد
 امیر محمدبیگیمسئول درس: 

 ساز میرتا چینی

|....................................... ختصاادبیات ا
 پیرو محمدرضا -چی لمسه محمدرضا درس: ینمسئول

 علی میرزاعلی

  |........................................... عموعر 
 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

|.............................................. شنا جامعه
 عاطفه محمدیمسئول درس: 

 محمدزمان کبیر

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

 سعید سفیدگری  حسین صادقی

|................................................. شنا روان
 اکیضحی سکمسئول درس: 

 محسن پیرحسینلو
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ مرداد ۸ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ۱فارسي  ۱۵۳و  ۱۵۲هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱

  گر است معني حيله به» كايد«معني ستم و  به» جفا«معني عاشق،  به» سودايي«  
  ۲فارسي  ۱۶۲تا  ۱۵۹هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲

  است.» فطرت، آفرينش و طبع«معني  به» سرشت«در اين گزينه   
  ۲فارسي  ۱۶۲تا  ۱۵۹هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۳

  در اين گزينه سه واژه درست معني شده است:  
  ماندن: متحيّر شدن وفر -۳  نژند: زبون -۲  غَنا: توانگري -۱  
  ها: موارد درست در ساير گزينه  
  نژند: اندوهگين -۱: ۱گزينۀ   
  بها  نفيسه: چيز گران -۲متقارب: در كنار هم  -۱: ۳گزينۀ   
  صفير: صداي بلند و تيز -۲ماندن: متحيّر شدن  فرو -۱: ۴گزينۀ   
  ۱فارسي  ۱۵۳و  ۱۵۲، ۵۲هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۴

  ها: بررسي گزينه  
  الف) خُرد و بزرگ گرفتار و گراميان خوار گشتند.  
  د) اسارت و مذلّت  
  ۲فارسي  ۵۴و  ۳۹، ۱۸هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۵

  هاي متن: بررسي غلط  
  زمين) و عقار ساختن. () ... نه ضياع ۲  طلبي است. اغلب و اكثر) اوصاف و عادات ملوك، جنگ ) غالب (۱  
  ) آن مال... حالل مطلق باشد.۴  ابزار جنگ) به ضبط آرند. ) آن مال كه ملوك به سالح (۳  
  ۲فارسي  ۶۷و  ۵۶، ۴۹و  ۱فارسي  ۵۲هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۶
  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۷

  :۲هاي ابيات بر اساس پيشنهادهاي گزينۀ  ي آرايهبررس  
  الف) تشبيه: در بيت به شكل پنهان و مضمر، قد معشوق به سرو و چهرٔه او به گل سرخ تشبيه شده است.  
  ب) مجاز: روستا مجاز از اهالي روستاست.  
  د) حسن تعليل: علت سوختن شمع اين است كه به هر بزم خندٔه بيجا كرده است.  
  جاگذاري است.  در مصراع اول با دو معني رايحه و اميد قابل» بو: «ج) ايهام  
  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۸

  ها: بررسي گزينه  
  آميزي: زهد خشك : جناس: در، بر و سر/ حس۱گزينۀ   
  : ندارد.: مجاز: جام مجاز از شراب/ ايهام۲گزينۀ   
» ا«آرايي: تكرار مصـوّت  تشخيص و استعاره دارد./ واج» چشم داشتن نرگس«هاي زردرنگ و  استعاره از گلبرگ» افسر زر«اره: : استع۳گزينۀ   

  بار در مصراع اول ۶
  فريبند/ تلميح: به داستان حضرت سليمان اشاره شده است. : تشبيه: تو را مانند طفل مي۴گزينۀ   
  هاي ادبي جامع آرايه*  سطمتو: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۹

  :۱هاي بيت بر اساس پيشنهاد گزينۀ  بررسي آرايه  
  كار رفته است. معني چرخش به معني زمان و يك بار به جناس همسان: دور: يك بار به  
  نوشي/ باد بودن گردش ايّام: ناپايداري جهان كنايه: در دور آوردن باده: شروع كردن به باده  
  ثل] باد است.تشبيه: گردش ايّام [م  
  آرايي: تكرار صامت/ ر/ واج  
  ۱فارسي  ۴۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۰

  شده: بررسي نقش ضميرهاي خواسته  
  متمم ) در شب تاريك اگر براي تو وصل ميسّر گردد ۱  
  اليه مضافٌ آساي او  خط مشك آسايش  ) با وجود لب لعل و خط مشك۲  
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  ۲فارسي  ۵۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ينۀگز: پاسخ -۱۱
  شيؤه عادي بيان شده است: در اين گزينه تمامي جمالت به  
/ وليكن عقل (نهاد) استاد ]است[نهاد] ماهي (مسند)  نهاد] ماه (مسند) است و اگر [آن گويان (مسند) هستند/ اگر [آن همه (نهاد) تسبيح  

  گويد. تر (مسند) است، او (نهاد) مشروح
  كار رفته است: شيؤه بالغي به در ساير ابيات حداقل يك جمله به  
  مسند) سراي شوق ( : بود (فعل) بلبل دستان۱گزينۀ   
  : به عزم كعبه (متمم) چو محمل (مفعول) برون برد (فعل) مشتاق (نهاد)۲گزينۀ   
  : نخواهد (فعل) باغ رضوان را (مفعول)۴گزينۀ   
  ۲فارسي  ۴۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۲

  ها: بررسي گزينه  
  گذارد (قرار دهد) ادا كند)  فريادرس)/ گزارد ( غياث ( مقايسه)  : قياس (۲گزينۀ   
  پرچم) علَم ( درد و رنج)  : الم (۳گزينۀ   
  براي) بهر ( دريا)  : بحر (۴گزينۀ   
  ۲فارسي  ۴۴و  ۴۳هاي  صفحه*  دشوار* : سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۳

  وابستۀ پيشين از نوع شاخص.» سلطان«ملكشاه هستۀ گروه است و » سلطان ملكشاه«در اين گزينه و در گروه نهادي   
  ها: بررسي ساير گزينه  
 شاهِ زمانه سنجر [است]  تواند شاخص باشد بلكه هستۀ گروه نهادي است/ كسره گرفته و نمي» شاه« : شاهِ جهان محمد [است] ۱گزينۀ   

  كسره گرفته و شاخص نيست.» شاه«در اين جمله نيز 
  كسره گرفته و شاخص نيست.» آقا: «۲گزينۀ   
  اليه. وابستۀ پسين از نوع مضافٌ» امام«دل هسته است و » دل امام«در گروه  : دلِ امام را به محراب ابروان بربود ۴گزينۀ   
  ۱فارسي  ۳۹ صفحۀ*  دشوار: * السؤ مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۴

نيز شاعر همين مفهوم  ۳اقبالي، بدبختي و ادبار وجود دارد. در گزينۀ  شانسي و خوش در بيت صورت سؤال شاعر معتقد است كه در پس خوش  
  د.ها هستند و در پسِ هر اقبالي، ادبار وجود دار ها در واقع پردٔه ادبارها و بداقبالي را تكرار كرده است: اقبال

  ها: مفهوم ساير گزينه  
  : شكايت از بخت بد خود و نداشتن اقبال۱گزينۀ   
  : شكايت از بخت سياه ناپايان خود۲گزينۀ   
  آلوده و غافل خود : شكايت از بخت خواب۴گزينۀ   
  ۱فارسي  ۴۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۵

  گويـد: همّـت پيـران  شاعر مـي ۲ان فوايد آن براي شخص صاحب همت است، اما در گزينۀ توصيف همت و بي ۴و  ۳، ۱مفهوم مشترك ابيات   
) شود كه جوانان به مقصد برسند. دعاي خير و توجه معنوي پيران) باعث اين مي  
  ۱فارسي  ۵۲ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۶

توصيه به نيكي كردن اسـت.  ۴بدي را با خوبي جواب دادن است، اما مفهوم گزينۀ  ۳و  ۲، ۱هاي  مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و گزينه  
هـا  گويد: دنيا كارش بدي است، اما تو به انسـان هاي ديگران خوبي كنيد بلكه مي گويد در برابر بدي توجه داشته باشيد در اين بيت شاعر نمي

  نيكي كن.
  ۲فارسي  ۵۸ حۀصف*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۷

ها همانند بيت صـورت  گويد خداوند عشق و محبت را از ازل در جهان پنهان كرده است، اما مفهوم مشترك ساير گزينه شاعر مي ۲در گزينۀ   
  سؤال اين است كه عشق در وجود انسان ازلي است.

  ۲فارسي  ۵۴و  ۳۲، ۲۳و  ۱فارسي  ۴۸هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۸
كند در همين دنيا به حساب خود رسيدگي كنيد و حساب و كتـاب را بـه روز  توصيه به خودحسابي است و شاعر سفارش مي ۳مفهوم گزينۀ   

  آخرت واگذار نكنيد.
  ۲فارسي  ۵۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۹

  ناپذيري درد عشق است. ها درمان باشد، اما مفهوم ساير گزينهگويد بايد درد باشد كه درمان هم  شاعر مي ۱در گزينۀ   
  ۲فارسي  ۳۳و  ۲۸و  ۱فارسي  ۵۴و  ۴۳هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۰

  بررسي ابيات:  
  وفاداري عاشق  عشق من پس از مرگ نيز تداوم خواهد داشت) الف  
  دستگيري از ديگران  رسروزان دنيا ب با چراغي به داد دل تيره )ب  
  را نخوردنفريب ظاهر  است اما باطنشان همانند گرگ  ،خورد ظاهر بسياري از افراد به چوپانان مي )ج  
  ناپايداري عمر آدمي  كند انسان) را نابود مي دنيا) باالخره روزي مارگير ( ها همانند مارگير، اين مار ( اين جهان همانند مار است و انسان )د  
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  ۱عربی، زبان قرآن  ۳۷صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۱
  )۳و  ۲های  دهد (رد گزینه ها را فرمان می )/ یأمر املسلمین: مسلامن۲)/ حّریّة العقیدة: آزادی عقیده (رد گزینۀ ۱کند (رد گزینۀ  یُؤکّد: تأکید می  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۳۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۲

تـرین پرنـده  )/ أصغر طائر: کوچـک۳)/ صغیرة: کوچک (رد گزینۀ ۴کند (رد گزینۀ  )/ یعیش: زندگی می۲الطّائر الطّّنان: مرغ مگس (رد گزینۀ   
  )۴و  ۳های  (رد گزینه

  ۲، زبان قرآن عربی رکیبیت*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۳
)/ فّهام: بسیار فهمیده ۱هایش (رد گزینۀ  )/ عیوبه: عیب۴و  ۳های  گویش (رد گزینه )/ صدیقه الکاذب: دوست دروغ۴کس (رد گزینۀ  َمن: هر  

  )۴)/ األصدقاء: دوستان (رد گزینۀ ۳و  ۱های  (رد گزینه
  ۱قرآن عربی، زبان  ۲۵صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۴

ي یتسـاقط: برفـی کـه )/ الّثلج الّـذ۲ها (رد گزینۀ  )/ األسامک: ماهی۴و  ۱های  آَوَرد (رد گزینه )/ یُحیِّر: به شگفت می۲الفلم: فیلم (رد گزینۀ   
  )۴و  ۱های  افتد (رد گزینه درپی می پی

  ۲زبان قرآن و عربی،  ۱عربی، زبان قرآن  ترکیبی*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۵
  های نادرست:  بررسی گزینه  
  کند. هایتان را استوار می ) ... گام۲  
  ترین صداها، صدای خرها است. ) قطعاً زشت۳  
  ) شب قدر بهرت از هزار ماه است.۴  
  ۲و عربی، زبان قرآن  ۱عربی، زبان قرآن  ترکیبی*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۶

  »خدا به ما دستور داده است که به معبودات کافران دشنام ندهیم!« :۱ترجمۀ درست گزینۀ   
  ۲عربی، زبان قرآن  ۳۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۷

ل (رد گزینـۀ  ي الفریـق (رد سـایر گزینـههای تیم: أحد العب یکی از بازیکن   ن را )/ آ ۴و  ۲هـای  )/ اّمـا: لکـّن (رد گزینـه۴هـا)/ ثبـت کـرد: سـجَّ
  )۱ه (رد گزینۀ نپذیرفت: ما َقِبلَه، لَم یَقبلْ 

  ۲و جامع عربی، زبان قرآن  ۱عربی، زبان قرآن  ترکیبی*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۸
  رساند. اشاره دارد که بیت مقابل آن نیز دقیقاً همین مفهوم را می» های دوستامنان گفنت عیب«در این گزینه به مفهوم   
  ها:  رجمۀ سایر گزینهت  
  )ترین بندگان خدا سودمندترینشان برای بندگان او است! (مفهوم بیت: همراهی علم و عمل  ) محبوب۱  
  )زند! (مفهوم بیت: نادان تا همیشه نادان است.  خواهد که به تو سود برساند، پس به تو آسیب می ) نادان می۳  
  )کند.  شوند! (مفهوم بیت: کسی که سختی ندیده، سختی دیگران را درک منی دار میگاه مبیرند، بی اند پس هر ) مردم خفتگان۴  
  ۲و عربی، زبان قرآن  ۱عربی، زبان قرآن  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۹

  است. » خواهد می«معنای  به» یرید«و » یشاء«در این گزینه دو کلمۀ   
  ادف نیامده است. ها دو کلمۀ مرت  در سایر گزینه  
 ترجمۀ منت :  

های دیگران است؛ زیرا پافشـاری کـردن روی  ترین کارهایی که هر انسانی باید به آن پایبند شود، هامن احرتام گذاشنت به عقیده از مهم«
کنـد،  ان مردم را زیاد میهای الهی باشیم! با گذشت زمان فهمیدیم آنچه که همزیستی می نقاط اختالف جایز نیست، پس ما باید نگهداِر دین

کس برای  دهیم؛ زیرا خداوند آن را دوست ندارد! هر هامن ترک دشمنی است، پس ما به معبودات کسانی که از مسلامنان نیستند، دشنام منی
  »ها هامن اخالق است! رسد که: قطعاً برترین کارها میان ملّت ها تالش کند، به این حقیقت می شناخنت دین

   ۲عربی، زبان قرآن  امعج * متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ینۀ پاسخ: گز -۳۰
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  ) قطعاً بهرتین کار نگه داشنت دین اسالم است فقط!۱  
  تر از آن، دین است! مهم ) اخالق مهم است، اما ۲  
  کنیم! شامرند، همزیستی می دهند و دین ما را محرتم منی ) با کسانی که به ما دشنام می۳  
  های دیگران احرتام بگذارد! ) بر هر انسانی الزم است که به عقیده۴  
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  ۲عربی، زبان قرآن  امعج *ساده مشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۱
  »آمیز دست یابیم؟ چگونه به همزیستی مساملت«  
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  )) با پافشاری بر دشمنی (۲  ها ) با احرتام گذاشنت به سایر دین۱  
  یک از ما ) با نگه داشنت اعتقادات هر۴    ) با حفظ دوستی با هر انسانی۳  
  ۲عربی، زبان قرآن  امعج *دشوار مشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  ها:  اشتباهات سایر گزینه  
  فاَعَل  ) تَفاَعَل ۲  
  فعلّیٌة و رشطّیةٌ  ) إسمّیٌة ۳  
  له حرف زائد ) له حرفان زائدان ۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  امعج *متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  ها:  اشتباهات سایر گزینه  
  نیست.» اسم مکان«جمع مکّرس/  ) جمع سامل ۱  
  إلیه و مجرور مضاف ) مفعول و منصوب ۲  
  نیست.» اسم مکان«جمع مکّرس/  ) مفرد ۳  
  ۲و عربی، زبان قرآن  ۱عربی، زبان قرآن  ترکیبی * دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  ساَعَتینِ  یُالِحُظ/ ساَعِتیَن  یُالَحَظ   
  ۲و عربی، زبان قرآن  ۱عربی، زبان قرآن  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  ها:  ترجمۀ گزینه  
  رسسبز های درختان در بهار!  ) صفتی برای شاخه۱  
  تنه (درست آن؛ جناح: بال) کند!  رنده با آن پرواز می) عضوی که پ۲  
  ملّت کنند!  ) گروهی از مردم که در یک کشور زندگی می۳  
  شده  بسته ) آنچه که باز نیست بلکه مسدود است! ۴  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۴۰صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۶

  ها:  بررسی سایر گزینه  
  مفاعلة لِعن ) یُطا۲  
  إفتعال  ) تنَتِفعین۳  
  ی مجرد است. ثالث ) ال یَنام ۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۲۰صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۷

  اسم مکان است. » مرقد«جمع » مراقد«اسم تفضیل و » خیر: بهرتین«در این گزینه   
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  اسم مکان نیست. » مسکین«جمع » املساکین«فعل هستند.  »نْ أحسِ «و » أحَسنَ ) «۲  
  اسم تفضیل؛ اسم مکان نیامده است. » تر أطیب: خوب) «۳  
  اسم مفعول » ُمنظَّمة«اسم مبالغه/ » عّالم«اسم مفعول/ » ُموظَّف) «۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۳۶صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۸

  جواب رشط است. » فالله به َغّفارٌ «فعل رشط و » ترَکَ «ادات رشط، » من: هرکس« در این گزینه  
  حرف جر است. » ِمنْ « ۲پرسشی است و در گزینۀ » َمن: چه کسی« ۳و  ۱های  در گزینه  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۲۳صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۹

  است. ») إفتعال«(باب » یَحَرتِم«ز فعل مزید اسم مفعول ا» ُمحَرتَم«در این گزینه   
  ها اسم مفعول از فعل مزید نیامده است.  در سایر گزینه  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۴۰صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۰

  ها:  بررسی گزینه  
  مجرد ثالثی فرَحون إفتعال/ یَ  ) یَحَتِفُل ۲  ثالثی مجرد  إفتعال/ َذَهَبْت  ) مل تَسَتلم ۱  
  إفعال مجرد/ ال نُرشِک  ثالثی ) نَعُبُد   ۴تفعیل  إفتعال/ یُکَرِّموا  ) یَجتَِمعون ۳  
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  ۲دين و زندگي  ۸۵مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۱

  .است ركوع حال در زكات رداختپ و نماز اقامه و مانيا منان،ؤم سرپرست و يول يها يژگيو  
  ۱دين و زندگي  ۶۶مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۲

  »  د؟يآ يم شيخؤه خانواد داريد به مؤمن ايآ « :ديپرس مرگ از پس مؤمنان تيوضع ٔهدربار  كاظم امام از يشخص: خانواده با يمتوف ارتباط  
 آنان نيكمتر و روز سه هر يبرخ و روز دو هر يبرخ و روز هر آنان از يبرخ. شيها لتيفض مقدار رحسبب : «فرمود چقدر؟: ديپرس.  يآر: فرمود  

  .»جمعه هر
  ۲دين و زندگي  ۱۹و  ۱۸هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۳

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

  ۲دين و زندگي  ۷و صفحۀ  ۱دين و زندگي  ۳۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۴
   عمـوم ذهـن خ،يتـار طول در كه است يريفراگ يها پرسش از)  وطنم؟ ييننما آخر روم يم كجا به ( آن از پس انسان ٔهنديآ و مرگ يستيچ 

  .است كرده مشغول خود به را ها انسان
   است يزندگ يها يروزمرگ در نگاه افق پرواز ،است انسان نياديبن يازهاين از كه شيخو ٔهنديآ دركۀ الزم  سـطح از انسـان، كـه يزمان 

  .نديب يم رو روبه يتر مهم يازهاين با را خود شد،ينديب يباالتر افق در و رود فراتر روزمرّهي زندگ
  ۱دين و زندگي  ۶۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۵

    برزخ در يآگاه و شعور وجود :  
  :نديگو يم اند، كرده ظلم خود به كه يدر حال ،كنند يم افتيدر را آنان روح كه يكسان به فرشتگان: انسان با فرشتگان يگو و گفت    
 كـه نبـود عيوسـ خدا نيزم مگر: گفتند فرشتگان. ميبود مستضعف و فشار تحت خود نيسرزم در ما: گفتند د؟يبود هچگون ]ايدن[ در شما(    

  )د؟يكن مهاجرت
   است يآگاه و شعور شيافزا انگريب پس نبوده، ريپذ امكان ايدن در فرشتگان با مكالمه كه ديكن دقت.  
  ۱دين و زندگي  ۴۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۶

   بـه را خـود و رديبگ شيپ را مرگ از غفلت و كردن فراموش راه كوشد يم دارد، يجاودانگ به ليم و است طلب تينها يب كه يانسان:  معاد انكار   
 ها يآلودگ گرداب در رفتن فرو جز يعاقبت وه،يش نيا كه است روشن. كند فراموش دارد، انتظار در كه را يتلخ ٔهنديآ تا سازد سرگرم يكار هر

  .داشت نخواهد
  ۱دين و زندگي  ۴۱و  ۴۰هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۷

   ايدن بودن گذرا و موقت و آخرت بودن ديجاو ۀشياند فقدان ( ننديب يم ايدن به محدود را يزندگ كه است هولناك و ناگوار يكسان يبرا مرگ  :
  .شوند يم مواجه آن با گناه از يبار كوله با اي ))الْحَيَوَانُ لَهِيَ الĤْخِرَةَ الدَّارَ نَّإ و لَعِبٌ  وَ  لَهْوٌ لَّاإ الدُّنْيَا اةُالْحَيَ هَذِهِ مَا وَ(

   شهادت با و روند يم شهادت استقبال به ها انسان باشد، يضرور خدا راه در يفداكار و نباشد ذلت و ننگ جز يزيچ ايدن نيا اتيح كه آنگاه 
  .كنند يم هموار را ها انسان يآزاد راه خود

  ۱دين و زندگي  ۵۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۸
   او سـپس و است داده قرار انسان وجود در را ديجاو يزندگ به شيگرا خداوند گفت ديبا صورت نيا در نباشد، يا يزندگ ا،يدن نيا از بعد اگر 

  !است؟ سازگار خداوند حكمت با كار نيا ايآ! كند يم نابود است، يابد اتيح شتاقم كه يحال در را
   سـؤال نيا نباشد، هم يمعاد و ميشو خاك است، داده قرار ما وجود در خداوند كه يمختلف يها هيسرما و استعدادها همه نيا با بناست اگر 

 آمدن نيا ليدل پس م،يبود خاك ابتدا همان از كه ما است؟ بوده چه ما درون در ها هيسرما و استعدادها نيا دنيآفر ليدل كه شود يم مطرح
  بود؟ نخواهد عبث و هدف يب جهان، و انسان نشيآفر اساس نيا بر ايآ بود؟ چه رفتن و

  ۲دين و زندگي  ۲۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۹
   اكرم امبريپ  ايـ نكند، يامبريپ يادّعا يكس شان،يا از پس تا كرد يم يمعرف ياله امبريپ نيآخر عنوان به را خود مختلف، اجتماعات در 

  .ستين يواقع امبريپ او كه بدانند و نخورند را او بيفر مردم كرد، ادّعا اگر
   با زين نبوت ختم زمان نييتع دهد، يم صيتشخ زمان هر در را امبريپ به ازين عدم اي ازين كه اوست و فرستد مي را امبرانيپ خداوند كه آنجا از 

  ياله علم :نه اي شده، فراهم نبوت ختم عوامل داند يم قاًيدق كه اوست رايز خداست؛
  ۲دين و زندگي  ۹و  ۷هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۰

   است انسان سعادت ٔهكنند نيتضم برتر، يازهاين به پاسخ.  
   در. است آزمون و تجربه ازمندين مشكوك و ياحتمال پاسخ هر رايز باشد؛ اعتماد قابل و درست كامالً ديبا ياساس يها ؤالس و ازهاين به پاسخ 

  .اند گوناگون و اديز اريبس هم يشنهاديپ يها راه كه خصوص به ست،ين يكاف يا تجربه نيچن يبرا يآدم محدود عمر كه يحال
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  ۲دين و زندگي  ۳۳متوسط * صفحۀ مشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۱ 
   غيتبل مردم انيم در را نيد همان تا است داده فرمان امبرانيپ ۀهم به و فرستاده ها ن انسا يبرا نيد كي خداوند م،يكر قرآن اتيآ اساس بر 

 نيا هم ايانب.  )كرد يم ديكأت او از يرويپ به و داد يم بشارت يبعد امبريپ آمدن به آمد يم كه يامبريپ هر( رندينگ شيپ در تفرقه راه و كنند
  .اند داده انجام يستگيشا با را خود تيمأمور و كرده اطاعت را فرمان

   دارند اشاره نيد غيتبل و اقامه تيمورأم انجام در ياله امبرانيپ يستگيشا به ۳ و ۲ ، ۱ يها نهيگز.  
  ۲دين و زندگي  ۵۰و  ۴۶هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۲

 او بـه تيـمالك در شد، قائل ياجتماع و يخانوادگ حقوق ،زن يبرا ميكر قرآن: قرآن اعجاز يها جنبه از تيجاهل دوران ديعقا از يريرناپذيتأث  
 كرامـت، بر خصوص به و داد قرار مرد دوش بر و برداشت او دوش از را خانواده ۀنيهز دانست؛ خودش آن از را كارش درآمد و ديبخش استقالل

  .ردينگ قرار مرد ٔهسوءاستفاد مورد جامعه در تا كرد ديتأك عفافش و عزّت
  ۲دين و زندگي  ۵۵و  ۳۱هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۳

 باشد يمعوت كردن) (د  خدا رسول يوح ابالغ و افتيدر تيمسئول بر ناظر يشبستر محمود خيش »اهللا يال ادعوا شده نازل او بر« ٔهسرود  
  .رساندند مردم به اديز اي كم يا ذره بدون و نموده افتيدر يوح ۀفرشت از كامل طور به را ميكر قرآن اتيآ شانيا نهيزم نيا در كه

  ۲دين و زندگي  ۶۰و  ۵۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۴
 ميموظف ما است، »طاغوت « حاكمش چون است، زيآم شرك ينظام ،يراسالميغ ياسيس نظام هر كه ليدل نيا به: )ره(ينيخم امامٔه فرمود مطابق  

  ).بورزند كفر آن به كه شده داده دستور آنان به ،بِهِ يَكْفُرُوا نْأ مِرُوااُ( : ميببر نيب از و ميكن دور آنان اتيح از و مسلمانان ۀجامع از را شرك آثار
  ۲دين و زندگي  ۷۶ال: * متوسط * صفحۀ مشخصات سؤ ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۵

 را خـود اعتقادات و مييبگو سخن استدالل و معرفت اساس بر مسلمانان گريد با ميبتوان تا ميببخش ارتقا استدالل و دانش با را خود اعتقادات  
 گريكـدي بـه را هـا ل د بلكـه ،شود نمي ييجدا و تفرقه سبب تنها نه اعتقادات، از يمنطق دفاع. ميكن انيب ييناسزاگو و نزاع بدون و حيصح نحو به
  .ميكن ميتنظ  شانيا تيب اهل و  اكرم امبريپ سنتّ و رهيس قرآن، معارف شتريب شناخت يبرا يا برنامه است الزم ن،يبنابرا كند؛ مي كينزد

  ۲دين و زندگي  ۸۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۶
   امبريپ  ي عل حضرت دست و مـن يّوصـ مـن، بـرادر ن،يـا همانا :«فرمود مهمانان به و رفتيپذ را شانيا عتيب گرفت، دست در را 

  دنبال آيۀ انذار آمده است. كه به ارالدّ ومي اي االنذار ومي ثيحد:  .»بود خواهد شما انيم در من نيجانش
   ي عل امام كه آنجا از خدا رسول از پس را مسلمانان ينيد تيمرجع و يرهبر تيمسئول دو امامان گريد و  يضـرور دارنـد، عهده بر 

  عصمت:  باشند خطا و گناه از مصون آنان كه است
  ۲دين و زندگي  ۷۳مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۷

 ، رٌيخَب مٌيعَل اهللاَ اِنَّ اَتقاكُم اهللاِ عِندَ اَكرَمَكُم اِنَّ لِتَعارَفوا قَبائِلَ وَ شُعوبًا ناكُمجَعَل وَ ياُنث وَ كَرٍ ذَ مِن خَلَقناكُم اِنَّا النَّاسُ هَايُّاَ اي( ۀفيشر يۀآ به توجه با  
 گمـان يبـ. ديـابي ييآشـنا و انـس گريكـدي بـا تـا ميداد قرار ها لهيقب و اقوام را شما و ميديآفر زن كي و مرد كي از را شما همانا مردم، يا

 مـالك ها انسان اتينفسان از هيآگا و علم اساس بر خداوند ).است آگاه يدانا خداوند كه همانا .شماست نيتقواتر اب خدا نزد شما نيتر يگرام
  .دينما يم باطل را بود يجاهل غلط يها سنت از كه را ينژاد و يقوم يها تعصب و شمارد يم تقوا را يبرتر و افراد يبند ميتقس

  ۱دين و زندگي  ۶۴وار * صفحۀ مشخصات سؤال: * دش ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۸
» .دهند پاسخ توانند ينم فقط و شنواترند شما از كالم نيا به شانيا اوست، دست در جانم كه يكس به قسم : « اصحاب به  خدا رسول پاسخ  

  .باشد يم آن دؤيم »انتبهوا واتما فاذا امين اسالنّ« تيروا كه است برزخ در يآگاه و شعور شيمبيّن افزا
  ۱دين و زندگي  ۶۳مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۲سخ: گزينۀ پا -۵۹

 لَـيإ بَرْزَخٌ وَرَائِهِمْ مِنْ وَ قَائِلُهَا هُوَ كَلِمَةٌ نَّهَاإ كَلّا تَرَكْتُ فِيمَا صَالِحًا عْمَلُأ لَعَلِّي ارْجِعُونِ رَبِّ قَالَ الْمَوْتُ حَدَهُمُأ جَاءَ ذَاإ حَتَّي( ۀفيشر يۀآ اساس بر  
 يالهـ كـالم در كه است آنان ٔهديعق يسست بر خدا يآگاه و علم خداوند يسو از ايدن به مشركان بازگشت درخواست رد ليدل، )يُبْعَثُونَ وْمِيَ
  .است حرف حدّ در و ستين يواقع گناهكاران درخواست يعني است مشهود. )ديگو يم او كه است يسخن نيا قَائِلُهَا، هُوَ كَلِمَةٌ نَّهَاإ(

  ۱دين و زندگي  ۵۳مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۰
  :مردگان شدن زنده از ييها نمونه انيب  
 از پس را ها نيا چگونه خداوند يراست به كه گرفت شكل  ريعز ذهن در سؤال نيا روستا ساكنانٔه ديپوس و يمتالش يها استخوان دنيد با  

  .است توانا يكار هر بر خدا كه دانم يم: گفت و ديد را االغ شدن زنده خود چشم به  ريعز...  كند؟ يم زنده مرگ

  

 ۲زبان انگليسي  ۳۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۶۱
در  يسـيآمـوز انگل زبـان ارديـليم كيدارد، اما حدود  ينينسبت به زبان چ يكمترگويشگر بومي  يسيكه زبان انگل نجاستيجالب اترجمه:   

  سراسر جهان وجود دارد.
) aو  oneتـوانيم از ( گويي داشته باشيم. براي بيـان يـك ميليـارد مـي شود مگر اينكه هدف كلي جمع بسته نمي (billion)توضيح: ميليارد   

  توانيم استفاده كنيم. مي oneاستفاده كنيم، اما در وسط جمله فقط از 
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 ۱زبان انگليسي  ۵۴ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۶۲
 ،نـدبود دهيـد آن زمان تا بود كه يوانيترين ح بيو عج نيتر بزرگ رايها را به خود جلب كرده بود، ز توجه آنخاصي  طور بهاسب  نياترجمه:   

  ها شد. آن ۀحمل نيمركز اول نيا نيبنابرا
جـزو صـفات كوتـاه  strangeو  bigگرفته است، پس به صـفت عـالي نيـاز داريـم. صـفت توضيح: اسب با همۀ حيوانات مورد قياس قرار   

  نياز داريم. estو پسوند  theها به حالت برترين به حرف تعريف  شود و براي تبديل كردن آن بخشي) محسوب مي (تك
  شود. سوب ميهاي صفت عالي مح معني (تاكنون، تا آن زمان) از نشانه در انتهاي جمله به (ever)توجه:   
  ۲زبان انگليسي  ۴۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۶۳

  .را خوب ننواخت تاريگذشته گ كشنبهي يليالتحص فارغ ياو در مهمانترجمه:   
  جمله در زبان انگليسي:توضيح: ساختار و ترتيب درست اجزاي   

 فاعل  فعل  مفعول قيد حالت  قيد مكان  قيد زمان
last Sundayat the graduation partywell the guitar did not playshe 

  ۲زبان انگليسي  ۲۹ صفحۀ*  سخت: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۶۴
  .ميكرد ديفقط خر گريد يو روزها ميكرد دي. روز اول از مساجد معروف بازدميما فقط چند روز را در استانبول گذراندترجمه:   
  صـورت  بـه (a lots of)شمارش است و همچنين ساختار صـحيح  صورت جمع و قابل به dayدهد.  مفهوم منفي به جمله مي ۲ توضيح: گزينۀ  

a lot of باشد مي.  
 ۲زبان انگليسي  ۵۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۶۵

  .آورند دست مي بهوزن را  ني، سرانجام دوباره اآيند يين ميپابدن خود  يعيوزن طب ريو ز رنديگ مي ميكه رژ افرادي ٪۹۰از  شيبترجمه:   
 ) بررسي كردن۴  ) ملحق شدن۳  دست آوردن ) به۲  ) دسترسي داشتن به۱  
  »اضافه وزن پيدا كردن، چاق شدن«يعني  (gain weight)توجه: همنشين   
 ۲زبان انگليسي  ۵۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۶۶

كـه  يخواهنـد، در حـال مـي فرمول (قاعـده) زيچ همه يهستند و براتحليلي (اهل تحليل)  اريافراد بس يزبان دوم، برخ يريادگيدر ترجمه:   
 كنند. يها كپ و از آن يآور را جمع ييها مثال دهند مي حيترج گرانيد
 ) اندازه گرفتن۴  ) ترجيح دادن۳  ) جلوگيري كردن۲  ) آماده كردن۱  
  ۱زبان انگليسي  ۶۴ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۶۷

  . دانستند مي ينيرا چ او تيمل، يكوتاه و يخانوادگ نام ليدل از مردم به ياريبود، بس )وو( يو يخانوادگ از آنجا كه نامترجمه:   
 ) واقعيت۴  ) مليت۳  ) توضيح، شرح۲  ) اعتقاد، باور۱  
 ۱زبان انگليسي  ۴۷ صفحۀ*  طمتوس: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۶۸

كـار را  نيـخواست ا مي پدرشخود كند، اگرچه  ۀرا حرف ياضيرو گرفت كه فلسفه  ميو تصم مند شد عالقه اتياضيحال، او به ر نيبا اترجمه:   
   انجام ندهد.

 مند به ) عالقه۴  ) مطمئن در مورد۳  ) منتظر (كسي يا چيزي) بودن۲  ) بر اساس۱  
  ۱زبان انگليسي  ۴۹ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۶۹

 دهيشما به آن عق يعاطف ي، وابستگديداشته باش دهيعق كياز  تيدر حما يكمتر بارز يها تيواقعبار گفته است كه هرچه  كي يكسترجمه:   
   است. تر يقو

  ها ها، حقيقت ) واقعيت۴  ) عناصر، عوامل۳  ها ) سفارش۲  ها ) سبك۱  
 ۲زبان انگليسي  ۲۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ زينۀگ: پاسخ -۷۰

 يصورت هفتگ صحبت كردن ما را به ييتواناداخل كالس،  يها در طول بحث يبردار ادداشتيمن با گوش دادن به ما و  يسيمعلم انگلترجمه:   
  .سنجد مي

  ) رسانه۴  ) ارزش۳  ) بخت، شانس۲  ) توانايي، قابليت۱  
 ۱زبان انگليسي  ۴۹ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۷۱

  .دفاع كردندخود  هنيحمله بود، همه داوطلبانه از م ٔهو دشمن آماد شرايط بحراني شد ياما وقت ،خواست كس جنگ نمي چيهترجمه:   
 آوري كردن ) جمع۴  ) خلق كردن، ايجاد كردن۳  ) توسعه دادن۲  ) دفاع كردن۱  
  ۲زبان انگليسي  ۵۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال اتمشخص ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۷۲

رخ  ييويديـو يهـا تماس اينامزدها  يها يسخنران يدر ط ندرت بهافتد،  طور معمول اتفاق مي به يواقع يايموارد در دن نيكه ا يدر حالترجمه:   
  انتخابات است. دورٔهدر  يكه اهداف اصل دهد مي

  ) روان۴  ندرت ) به۳  سادگي ) به۲  ) عمدتا۱ً  
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  ترجمۀCloze Test: 
(از يك متخصـص برعكس آن را  قاًيدق يا است، جمله ديشما مف يبرا يخاص يغذا ديگو كه به شما مي يهر متخصص يرسد برا به نظر مي

 يالگـون آ دارند، هيبر روح يمثبت رياند كه تأث نشان داده يمواد مغذ ايخاص  يغذاها ياست كه اگرچه برخ نيا قتي. حقافتي ديخواهديگر) 
 يواقعـ يشده بـا غـذا يفرآور يغذا نيگزيجاتا حد امكان  ديسالم با ييغذا ميرژ كي يبنا سنگ كه خيلي مهم است. شماست ييغذا كلي

در نحوه تفكر، نگاه و احساس شـما  ياديز تفاوتتواند  است مي كينزدبه آنچه در طبيعت درست شده  تا حد امكانكه  ييباشد. خوردن غذا
 .كند جاديا
  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۳

  ) به اشتباه۴  طور مناسبي ) به۳  ) لزوما۲ً  ) دقيقا۱ً  
  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۴

 ) اختالل۴  ) خطر۳  ) منطقه۲  ) الگو۱  
  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۵

برتـرين اي در جمله صورت نگرفتـه تـا از صـفات برتـر و  كنيم. درضمن مقايسه توضيح: با توجه به مفهوم جمله از صفت برابري استفاده مي  
  استفاده كنيم.

 ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۶
   است.» تفاوت ايجاد كردن«معني  به (make a difference)توجه: همنشين   
 ترجمۀ درك مطلب: 

مـا باشـد.  ٔهروزمر ياز زندگ يبخش ديبا يبدن تيرشد كنند. فعال يو هم از نظر روح يكند تا هم از نظر جسم ورزش به كودكان كمك مي
 يكپـارچگيتعامـل و  يگروهـ يهـا تيـعنوان مثال فعال كند، به جهات به كودكان كمك مي يارياز بس نييپا نياز سن يورزشهر نوع  نيتمر

 رايـبخشـد، ز ارتقـا مـي يسال سالم را در بزرگ يسبك زندگ كيبخشد و  را بهبود مي يسطح ذهن نيهمچن آن. شدبخ را بهبود مي ياجتماع
 ايـ يسـالم دارد. اگـر در سـطح روانشـناخت ۀچندگان دي. ورزش فوامانند باقي مياغلب  ميآور دست مي به يكه ما در دوران كودك ييها عادت
نفـس  كند تا عزت شود) به كودكان كمك مي انجام مي يصورت گروه كه به ييها تي(خصوصاً فعال يورزش يها تي، فعالميصحبت كن يتيشخص
  .را درك كنند نيداشتن و احترام به قوان تيدهند كه اهم مي امكان را نيها ا كنند و به آن تيخود را تقو ياجتماع
تـرين  مناسـببراي او كودك  يها ييو توانا طيبا توجه به شرا تيفعال اياست كه كدام نوع ورزش  نيدر نظر گرفت ا ديكه با يگريد ۀجنب

تـر،  فرد فعـال كي يشود. برا ط برقرار كند بهتر ميساالن خود ارتبا كه مجبور است با هم يتر احتماالً در ورزش ياست. كودك ترسو و خجالت
ورزش  تيممكن است اهممرتبط موضوعات  نياز مهمتر يكيكمك كند.  شتمركز ييتواند به رشد بهتر توانا مي سيمانند تن يفردورزش  كي

كنـد. بـا در نظـر  كمك مـي يوزن و چاق ضافهاز ا يرجلوگي به روزانه ورزش رايباشد، ز زيو جوان ن ريتنها در كودكان بلكه در افراد پ ، نهيبدن
 ياجبـار بـاًيتقر يخـانوادگ يهـا غرب، گنجاندن ورزش در برنامـه يايوزن در دن و اضافه يكودكان و جوانان مبتال به چاق درصدگرفتن رشد 

  شود. مي
   ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۷

 ترجمه: اين متن عمداً در مورد چيست؟  
 شوند مي يمتخوب كه باعث بهبود سال يها عادت) ۱  
  ن ما روزمره يدر زندگ ذهني تينقش فعال) ۲  
  سالم شود يسبك زندگ كيمنجر به  يگروه يها تيشود فعال كه باعث مي يليدال) ۳  
 كودكان يسالمت يورزش برا تياهم) ۴  
  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۸

  است؟ نادرستهاي زير  يك از عبارت ترجمه: با توجه به متن، كدام  
  وزن است. هاي ورزش روزانه پيشگيري از اضافه يكي از مزيت) ۱  
  كند. ورزش تنها به رشد فيزيكي كودكان كمك مي) ۲  
  ساالن خود معاشرت كنند. كند تا با هم هاي گروهي اين است كه به كودكان خجالتي كمك مي هاي فعاليت يكي از حُسن) ۳  
  كنند. ار فعال در تمركز كردن كمك ميهايي هستند كه به كودكان بسي هاي انفرادي يكي از راه ورزش) ۴  
  ۳ گزينۀ: پاسخ -۷۹

  در پاراگراف دوم به چه معني است؟ ”peer“ترجمه: لغت   
  ) فرد پرانرژي۴  سن ) شخص هم۳  ) شخص پرحرف، وراج۲  ) اعضاي يك خانواده۱  
  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۰

 آورد ............... ترجمه: نويسنده در پاراگراف اول مثال مي  
 .ديكن فيرا توص رمعمولياتفاق غ ك) تا ي۲    ا عبارت قبلي را اصالح كند.) ت۱  
  ) تا از مضمون اصلي همان پاراگراف پشتيباني كند.۴    ) تا استثنايي را بيان كند.۳  
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ مرداد ۸ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
 

  
  ۱رياضي و آمار  ۳۵و  ۳۴هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۸۱

ها، معادله را از حالـت كسـري خـارج  .م.م مخرج كسرنكته: براي حل معادالت گويا، ابتدا با استفاده از طرفين وسطين يا ضرب كسرها در ك  
  آمده، ريشۀ مخرج كسرها نباشند. دست هاي به كنيم و در نهايت بايد بررسي كنيم كه جواب كرده و حل مي

  به كمك طرفين وسطين داريم:  
 

            
 


         
 


Z»jq¶ jIdUH

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

x
x x (x )(x )

x

2 2

2

2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 22 1 2

1
5 4 0 1 4 0

4

   

  ۱رياضي و آمار  ۳۵و  ۳۴هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۸۲
ها، معادله را از حالـت كسـري خـارج  نكته: براي حل معادالت گويا، ابتدا با استفاده از طرفين وسطين يا ضرب كسرها در ك.م.م مخرج كسر  

  آمده، ريشۀ مخرج كسرها نباشند. دست هاي به كنيم و در نهايت بايد بررسي كنيم كه جواب كرده و حل مي
x)دو طرف تساوي را در    )(x ) 1   كنيم: ضرب مي 1

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

x x x x x x x

  
                

 

          

1 1 2 2 2

2 2 2 2

3 56 3 1 6 1 1 5 1 4 3 6 1 5 51 1
4 3 6 6 5 5 10 9 9 0

   

axمجموع جواب معادلۀ درجه دوم    bx c  2 bاز رابطۀ  0
a

 9هاي معادلۀ باال برابر با  آيد، پس مجموع جواب دست مي به
  است. 10

xهاي مخرج يعني  سمان باشد كه ريشهبايد حوا    xو  1  1 كنند، پس قرار نيست جوابي از معادله حذف شود. در معادلۀ نهايي صدق نمي  
  ۱رياضي و آمار  ۳۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۸۳

  باشد. مي x7است، پس وزن نقرٔه اوليه،  ۷يم. چون نسبت وزن نقرٔه اوليه به مس اوليه گير در نظر مي xوزن مس اوليه را   
½o£º ·p»
u¶ ·p»
¾μv\¶ ·p»

x
x

x


 
 

7

8
   

  آيند: رو درمي صورت روبه ها به كنيم. اكنون وزن گرم مس را به موادي كه داريم، اضافه مي ۱۲۰حال   
½o£º ·p»
u¶ ·p»
¾μv\¶ ·p»

x
x

x


  
  

7
120
8 120

   

1سبت وزن مس به وزن مجسمه، ن  
  است، پس: 5

u¶ ·p»
¾μv\¶ ·p»

x x x x x
x
          


1 120 1 8 120 5 600 3 480 1605 8 120 5   

xبنابراين وزن اوليۀ مجسمه،      8 8 160   باشد. مي 1280
  ۱رياضي و آمار  ۴۶ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۸۴

  ها، نمودار را حداكثر يك در يك نقطه قطع كند.yست كه هر خطي موازي محور نكته: نمودار يك رابطه، زماني تابع ا  
  كند، پس تابع نيست. شود كه نمودار را در بيش از يك نقطه قطع مي ، خطي عمودي پيدا مي۳در نمودار مربوط به گزينۀ   

  
  
  
  
  
  

x

y
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  ۱رياضي و آمار  ۵۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۸۵
fبا توجه به اينكه  ابتدا   ( ) 1 fو  9 ( ) 4   داريم: ،7

f ( )f (x) a x b a b a b       1 9 9 1 9   
f ( )f (x) a x b a b a b       4 7 7 4 2 7   

  كنيم: آمده را در يك دستگاه حل مي دست دو معادلۀ به  
 


           

     
xj¼i

( )
( )

a b
a b

a
a b a b

1 99 2
2 7 2 7

   

aگذاري  با جاي    2 :در معادلۀ اول داريم  
aa b b   29 11   

  بنابراين:  

x
f (x) x f ( ) ( )


             

25
4 25 25 52 11 2 11 2 11 5 11 64 4 2   

  ۱رياضي و آمار  ۵۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۸۶
yفرم  نكته: ضابطۀ هر تابع خطي به   ax b  .است  
A(xو نقطۀ نكته: شيب تابع خطي كه از د   , y )1 B(xو  1 , y )2   كند برابر است با: عبور مي 2

KÃ{ y y
x x





2 1
2 1

   

)Aابتدا شيب گذرنده از نقاط    , )2 )Bو  7 , )6   كنيم: را حساب مي 17
B A

AB
B A

y y ( )m
x x

     
 

17 7 24 66 2 4   

yصورت  نجا ضابطۀ تابع بهتا اي   x b 6 گذاري نقطۀ  درآمد. با جايA( , )2   كنيم: را پيدا مي b، مقدار 7
( ) b b     7 6 2 19   

yشكل  پس ضابطۀ تابع به   x 6 yها، بايد xمحور دست آوردن طول نقطۀ برخورد تابع با  است. براي به 19    گذاري كنيم: را جاي 0

x x x     
190 6 19 6 19 6   

  ۱رياضي و آمار  ۶۲ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۸۷
  با: گيريم. در اين صورت، دماي اوليه برحسب فارنهايت برابر است در نظر مي xگراد را  دماي اوليه برحسب سانتي  

C xF C F x    
9 932 325 5   

xدهيم تا دما به  گراد افزايش مي درجۀ سانتي ۳۵دما را       برسد، در اين صورت، دما برحسب فارنهايت برابر است با: 35
C xF C F (x ) x         359 9 932 35 32 63 325 5 5   

  كنيم: آمده را محاسبه مي دست اختالف دو دماي به  

( x ) ( x )    
9 963 32 32 635 5   

  ۲رياضي و آمار  ۹ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۸۸
  : طبق قوانين دمورگان داريم:۱نكتۀ   

  


   

~ (p q) ~ p ~ q

~ (p q) ~ p ~ q
   

pرو را داريم:  ارزي روبه : براي گزارٔه شرطي، هم۲نكتۀ    q ~ p q     
pنقيض گزارٔه    ~ q  برابر است با: ۱طبق نكتۀ ،~ (p ~ q) ~ p q    
~، گزارٔه ۲طبق نكتۀ    p q  با گزارٔه شرطيp q ارز است. هم  
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  ۲رياضي و آمار  ۱۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۸۹
  هاي زير است: صورت تثنايي به: استدالل قياس اس۱نكتۀ   

  q، آنگاه p: اگر ۱مقدمۀ     
((p q) p) q    ,  ۲مقدمۀ :p  

  qنتيجه:     
  هاي زير است: صورت : استدالل مغالطه به۲نكتۀ   

  q، آنگاه p: اگر ۱مقدمۀ     
((p q) q) p    ,   ۲مقدمۀ :q  

  pنتيجه:     
  نويسيم: مي qو  pبرحسب شده را  استدالل داده  

  

.j¼{ïÂμº ³IμU ´ÄIÀnI¨  ½I¬ï·A, ³»oM ÂºIμ¿¶ ¾M p»o¶H  o¬H :1 ¾à ¶k£¶

.k{ ³IμU ´ÄIÀnI¨  :2 ¾à ¶k£¶

.´TÎoº ÂºIμ¿¶ ¾M p»o¶H  :¾\ÃTº

q p

~q

~p

 





   

  پس استدالل باال، نه مغالطه است و نه قياس استثنايي.  
p))جدول ارزش گزارٔه    q) ~ q) ~ p   نويسيم: را هم مي  

((p q) ~ q) ~ p    (p q) ~ q  p q  ~ q  ~ p  q p 
  د  د  ن  ن  د  ن  د
  د  ن  ن  د  ن  ن  د
 ن  د  د  ن  د  ن  د
 ن  ن  د  د  د  د  د

  پس نتيجۀ اين استدالل، همواره درست است.  
  پاسخ است. ۳بنابراين گزينۀ   
  ۲رياضي و آمار  ۱۷و  ۱۶هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۹۰

  ، عبارت سمت چپ تساوي، عددي منفي، ولي عبارت سمت راست تساوي، عددي مثبت است، پس تساوي برقرار نيست:۳در گزينۀ   

( )       22 5 2 5 2 5   : سمت چپ 20

( )    22 5 4 5   : سمت راست 20
  ها درست هستند. ساير گزينه  
  ۲رياضي و آمار  ۲۶ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۹۱

fصورت  نكته: تابعي كه برد آن يك عضو دارد، تابع ثابت است. ضابطۀ تابع ثابت به   (x) c  است كه در آنc باشد. يك عدد حقيقي مي  
  كنيم: را بررسي ميها  گزينه  
  است، پس ثابت نيست. ۵و  ۲عضو  ۲: برد تابع داراي ۱گزينۀ   
  كنيم: : ضابطۀ تابع را ساده مي۲گزينۀ   

pH n¼T¨IÎ 2پس تابع ثابت است. 

jkø ¦Ä

x (x )f (x) f (x) f (x)
x (x ) 

      
 

2 6 2 3 23 3   

  كنيم: : ضابطه را ساده مي۳گزينۀ   

xfثابت نيست. (x) x
x

  
2

   

شود. اين نمودار دو خط افقي دارد كـه در  ت از يك خط افقي (يا چند خط افقي كه در يك امتداد هستند) تشكيل مي: نمودار تابع ثاب۴گزينۀ   
  يك راستا نيستند، پس تابع ثابت نيست.
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  ۲رياضي و آمار  ۳۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۹۲
  ها برابر است. مرتب وم تمام زوجمرتبي تابع هماني، مؤلفۀ اول و د نكته: در نمايش زوج  
  دهيم: هاي اول و دوم را برابر قرار مي ها، مؤلفه مرتب مطابق نكته در تمام زوج  

( a , a) a a a a ( a ) a            2 2 2 2 14 1 4 4 1 4 4 4 1 0 2 1 0 2   

a
(b a , ) b a b b


        

1
22 6 2 6 1 6 5   

a

b( a b ,c) a b c c c



        

1
2
54 4 2 5 7   

  ۲ياضي و آمار ر ۲۹تا  ۲۷هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۹۳
  كنيم: شده را حساب مي در سه نقطۀ خواسته fمقدار تابع   

¯IM à¾õMIòx f (x) x x f ( ) ( ) ( )                2 22 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1   
¸ÃÄIQ à¾õMIòx f (x) x x f ( ) ( ) ( )                2 21 3 1 1 3 1 1 3 2   

ôw» à¾õMIòx f (x) k f ( ) k    0 0   
  بنابراين:  

 
k

f ( ) f ( ) f ( ) k k          
21

2 1 1 0 8 1 2 8 5   

  ۲ياضي و آمار ر ۲۹تا  ۲۷هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۹۴
  كنيم: ها، خطوط را رسم مي كمك نقاط ابتدا و انتهاي بازه هر دو ضابطه، يك تابع خطي هستند. به  

  
  

x
y x y   

1 4
2 2 0 6   

  
  

x
y x y


    

2 1
3 4 10 1   

  
  پاسخ است. ۳كند، بنابراين گزينۀ  شده از نواحي اول و دوم، عبور نمي نمودار رسم  

  
  ۲رياضي و آمار  ۳۰ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۹۵

fصورت  نكته: ضابطۀ تابع هماني به   (x) x .است  
  نويسيم. تر مي را ساده fتابع   

f (x) a(x ) x bx c a(x x ) x bx c ax ax a x bx c                2 2 2 2 2 21 2 1 2   
f (x) (a )x ( a b)x a c     21 2   

aو عدد  x2با توجه به ضابطۀ تابع هماني، بايد ضريب    c  هر دو صفر و ضريبx باشد. ۱، بايد  

 
oÿÅoÿÅ

a a
f (x) (a )x ( a b)x a c a b b b

a c c c

    
              
        

2

1

1 0 1
1 2 2 1 2 1 3

0 1 0 1
   

  بنابراين:   
b c

a
 

  


3 1 41   

  

  اقتصاد ۱۲و  ۱۱، ۹ هاي صفحهمشخصات سؤال: * ساده *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۹۶
  كند. خالي را پر مي درستي جاي به ۲گزينۀ   

x

y

2
1

1

6

10

4
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  اقتصاد ۱۱ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۹۷
مدت و ماندگار و همچنين رضـايت پروردگـار تـرجيح  مدت و غيرقانوني را به منافع بلند خود منافع كوتاه» محدوديت عقالني«توليدكننده با   

او درست و بـر اسـاس » انتخاب«ها دچار اشتباه شده باشد، اما قطعاً روش  در شناسايي منافع و هزينه داده است و به اين ترتيب ممكن است
  اصل هزينۀ فرصت بوده است.

  اقتصاد ۱۶ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۹۸
  جايگاه علمي نيست، بلكه جايگاه علمي بااليي دارد!  توجه كنيد اگرچه علم اقتصاد از اهميت بسيار زيادي برخوردار است اما، داراي باالترين  
  همچنين داراي باالترين سطح درآمد و رتبۀ اجتماعي نيست؛ بلكه درآمد و رتبۀ اجتماعي بااليي دارد!  
  اي دارد! از بيشترين سهم بازار كار برخوردار نيست؛ اما بازار كار گسترده  
  اقتصاد ۲۸و  ۲۵، ۲۴ هاي صفحه مشخصات سؤال: * متوسط * ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۹۹

  است.» زمين«الف) معادن جزو امكانات خدادادي يا منابع طبيعي بوده و نام ديگر آن نيز عامل   
  تعريف سرمايۀ مالي است. ۴و  ۱، در گزينۀ »ب«توجه كنيد قسمت ب)   
عنوان صنعت، دومـين  آمده است؛ پس به دست هشده به يك محصول جديد ب در اين مثال پوشاك محصولي است كه از تبديل مواد حيازتج)   

  شود. نوع توليد محسوب مي
  اقتصاد ۲۶و  ۲۵ هاي صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۰۰

  شوند. بندي مي دسته »انتفاعي و غيرانتفاعي«كنندگان بر اساس انگيزٔه خود به دو گروه  توليدالف)   
دانيد عامل انساني بين عوامـل توليـد از  طور كه مي ر و محصول در گروه عوامل انساني قرار دارد. همانوكا عنوان صاحب كسب كارفرما، بهب)   

  اهميت باالتري نسبت به ساير عوامل برخوردار است.
  شود. رض نميشود و همچنين صاحب سرمايۀ مالي، تعبير كامل و جامعي براي كارفرما ف توجه كنيد كارفرما الزاماً سرمايۀ انساني محسوب نمي  
  اقتصاد ۲۹ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۰۱

هـاي  هـاي مسـتقيم و غيرمسـتقيم) كافيسـت مـا هزينـه ها به ما ارائه شده است. (يعني جمع هزينـه توجه كنيد! در جدول مجموع هزينه  
تـدا ايـن مـورد را حسـاب كـرده و سـپس مجمـوع هزينـۀ دست بياوريم، اما تعداد كاال در جدول مشخص نشده است. اب غيرمستقيم را به

  آوريم. دست مي غيرمستقيم كل را به

,واحد  , , ,
, ,

 
6 500 000 000 6 5001 000 000 

k¶Anj
¯I¨ keH» oÀ SμÃ¤  تعداد كاال  


¯I¨ jHk÷U¯I¨ ¦Ä ÁHoM

, , , , ,  200 000 6 500 1 300 000 000 فرصت  هزينۀ(هاي غيرمستقيم  مجموع هزينه(  

,تومان  , , , , , , , ,  3 310 000 000 1 300 000 000 2 010 000 هاي  مجموع هزينه هاي كل ساليانه  مجموع هزينه هاي غيرمستقيم  وع هزينهمجم 000
  مستقيم

,تومان  , , , , , , , ,  6 500 000 000 2 010 000 000 4 490 000   سود حسابداري درآمد  هزينۀ مستقيم  000
,تومان  , , , , , , , ,  6 500 000 000 3 310 000 000 3 190 000   سود ويژه و اقتصادي درآمد  مجموع هزينۀ كل  000

  اقتصاد ۳۵ ۀل: * دشوار * صفحمشخصات سؤا ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۰۲
  واحد است، پس كمبود تقاضا داريم:  ۲۰واحد تقاضا  ۵۰تومان، عرضه  ۶۰۰در قيمت الف)   

  50 20   كمبود تقاضا 30
  واحد است، پس مازاد عرضه داريم: ۵واحد و تقاضا  ۸۰تومان، عرضه  ۸۰۰در قيمت ب)   

  80 5   اد عرضهماز 75
  واحد است، پس كمبود عرضه داريم:  ۶۰واحد و تقاضا  ۲۰تومان، عرضه  ۳۰۰در قيمت ج)   

  60 20   كمبود عرضه 40
  واحد تقاضا براي كااليش وجود دارد، پس: ۱۰واحد كاال توليد كرده است، اما فقط  ۶۰تومان، گرچه توليدكننده  ۷۰۰در قيمت د)   

تومان   10 700   درآمد 7000
  اقتصاد ۳۴و  ۳۱ هاي صفحهمشخصات سؤال: * ساده *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۰۳
  باشيم. يك كاال شاهد حركت نقاط روي هر دو منحني عرضه و تقاضا مي »قيمت«با تغييرات الف)   
  مبني بر ميزان مصرف كاال مؤثرند: )خانوارها(كننده  ترين عامل، عوامل ديگري نيز بر تصميم مصرف عنوان مهم عالوه بر قيمت بهب)   
  سليقۀ او) ۲    كننده درآمد مصرف) ۱  
  )كاالهاي جانشين و مكمل(قيمت ساير كاالها ) ۴    اثر تبليغات) ۳  
  اقتصاد ۳۸ ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۴
  شود. تشكيل مي »بازار مناقصه«) دولتي(معموالً در خريدهاي عمدٔه   
  صورت عمده بفروشد. تر ارائه دهد، قادر خواهد بود محصول را به اي كه محصول خود را با قيمت پايين هر توليدكننده ،ها در اين نوع از حراجي  
  اقتصاد ۴۱و  ۴۰ هاي صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۰۵
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  اقتصاد ۴۷و  ۴۶ هاي صفحهمشخصات سؤال: * دشوار *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۰۶
  شود!! عنوان سال پايه در نظر گرفته مي ترين سال به هميشه قديمي ■  
  آيد!! كار نمي اضافي بوده و به ۹۰اطالعات سال  ■  
  هاي سال پايه استفاده كرد. هاي سال موردنظر، بايد از قيمت جاي قيمت توجه كنيد براي محاسبۀ توليد كل به قيمت واقعي يا ثابت به ■  
  كنيم. هاي همان سال استفاده مي براي محاسبۀ توليد كل به قيمت جاري از قيمتالف و ب)   

91 −Iw jHk÷U 89 −Iw SμÃ¤

A B

(( , ) ( , )) , , ,


      40 5 000 100 2 500 200 000 250 000 450 000   ۹۱توليد كل به قيمت واقعي يا ثابت در سال  

A B
(( , ) ( , )) , , ,      40 8 000 100 6 200 320 000 620 000 940 000
 

  ۹۱توليد كل به قيمت جاري در سال  
  ل پايه نيز محاسبه شود.با سال پايه، بايد توليد كل در سا ۹۱ج) براي مقايسۀ سال   

A B
(( , ) ( , )) , , ,      20 5 000 40 2 500 100 000 100 000 200 000
 

  توليد كل در سال پايه 
  ۸۹: سال ۲۰۰,۰۰۰>  ۴۵۰,۰۰۰: ۹۱سال  ايم  نسبت به سال پايه رشد داشته ۹۱در سال   
  اقتصاد ۵۷ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۰۷
  است. نآظ ارزش ، حفباشد هاي آينده براي پرداخت يوسيلۀ مناسبتواند  پول مياينكه علت الف)   
  درست.ب)   
  دانند ديگران نيز هنگام فروش كاال يا خدمات خود آن را خواهند پذيرفت.  علت پذيرش پول توسط افراد در مبادالت، اين است كه ميج)   
  واحد پول در آمريكا دالر و در اتحاديۀ اروپا يورو است.د)   
  اقتصاد ۴۱ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۸
  شوند. عنوان فروش كاال و خدمات نهايي در توليد كل منظور مي به »و«و  »ه«، »د«، »الف«موارد   
  شود. كند، پس منظور نمي چون از بازار عبور نمي »ب«مورد   
  شوند. غيرقانوني بوده، پس منظور نمي »ح«و  »ج«موارد   
  شود. اي است، لذا منظور نمي كاالي واسطه »ز«مورد   
  اقتصاد ۶۰ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۰۹

  , , ,
, ,


   
150 000 125 000 25 000 1 %20125 000 125 000 5 kÄk] ÁIÀïSμÃ¤ }iI{ ´Äk¤ ÁIÀïSμÃ¤ }iI{

´Äk¤ ÁIÀïSμÃ¤ }iI{
   ۸۵نرخ تورم در سال  


   

, , ,
, ,

172 500 150 000 22 500 15 %15150 000 150 000   ۸۶نرخ تورم در سال  100


   

, , ,
, ,

189 750 172 500 17 250 10 %10172 500 172 500   ۸۷نرخ تورم در سال  100

  محاسبه نيست. هاي ابتداي سال بعد را نداريم، قابل نكه شاخص قيمتدليل اي به ۸۸نرخ تورم سال   
  اقتصاد ۶۴و  ۶۳ هاي صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۱۰

  سازي مبادالت را به عهده دارند. هاي تجاري با خدمات مختلف خود، نقش آسان بانكالف)   
طـور  دانستند و تنها با اجازٔه صاحب سپرده اقدام به اعطاي وام كرده و سود دريافتي را بـههاي غيرربوي، سپردٔه مشتريان را امانت  بانكب)   

  كردند. عنوان واسط، كارمزد دريافت مي پرداختند و خودشان به كامل به صاحب پول مي

  
  ۱ يادب فنون و علوم ۴درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۱

  بررسي موارد:  
  شفاهي غالباً به كتابت درنيامده بودند.  سبب اهميت سنت به پهلويب) آثار ادبي زبان   
  هاي منثور جاي دارند. اند كه در ميان اندرزنامه تعليمي و اخالقيج) بعضي از قطعات بازماندٔه اشعار   
  ۱ يادب فنون و علوم ۴درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۲
  ها: علت رد ساير گزينه  
  : كسي كه قصيدٔه تمام و كمال در حوزٔه شعر تعليمي سرود، كسايي مروزي بود.۲گزينۀ   
  اند. دست رودكي بنياد نهاده شد. به همين سبب او را پدر شعر فارسي ناميده : شعر پارسي در اين دوره به۳گزينۀ   
  رودكي است. ،ين پدر شعر فارسهمچني ،، قوت و استحكام يافت»هيد بلخيرودكي و ش«: شعر غنايي با دو شاعر مشهور ۴گزينۀ   

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

 
   
|    

داوطلبان
 

آزمـون
 

رسارسی
 

۱۴۰۱
 

۱۷

  ۱ يادب فنون و علوم ۴درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۳
  موضوع كتاب شاهنامۀ ابومنصوري، تاريخ گذشتۀ ايران است.  
  ۲ يادب فنون و علوم ۱درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۴

  است. داراي سجع و موازنهو گاه  العباد گاهي ساده  نثر كتاب مرصاد   
  ۲ يادب فنون و علوم ۱درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۵
  بررسي موارد:  
  )۸الف) خواجوي كرماني (قرن   
  )۷اهللا همداني (قرن  الدين فضل ب) خواجه رشيد  
  )۷ج) شمس قيس رازي (قرن   
  )۸د) حمداهللا مستوفي (قرن   
  ۲ يادب فنون و علوم ۱درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۶
  ها: بررسي ساير گزينه  
  هاست. يكي از آن تحفة االحرارهايي به پيروي از نظامي سرود كه  : جامي مثنوي۱گزينۀ   
  كردند. قرن دهم در ايران حكومت مي اوايل: تيموريان تقريباً از نيمۀ دوم قرن هشتم تا ۳گزينۀ   
  شير نوايي نوشت. علي  امير به تشويقولتشاه سمرقندي كتاب تذكرٔه دولتشاه را : د۴گزينۀ   
  ۲ يادب فنون و علوم ۴درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۷
  هاي زباني شعر عراقي: ويژگي  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  را گرفته است.» همي«اندك اندك جاي » مي«در سبك عراقي : ۲گزينۀ   
  هاي زباني اين سبك نيست. ويژگيدهد شعر متناسب با  شان ميندر كنار مفعول » مر«گيري حرف نشانۀ كار : به۳گزينۀ   
  شود. ايگزين شده در اين سبك و در اشعار كمتر استفاده ميج» اندر«جاي  به» در« :۴گزينۀ   
  ۲ يادب فنون و علوم ۴درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۸

  نثر عراقي است. قلمرو ادبيمربوط به  ۴گزينۀ    
  ۲ يادب فنون و علوم ۴درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۹
  ها: بررسي گزينه  
  است، نه تيموريان! تيمورشده دربارٔه  ترين تاريخ نوشته : كتاب ظفرنامۀ شامي قديمي۱گزينۀ   
  : اين جريان در زبان فارسي ديري نپاييد.۳گزينۀ   
  كردند. ميگويي و تركي نويسي تشويق  شير نوايي به تركي و امير علي سلطان حسين بايقرا: ۴گزينۀ   
  ۲ يادب فنون و علوم ۴درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۰
  مفهوم ساير موارد:  
  خراساني » عشوق زمينيم«الف)   
  خراساني » ستايش خرد و عقل«ب)   
  عراقي » گرايي غم«ج)   
و قلمرو فكري سؤال بررسي شود، زيرا اگر از دريچۀ قلمرو زباني يا ادبـي نكته: در حل اين سؤاالت دقت شود كه صرفاً از طريق مفاهيم ابيات   

  به ابيات نگاه كنيم ممكن است دچار خطا شويم.
  ۲ يادب فنون و علوم ۳درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۱
  به: زورقي افتاده به گرداب/ ادات: چون هم در دل ابر متالطم/ مشبه مشبه: ما  
  معاني متفاوتي دارد و هميشه در بيت ادات تشبيه نيست.» چون«: بايد توجه داشت كه نكته  
  ها: در ساير گزينه» چون«معني   
  : هنگامي كه يا وقتي كه۱گزينۀ   
  : هنگامي كه۲گزينۀ   
  وقتي كه -: چگونه۳گزينۀ   
  ۲ يادب فنون و علوم ۳درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۲
  به: پيله تشبيه بليغ اضافي است. مشبه: مهر/ مشبه» پيلۀ مهر«ب)   
  به: تيغ تشبيه بليغ اضافي است. مشبه: هجر/ مشبه» تيغ هجر«ج)   
  شبه: به درازي به: سر زلف تو/ ادات: چو/ وجه ) مشبه: مصراع اول/ مشبهه  
  بررسي ساير ابيات:  
  علت نبودن مشبه تشبيه نيست. است و به» زلف يار«در اين بيت استعارٔه مصرحه از » كمندت«د)   
  اي تشبيه شده است كه عرصه (حياط) دارد. اضافۀ استعاري است و عالم به خانه» عرصۀ عالم«و)   
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  ۲ يادب فنون و علوم ۳درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۳
 بليغ اضافي: شمع رخـت، - به: پروانه است و ادات نيست) مشبه: من/ مشبه» هنگامي كه«معني  : تشبيه بليغ اسنادي: پروانه شدم. (چون به۳گزينۀ   

  به: شمع مشبه: رخ تو/ مشبه
  شبه: بگدازي به: شمع/ ادات: همچو/ وجه ، مشبه: من/ مشبه»مرا همچون شمعي بگدازي«تشبيه گسترده:   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  شبه: هر لحظه به ميقات رفتن به: موسي/ ادات: چو/ وجه ن/ مشبهگسترده: مشبه: م -: بليغ اضافي: فرعون هستي۱گزينۀ   

  است. جام شرابو  ساقيتو  لببليغ اسنادي:  -: بليغ اضافي: لعل لب۲گزينۀ 
   به مشبه   به مشبه   مشبه  
  ت بگريزدشبه: به هزيم به: دود/ ادات: چو/ وجه گسترده: مشبه: شب/ مشبه -: بليغ اضافي: شمشير شعله/ پناه شب۴گزينۀ   
  ۲ يادب فنون و علوم ۳درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۴
  ها: بررسي گزينه  

به: سنگ : مشبه: دل تو/ مشبه۱شبه: مصراع دوم)/ اسنادي  (وجه دانه سرخ اناريم ما«: تشبيه گسترده ۱گزينۀ 
      به مشبه    مشبه  
  شبيه)ت ۳به: شيشه ( : مشبه: دل ما/ مشبه۲اسنادي   
  تشبيه) ۲به: جمال يوسف ( به: مصر/ مشبه: گل/ مشبه : مشبه: چمن/ مشبه۲گزينۀ   
  شبه: دهان باز كردن سان/ وجه به: صدف/ ادات: به : مشبه: كسي/ مشبه۱: تشبيه ۳گزينۀ   
  تشبيه) ۲كند.) ( ه تشبيه را زيباتر ميكند ك به: تو/ ادات: چون (گاهي شاعر عنصر زيبايي را به معشوقش تشبيه مي : مشبه: گوهر/ مشبه۲تشبيه   
اضافۀ اقتراني است و تشبيه نيست. اضافۀ اقتراني نوعي تركيب اضافي است كه در واقع قسمت اول (مضاف)، نمادي از يك » دهان نياز«نكته:   

د؛ اقتراني است. در همـين مثـال قرار دهيم و اگر معني دا» از روي«اليه، عبارت  چيز است و براي تشخيص آن كافي است بين مضاف و مضاف
با توجه به اشتباه گرفتن اين نـوع  دهد. اين مطلب در كتاب درسي نيامده است، اما  و معنا مي» نياز از رويباز كردن دهان «توانيم بگوييم:  مي

  دانستن آن الزم است.» اضافۀ تشبيهي و استعاري«اضافه با 
  تشبيه) ۱استعارٔه مصرحه هستند. (» رو و نرگسس«اضافۀ تشبيهي است. » خانۀ عقل: «۴گزينۀ   
  ۱ يادب فنون و علوم ۵درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۵
  شوند در ابتداي خود يك صامت همزه دارند. شروع مي» ا«هايي كه به ظاهر با  شود و واژه اي با مصوّت آغاز نمي در زبان فارسي، هيچ واژه  
  ءيران  بر/ ايران ءَ ابر   
  ۱ يادب فنون و علوم ۵درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۶
  ها: علت رد ساير گزينه  
/: ۱گزينۀ    / /              
/: ۲گزينۀ    / /                
/: ۴گزينۀ    / /             
  شود. هنگامي كه ساكن باشد و بعد از مصوت بلند بيايد حذف مي» ن«صامت   
  ساكن نيست.» زمين«در كلمۀ » ن« ۴در گزينۀ   
  ۱ يادب فنون و علوم ۵درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۷
گونه سـؤاالت  د هجاي يك عبارت با تعداد مصوّت آن برابر است، پس تنها الزم است در ايننكته: هر هجا تنها يك مصوّت دارد؛ بنابراين تعدا  

  دست بيايد. ها به دست آوريم تا تعداد مصوّت تعداد هجا را به
  مصوّت ۱۴: ۴صورت سؤال و گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  مصوّت ۱۳: ۳گزينۀ   مصوّت ۱۵: ۲گزينۀ   مصوّت ۱۲: ۱گزينۀ   
  ۲ يادب فنون و علوم ۲درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۸

  سي  لِ  مف  شر  ِك  رْ  با  قي  شِ  عا  نر  ُك  رْ  كا
  لِ  ِف  قا  صد  دُ  هِ  را  مي  دَ  هر  ند  زَ  كِ  آنْ
                            

  ها: بررسي ساير گزينه  
/: ۱گزينۀ    / /              
/: ۲گزينۀ    /         
/: ۴گزينۀ    / /            
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  ۲ يادب فنون و علوم ۲درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۹
  دا  شي  لِ  بُ  بل  بش  شَ  بِ  شد  رو  خُ  َن  گر  لي  گُ   چِ
                                
  دت  نن  تا  سِ  مي  لت  ذل  بِ  دي  شي  بخ  نَ  چُن  زت  عز  بِ
                                

  ها: ساير گزينهالگوي هجايي   
/ :۱گزينۀ    /           
/ :۳گزينۀ    / /                
/: ۴گزينۀ    / /           
  ۲ يادب فنون و علوم ۵درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۰

 چشم  يِ   شِ  گو  يك  بِ  دْ  بر  وانْ  تَ  كِ  را  ما  جِ  رن
                              

  فعلن  فعالتن  فعالتن  فاعالتن
  ها: بررسي ساير گزينه  
  بار) ۳فعالتن فعالتن فعالتن فعلن ( :۱گزينۀ   
  فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن (فعالتن ندارد) :۲گزينۀ   
  بار) ۴: فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن (۴گزينۀ   
  ۲ يادب فنون و علوم ۵درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۱

  رد  گي  مي  زِ  تا  مي  نا  ق  عش  از  هانْ  َج  تي  وق  غم  چِ
                                

  مفاعيلن  مفاعيلن  مفاعيلن  لنمفاعي
  ها بررسي گزينه  
/ :۱گزينۀ    / /              فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن :  
/: ۲گزينۀ    / /         فعولن فعولن فعولن فعل :  
/: ۴گزينۀ    /       مفتعلن مفتعلن فاعلن :  

  ۲ يادب فنون و علوم ۵درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۲ 
  داراي ركن فعولن هستند.» ز«و » و«، »د«، »الف«هاي  گزينه   

  بررسي موارد:  
/ الف)   / /          فعولن فعولن فعولن فعل :  
/ب)    / /              مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن :  
/ج)    /         فاعالتن فاعالتن فاعلن :  
/د)    / /         فعولن فعولن فعولن فعل :  
/) ه   / /         فعالتن فعالتن فعالتن فعلن :  
/و)    /         مفاعيلن مفاعيلن فعولن :  
/ز)    / /          عولن فعولن: فعولن فعولن ف  
  ۲ يادب فنون و علوم ۵درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۳
  »توان به وصال الهي رسيد. توجهي به خود و امور دنيوي مي با بي«اين است كه  ۱مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينۀ   
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  انديشد. : عاشق تنها به معشوق خود مي۲گزينۀ   
  رسد. : انسان با شناخت خود به شناخت معبود خود مي۳زينۀ گ  
  كند. : هر انساني كه عاقل و منطقي باشد، وجود خدا را درك مي۴گزينۀ   
  ۱ يادب فنون و علوم ۷۱صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۴
  : ستم به ناتوان ناجوانمردانگي است.۱مفهوم گزينۀ   
  ها: اگر امكان كمك به ديگران وجود ندارد، نبايد به آنان ستم كرد. همفهوم ساير گزين  
  ۱ يادب فنون و علوم جامع*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۵
  كفران نعمت) معني بيت: اگر بينايي تو دچار ضعف شد، حواست باشد كه در اين دنيا نابينا وجود دارد. (شكرگزاري و عدم  
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  ۱تاريخ  ۴ درس ۳۰صفحۀ * ساده  مشخصات سؤال: * ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۳۶
 انسان يزندگ از يطوالن يدوران به خ،يتار از شيپ. شود يم ميتقس يتاريخ ٔهدور و تاريخ از شيپ ٔهدوردو  به بشر ۀگذشت ،يكل يبند ميتقس كي در  

  يد.انجام طول به شيپسال  ۵۰۰۰در حدود  تمدن (نه پيدايش) گسترش و »خط اختراع« تا و شد آغاز يتيگ ۀپهن در او ظهور با كه شود يم گفته
  ۱تاريخ  ۶ درس ۵۹صفحۀ * ساده  مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۳۷
 ۷۳يافت كه در سـال  شيافزا چنان ثروتمند و ريفق انيم اختالف و بردگان شمار. بود روم يامپراتور قلمرو در جيرا اريبس يا دهيپد يدار برده  

  ند.ك سركوب را ها آن اميق توانست سال دو از پس و زحمت به روم حكومت و كردند اميق »اسپارتاكوس« يرهبر به بردگان. م.ق
: يكـي از ريـكب وسيتئودوسـآتن/ آگوستوس (امپراتـور): شـخص اول مملكـت در روم باسـتان/  خواه يآزاد مدار استيستوجه: پريكلس:   

  ن روم باستان كه مسيحيت در زمان وي مذهب رسمي امپراتوري روم شد.امپراتورا
  ۱تاريخ  ۵ درس ۴۹و  ۴۸هاي  صفحه*  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۳۸
 و كـرد يانينما شرفتيپ فرهنگ، و علم صنعت، ،يكشاورز. داد رخ نيچ در يريچشمگ تحوالت و رييتغ ،»هان«ۀ سلسل ييفرمانروا دوران در  

 بـودا نييآ هان، ۀسلسل دوران در. همچنين، كرد برقرار يفرهنگ و ياقتصاد ،ياسيس ارتباط ران،يا جمله از گريد يها تمدن و كشورها با نيچ
  ت.افي راه نيچ به

  ، بوده است. »اين چه«تي، فرمانرواي سلسلۀ  هوانگ هاي كنفسيوس از اقدامات شي توجه: سوزاندن كتاب  
  ۱تاريخ  ۴ درس ۴۱صفحۀ * متوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۳۹
  .دارد شهرت ها مجسمه ژهيو به »يهنر آثار« زين و ها كاخ معابد، اهرام، مانند »يباستان يبناها« خاطر به زيچ هر از شيب مصر تمدن  
  ۱تاريخ  ۶ درس ۵۳صفحۀ * دشوار  مشخصات سؤال: * ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۰
 هـا، آن نيمشـهورتر. كردنـد يمـ برگـزار را يمختلفـ يها مسابقه و ها جشن ش،يخو قهرمانان بزرگداشت يبرا و انيخدا احترام به انيوناني  

  .شد يم برگزار ايالمپ شهر دولت در بار كي سال چهار هر كه بود كيالمپ يها يباز
  ها: بررسي ساير گزينه  
  ، خداي آسمان و آذرخش، قرار داشت.»زئوس«ها  أس آن: يونانيان به خدايان متعددي اعتقاد داشتند كه در ر۱گزينۀ   
  .رفت يم شمار به آتن شهر محافظو  خرد يخدابانو» آتنا« :۲گزينۀ   
  .بود نيالنهر نيب و مصر از »كمتر« مراتب بهيوناني  كاهنان قدرت و نفوذ :۳گزينۀ   
  ۲تاريخ  ۱ درس ۹صفحۀ * ساده  مشخصات سؤال: * ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۱
  ست.ا كرده نقد را خود زمان يفرهنگ و ياجتماع ،ياسيس اوضاع يخوب به ،»خراسان نامۀ اهل«ٔه سلجوقي در قصيدٔه دور شاعر ،»يوران«  
  ۲تاريخ  ۶ درس ۵۹صفحۀ * متوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۲
 سـنت و خـدا كتاب به گرفتو تصميم  كرد اتخاذ كومتح در متفاوت يا وهيش(هشتمين خليفه)، » عمر بن عبدالعزيز«در ميان خلفاي اموي،   
 كـه را  يعلـ حضـرت به اهانت و ييگو دشنام ؛نشود گرفته هيجز نومسلمانان از؛ شود متوقف فتوحات كه داد دستورد. او كن عمل امبريپ

  .بازگرداند تيب اهل به را فدك و كرد منع بود، كرده رسم اجبار به هيمعاو
  ۲تاريخ  ۲ درس ۱۷صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۳
  .بماند دور او چشم از خبر يها جنبه از يبرخ دارد امكان و است »انتخاب و نشيگز« به ناچار مورخنگاري تركيبي،  در تاريخ  
  درست هستند. » روايي«و » تحليلي«، »موضوعي«نگارهاي  ترتيب دربارٔه تاريخ ها به ساير گزينه  
  ۲تاريخ  ۵ درس ۴۵صفحۀ * دشوار  مشخصات سؤال: * ▲  ۴ۀ نيگز :پاسخ -۱۴۴
 گـرفتن دست به يبرا شانيتقاضا با امام چون بودند، كرده عتيب در ابتدا با حضرت علي  كه ريزب و طلحه مانند شيقر بزرگان از يمعدود  

  . ستندويپ مخالفان صف به و شكستند را خود عتيب نكرد، موافقت مناطق و شهرها يبرخ حكومت
  به راه انداختند. را عليه حضرت علي » جمل«توجه: طلحه و زبير جنگ   
  ۲تاريخ  ۴ درس ۳۹صفحۀ * دشوار  مشخصات سؤال: * ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۵
  . حركت كند شام سرحدات يسو به انيروم داتيتهد با مقابله يبرا اسالم سپاه داد دستور خود يزندگان يروزها نيواپس در  خدا رسول  

  

  جغرافياي ايران ۳ درس ۱۹صفحۀ * ساده مشخصات سؤال: *  ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۶
  دارد.» عراق«با  را مرز نيتر يطوالن و» ارمنستان« با را مرز نيتر كوتاه رانيا  
  جغرافياي ايران ۳ درس ۱۷صفحۀ * ساده مشخصات سؤال: *  ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۷
  .دارد قرار اسالم جهان ياسيس و ييايجغراف يۀناح قلب و مركز در ارزش سياسي و فرهنگي دارد؛ زيرا فارس خليجقۀ منط  
  جغرافياي ايران ۴ درس ۳۰صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۸
  .فارس در ارژن دشت و كرمانشاه دشت يماهمانند  ؛هستند ها نيزم شدن هموار و يآهك مواد انحالل حاصل ها دشت از يا هپار  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

 
   
|    

داوطلبان
 

آزمـون
 

رسارسی
 

۱۴۰۱
 

۲۱

  جغرافياي ايران ۴ درس ۳۲صفحۀ *  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۹
 دچار ها را مكان و وسعت جلگه مرتباً و ليتحم ،يساحل يها جلگه بر را يفراوان يها آبرفت و ها نهشته ،زدير يم اهايدركه به » رودهاي طغياني«  

  .كند يم رييتغ
  ها هستند.  نيز از عوامل پيدايش جلگه ۳ها و گزينۀ  نيز از ديگر عوامل تغيير جلگه ۴و  ۱هاي  جه: گزينهتو  
  جغرافياي ايران ۴ درس ۲۵و  ۲۴هاي  صفحه*  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۵۰
  .است الس ها ونيليم يط يرسوب مواد ييزا كوه حاصل ،البرز عيوس هاي يخوردگ نيچ اعظم بخش  
  صادق است.» هاي شمال خراسان كوه«نيز در مورد  ۲درست است. عبارت گزينۀ » كواترنر«، ۴و در گزينۀ » عميق«، ۱در گزينۀ   
  ۲جغرافياي  ۲ درس ۱۶صفحۀ * ساده مشخصات سؤال: *  ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۵۱
 را كشور و قـاره چند گاه و است كشور كي اي استان اي شهر كي روستا، كي از يبخش ،هيناح كي گاه ؛»است متفاوت ،ينواح وسعت و قلمرو«  

  .دارد يجهان اسيمق و رديگ يدربرم
  ۲جغرافياي  ۳ درس ۲۸صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۵۲
 است./ زمستان از شتريب تابستان بارشدرجه است./  - ۳بندي كوپن: ميانگين سردترين ماه كمتر از  ) در طبقهDوهوايي سرد ( هاي ناحيۀ آب ويژگي  

  هاي مخروطي سردسيري است.  مناسب براي رويش جنگل
  ۲جغرافياي  ۵ درس ۶۳و  ۶۱هاي  صفحه*  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۵۳
حفاظـت از نـواحي ، از جملـه راهكارهـاي آب رفـتن هـدر بـه از يريجلـوگ و آب يآور جمع منظور به بند ليس و رهيذخ يها حوضچه جاداي  

  است.» كوهستاني«
  ها به راهكارهاي حفاظت از نواحي ساحلي اشاره دارند. ساير گزينه  
  ۲جغرافياي  ۴ درس ۴۶صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۵۴
 ديـتول كيدكربنياسـ شـوند، يمـ بيـترك هـوا و دكربنياكس يد با كه ييها آب. است »هاي آهكي خوردگي و انحالل سنگ« ،كارست پديدٔه  
  .شوند ها سنگ انحالل و يخوردگ موجب توانند يم خود در گچ و آهك كردن حل با و كنند يم
  ۲جغرافياي  ۴ درس ۵۱صفحۀ *  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۵۵
  ا درست هستند.ه باشد. ساير گزينه اين تپۀ نامتقارن داراي شيب زياد و پرتگاه (در قسمت شمال غربي) مي  

  
  ۱شناسي  جامعه ۲۸و  ۲۷هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۵۶
   از يكديگر تفكيك كرد. اندازه و دامنهها را بر اساس  توان آن اند و مي هاي اجتماعي، اجزاي جهان اجتماعي پديده ■  
هـاي  پديده ۀاجزاي جهان اجتماعي فاقد معنا نيستند؛ اما هم از يك هيچ رو دارند؛ ازاين ذهني و معنايي ويتيه اجتماعي، يها پديده تمامي ■  

تـوان در  بودن نيز مي ذهني و نامحسوسبودن يا  عيني و محسوسهاي اجتماعي را از جهت  پديده .اجتماعي، بُعد محسوس و عيني ندارند
   يك طيف قرار داد.

  ها اهميت بسياري دارد. پديده معنايي و ذهنيبعد در جهان اجتماعي  ■  
  ۱شناسي  جامعه ۳۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۵۷
 تغييرانـد و مختلـف قابـل هاي در زمينه ،برحسب شرايطنياز از هنجارها و نمادها نيست؛ ولي هنجارها و نمادها  اي بي دانيد كه هيچ جامعه مي  

  . شود منجر نشود، موجب تحول و تغيير بنيادين جهان اجتماعي نمي هاي عميق يهالدر  تغييرها تا زماني كه به  نبرخي از آ تغيير
  ۱شناسي  جامعه ۳۶و  ۳۵هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۵۸
رجـوع  خـود ۀتاريخ گذشـتنيا وجود دارند؛ يا وقتي به گشاييم كه هم اينك در ديگر نقاط د مي جوامع ديگريهنگامي كه چشم خود را بر  ■  

   بريم. هاي اجتماعي پي مي كنيم، به تنوع جهان كنيم و جهان خود را با آنان مقايسه مي مي
ت دهنـد و سـپس در آن موقعيـ و به آن معنا مي كنند تعريف ميگيرند، ابتدا آن موقعيت را براي خود  ها در هر موقعيتي كه قرار مي انسان ■  

  زنند. دست به عمل مي
   شود. هاي اجتماعي مختلف مي ، سبب پيدايش جهانها تنوع اراده و اختيار آنها و همچنين  انسان تنوع آگاهي و معرفت ■  
  ۱شناسي  جامعه ۳۸ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۵۹
مقطع تقسـيم  را به دو جوامع بشري حركت دوركيم). خطي به تاريخ بشر كنگاه ت(اند  جمله اين از ماركس دوركيم و كنت، اسپنسر، آگوست  

در جوامع مكانيكي تقسيم كار اجتماعي  نامد. مي» جوامع ارگانيكي«و جوامع مقطع دوم را » جوامع مكانيكي«كند. جوامع مقطع نخست را  مي
  . دارد گسترده وجود تقسيم كار جوامع ارگانيكيي، ولي در در حد ساده و ابتدايي است مانند تقسيم كار سني و جنس شكل نگرفته است يا

  ۱شناسي  جامعه ۴۳ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۶۰
موجود و در  تغيير جهان اجتماعي، پيامدهاي آن نيز باقي است. با پابرجاستافراد  مشاركت اجتماعيهر جهان اجتماعي تا زماني كه از طريق   

آورد كه بر فعاليت اجتماعي اعضـاي  دنبال مي به هاي ديگري الزامگيرد و  شكل مي جهان اجتماعي جديدي، هايش داشته شدن الزامبرپي آن، 
   گذارد. آن تأثير مي
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  ۱شناسي  جامعه ۴۵ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۶۱
پـذير  امكان تنها با وجود نظم اجتماعيآزادي ما  اتفاقاً. كند را از آزادي محروم ميها به اين معني نيست كه بگوييم نظم اجتماعي ما  البته اين  

  . نظم و آزادي از پيامدهاي الزامي هر جهان اجتماعي است ۀشود. رابطۀ دوسوي مي
  ۱شناسي  جامعه ۴۹و  ۴۷هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۶۲
، طرد دانش ابزاري متناظر بـا طبيعـتبيند و با  ها مي ي آنها ي فوق طبيعي و محصور رازها و افسونها قدرت جهان اساطيري طبيعت را قلمرو  

   ست.ها از اين محدوديتاي  سازد. منع انسان از تناول گياهان و حيوانات، نمونه وري معقول انسان از طبيعت را دور از دسترس مي امكان بهره
  ماكس وبر:هاي جهان متجدد از نظر  ويژگي  
  ) گسترش دانش وسايل( نيت ابزاريالبسط و توسعه عق -۱  
  ها) از دست رفتن دانش اهداف و ارزش( نيت ذاتيالزوال عق -۲  
  قفس آهنين  -۳  
   كنند. ني كه اهداف دنيوي را تعقيب ميالي عقها كنش ۀغلب -۴  
  ۲شناسي  جامعه ۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۶۳
شود و جهان تكويني بر اساس حكمت و  از نگاه قرآن، جهان تكويني محدود به جهان طبيعت نيست. ادراك و آگاهي نيز به انسان منحصر نمي  

  . خواست خداوند سبحان، با افراد و جوامع انساني رفتاري حكيمانه دارد
  ۲شناسي  جامعه ۱۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۶۴
كند و  را دنبال مي ها انسان ۀسعادت همبلكه  نيستو هنجارهاي آن در خدمت گروه و قوم خاصي  ها دوم: فرهنگي است كه عقايد، ارزش ۀگون  

   گويد. سخن مي ي مشترك انسانيها عقايد و آرماناز 
  ۲شناسي  جامعه ۱۹ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۶۵
نامد. او در تعريف اين نوع جامعه  مي تغلبه جوامع، يكي از انواع جوامع جاهلي را جامعشناسي  .ش) در گونه ه ۲۶۰ -۳۳۰ي(ابونصر محمد فاراب  

هـا،  آن ۀآيـد كـه همـ كنند و اين هنگامي پيش مي با يكديگر همكاري مي ها تغلب، مردم براي غلبه يافتن بر ساير ملت ۀنويسد: در جامع مي
خواهند ملت مقهور، مالك جـان و مـال  ها نمي و ملل ديگر باشند. هدف اين مردم خوار و مقهور كردن ديگران است. آنغلبه بر اقوام  ۀشيفت

، بـراي بقـاي خـودولي از آنجا كه در يك جامعه مردم  ،خود نيز چيره شوند ۀخود و... باشد. چنين افرادي دوست دارند بر يكايك مردم جامع
چنين مردمي گمـان . بر خود به هم نيازمندند، ناچارند از چيرگي بر يكديگرخودداري كنند اقوام ديگر ۀاز غلب جلوگيريو  بر اقوام ديگر غلبه
ها مردم جوامع ديگر را خـوار و  جوامع ديگر برترند. آن ۀو بايد باشند و از هماند  برند كه فقط آنان خوشبخت، پيروز و مورد رشك ديگران مي
خواهند ديگران آنان را ستايش كنند. گمان  كند، پس همواره مي در آنان حس خودخواهي را تقويت مي ها نديشهشمرند. اينگونه ا ارزش مي بي
  شناسند. چنين سعادتي را نمي الًاند، برسند و اصو دست آورده به موقعيتي كه آنان بهاند  ي ديگر نتوانستهها برند كه ملت مي

  ۲شناسي  جامعه ۳۱و  ۲۹هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۶۶
  مي به خود گرفته بود.الناچار ظاهر اس م آشكارا مقاومت كرده بود و از آن پس، بهالتا فتح مكه، در برابر اس عصر نبويفرهنگ جاهلي در  ■  
مي را بر اساس الج قدرت در جامعۀ استدري به مي نمايان شد والاس ۀ، هنجارها و رفتارهاي جاهلي دوباره در جامعها ، ارزشفتالدوران خدر  ■  

  . اي شكل داد  و عشيرهاي  روابط قبيله
مي الهايي شكل گرفت كه ريشـه در فرهنـگ اسـ  م، در مقابل نفوذ و سلطۀ فرهنگ غرب، مقاومتالدر جهان اس  دورٔه بيداري اسالمي ■  

   مي را گوشزد كردند.الت اسم، خطرات سلطۀ فرهنگ غرب و فراموشي فرهنگ و هويالداشت. متفكران جهان اس
  ۲شناسي  جامعه ۳۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۶۷
يي از باورهاي معنوي و دينـي را ها ؛ بلكه بخشكنند نفي نمييي است كه ابعاد معنوي هستي را ها شامل باورها و فلسفه ريسم پنهانالسكو  

زنند. رويكرد گزينشي جهان غرب به ابعاد  ي ديگر سر باز ميها دهند و از توجه يا عمل به بخش در خدمت اهداف دنيوي و اين جهاني قرار مي
  . شود ياد مي »پروتستانتيسم«ي جديد ديني شده است كه از آن با عنوان ها معنوي و ديني جهان، سبب پيدايش و رشد برخي نهضت

  ۲شناسي  عهجام ۴۲ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۶۸
شود و روشي از معرفت و شـناخت اسـت كـه بـا  گفته مي فرهنگ غربشده در  پذيرفته شناسي معرفتروشنگري در معناي خاص، به مبناي   

ي مختلفي پيدا كرده است كه ها همراه شده است. اين روش در طول بيش از چهارصد سال فرهنگ جديد غرب، شكل ريسم و اومانيسمالسكو
   در شناخت حقيقت است. كنار گذاشتن وحي و شهودها  آن وجه مشترك همۀ

  ۲شناسي  جامعه ۴۷ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۶۹
عنوان رقيبان دنياطلب كليسا، فرصت بروز و ظهـور  ي محلي بهها فرو ريختن اقتدار كليسا سبب شد تا در دوران رنسانس، پادشاهان و قدرت  

دخالت ديـن را در امـور تدريج  جاي انتقاد به عملكرد آباء كليسا به و براي حذف كليسا، به دليل رويكرد دنيوي خود بهرقيبان پيدا كنند. اين 
  . دنيوي انكار كردند

  ۲شناسي  جامعه ۵۲ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۷۰
پديـد آمـد. ماشـيني شـدن  انگلستانبراي اولين بار در  اواسط قرن هجدهمبود كه در  ي فني و اقتصاديها نوآوريب صنعتي، مجموع الانق  

جامعـه انگلسـتان را از يـك جامعـۀ  هو... چهراي  صنعت، مهار نيروي بخار، استقرار نظام كارخانه ۀي فني و توسعها صنعت نساجي، پيشرفت
   تأثير قرار داد. ي شمالي را تحتكشاورزي به يك جامعۀ صنعتي دگرگون كرد و سپس كشورهاي ديگر اروپا و امريكا
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  منطق ۹تا  ۷هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۷۱
شوند، پس تصورهاي معلوم بر تعريف و تصورهاي مجهـول تقـدم دارنـد. از  مي شفككمك تعريف و از تصورهاي معلوم  تصورهاي مجهول به  

شـود، پـس  تنهايي نوعي تصور معلـوم محسـوب مي ي يك جملۀ خبري است كه از چندين كلمه تشكيل شده و هر كلمه بهطرفي هر تصديق
 مجهول نيز تقدم دارند.هاي  كشف تصديقهاي معلوم و  تصورهاي معلوم بر تصديق

  منطق ۱۵و  ۱۴هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۷۲
  شود، پس ليوان داللت التزامي بر آب دارد. سركشيده مي» آب داخل ليوان«بلكه چيزي نيست كه سركشيده شود، » ليوان«  
: قاعدتاً بخشي از ليوان شكستگي پيدا كرده است، پس ليوان داللت تضمني دارد و حتي اگر فرض شود ليواني چنان شكسته كه هيچ ۲گزينۀ   

  م داشت، نه داللت التزامي.جزئي از آن بدون شكستگي باقي نمانده، باز هم داللت مطابقي خواهي
  : مطابقي هستند.۴و  ۳هاي  گزينه  
  منطق ۲۰و  ۱۲، ۷هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۷۳
تواند ويژگي مصـداق  مي» داراي دست بودن). «۲و  ۱هاي  شود (رد گزينه مفهوم علي، حقيقتي ذهني است كه تصوري جزئي محسوب مي  

است، نـه » علي«تنها مرتبط با لفظ » فاقد نقطه بودن«)، ولي ۳باشد (رد گزينۀ » علي«تواند ويژگي مفهوم  شد و نيز ميبا» علي«خارجي 
 مفهوم آن.

  منطق ۲۳تا  ۲۱هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۷۴
تـوان گفـت  با هيچ مفهومي نسبت ندارد يعني حتي نمـي» تهران«هاي چهارگانه رابطۀ بين دو مفهوم كلي هستند، پس مفهوم جزئي  نسبت  

 تباين است، زيرا هيچ كشوري، شهر يا قاره يا سياره نيست.» سياره«و » قاره«، »شهر«با مفاهيم » كشور«متباين است. رابطۀ 
  منطق ۲۱و  ۲۰هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۷۵
مشخص شده باشد. لذا » آن«و » اين«جزئي بودن يك مفهوم، اين است كه يا اسم خاص باشد يا با صفات اشارٔه بيرون از جمله تنها مالك براي   

اليه اسم خاصِ مضاف نباشد  تأثيري در جزئي و كلي بودن ندارد. همچنين بايد توجه داشت كه در تركيب اضافي اگر مضاف» تنها«قيد يا صفت 
اسم خاص براي كشور موردنظر است)، در اين صورت كلي يا جزئي بـودن تركيـب، » ايران«كه در آن نباشد » كشور ايران«(يعني مثل تركيب 

 كلي است و بقيۀ مفاهيم مطرح شده، جزئي هستند.» تنها گل اين باغ«تابع كلي يا جزئي بودن مضاف است، بنابراين مفهوم 
  منطق ۳۲تا  ۳۰هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۷۶
  چهار روش براي تعريف لغوي يا لفظي وجود دارد:  
  اول) بيان مترادف (مثالً فردوس: بهشت)  
  دوم) بيان ريشۀ لغوي (مثالً فلسفه: عربي شدٔه فيلوسوفيا)  
  اي آسماني در دين ايران باستان) چيزي است (مثالً بهمن: نام فرشته سوم) بيان اينكه مفهوم مجهول نام چه  
  آموزان) ينكه حروف لفظ مفهوم مجهول مخفف چه كلماتي است (مثالً شاد: شبكۀ آموزش دانشچهارم) بيان ا  
شوند ممكن است يكي از اين چهار قسم باشد يا ممكن است تعريف از طريق ذكر مصاديق يا تعريف مفهومي  نامه آورده مي تعاريفي كه در لغت  

اش بـر سـر كسـي بيفتـد آن  اي كه به باور قدما اگر سايه اي افسانه پرنده«چنين است:  يننامه، ا در لغت» هما«نيز باشد. مثالً يكي از تعاريف 
  اين تعريف، مفهومي است.». شود شخص سعادتمند مي

  منطق ۳۶تا  ۳۴هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۷۷
هـا  طـور طبيعـي انسـان كنيم، پس چون بـه ر حال خواب تفكر نميشود چون د : در اين صورت، تعريف شامل انساني كه بخوابد نمي۱گزينۀ   

  خوابند، اين تعريف جامع نيست. مي
  ميرد، انسان نخواهد بود، پس اين تعريف جامع نيست. : در اين صورت كودكي كه پيش از تكامل مغز و ذهن و يافتن توانايي تفكر، مي۲گزينۀ   
ها  طور طبيعي انسان شود، پس چون به ه نياز ضروري به خواب داشته باشد و نتواند نخوابد، نمي: در اين صورت، تعريف شامل انساني ك۳گزينۀ   

  بايد بخوابند، اين تعريف جامع نيست.
سال وجود دارد و در غيرانسان اين ويژگي وجود ندارد. حتي ديوانگـان و  : چيزي است كه در هر انساني اعم از نوزاد و كودك و بزرگ۴گزينۀ   

ها (مثالً يك ضايعۀ مغزي يا ژنتيكي يا ...) برطـرف شـود، بـدون  كه اختالل مغزي دارند هم قابليت تفكر را دارند، يعني اگر بيماري آنافرادي 
  آيد. توانند تفكر كنند، پس اين تعريف جامع و مانع است و تعريفي صحيح به حساب مي اينكه تبديل به نوع ديگري از موجودات شوند، مي

  منطق ۲۳تا  ۲۱هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۷۸
اي از منازل است، بيرون از يك شهر؛ در هر دو صورت، هيچ شهركي شهر نيست، پـس نسـبت  شهرك يا بخشي از يك شهر است يا مجموعه  

 كنند. ميها همگي به دو مفهوم با نسبت عموم و خصوص مطلق اشاره  شهرك و شهر، تباين است. ساير گزينه
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  منطق ۵تا  ۳هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۷۹
 از پرهيـز در را ما تواند نمي آن، بردن كار به بدون منطق، مطالعۀ صِرفِ اگرچه و هستند دارا فطري صورت به را انديشيدن منطقي توانايي همه، اگرچه  

 و سـرعت باشد، عملي تمرين با همراه منطق مطالعۀ كه صورتي در لذا و است لغزش معرض در موارهه انسان ذهن كه دانيم مي ولي كند، ياري مغالطه
 منطـق نظري مطالعۀ بنابراين برد، خواهد باال خاص اصطالحات تعريف و پيچيده هاي استدالل در ويژه به مغالطات، از پرهيز و شناسايي در را ما دقت
  كرديم. نمي مطالعه را قواعد اين ما و كردند نمي بيان را منطق قواعد دانان منطق نبود، طور اين اگر رد.دا را خود خاص نقش و نيست فايده بي هم

  : بله اين دانش در پي جلوگيري از خطاي انديشه است.۱گزينۀ   
ت. چون كـاربرد اصـلي انديشد، ولي دانش منطق هم الزم است، زيرا ذهن در معرض لغزش اس طور طبيعي منطقي مي : ذهن انسان به۲گزينۀ   

هاي پيچيده است  توان گفت كاربرد ويژٔه آن، در مورد تعاريف و استدالل دانش منطق در جايي است كه احتمال لغزش ذهن زياد است، پس مي
  هاست. و چنين مواردي در دانش فلسفه بيش از ساير دانش

  طالعۀ آن.كند، نه صرف م كار بردن قواعد منطق از خطا جلوگيري مي : به۳گزينۀ   
  منطق ۲۱و  ۲۰هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۸۰
معناي بخشي از سال باشد، كلي اسـت، امـا  معناي قمر زمين باشد، اسم خاص و جزئي است، ولي اگر به اگر به» ماه«طور كلي بيرون از جمله  به  

ي در مركز يك منظومه از سيارات است (اين مطلب، طبق كتاب راهنماي معلم بيان ا معناي ستاره مفهومي كلي و به» خورشيد«بيرون از جمله 
  شده است)، اما درون جمله بايد به كاربرد خاص اين واژگان توجه كرد.

  لي است.)كار رفته است و كلي است. (نكته: محمولِ قضاياي حملي، همواره ك به» قمر«معناي  به داللت التزامي به» ماه«الف) در اين عبارت،   
  ب) اسم خاص قمر زمين و جزئي است.  
اسـت و » اين لفـظ«شود صحبت كنيم، مقصود ما  است و لذا جزئي است. (نكته: هرگاه دربارٔه همان لفظي كه نوشته مي» ماه«پ) مقصود لفظ   

  لذا مفهومي جزئي است.)
  اسم خاص و جزئي است.» خورشيد«ت) در اينجا   
  مصداق كامالً مشخصِ ستارٔه منظومۀ شمسي است، نه هر خورشيدي، پس مفهومي جزئي است.» ورشيدخ«ث) در اين جمله، مقصود از   
  اي از سيارات، موردنظر است و لذا كلي است. اي در مركز منظومه ج) معناي كلي خورشيد، يعني ستاره  
  منطق ۳۵و  ۳۴هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۸۱
تماً واضح هم نيست. چون در آن از مفهوم مجهول استفاده شده است، پس دوري نبودن، الزمۀ واضح بودن است. البته ممكن تعريف دوري، ح  

  ).۴(رد گزينۀ » سمين«با » چاق«است تعريفي واضح نباشد، ولي جامع، مانع و غيردوري باشد. مثل تعريف كردن 
طور دقيق مشخص كنيم تا مطمئن شويم  هاي آن را به توانيم مصداق هد بود. لذا نميهمچنين اگر تعريفي واضح نباشد، معناي آن مشخص نخوا  

  ، الزمۀ امكان بررسي برخي شرايط ديگر است.»واضح بودن«جامع و مانع است، پس شرط 
زبان) و  به حيوان فارستواند همۀ شرايط تعريف صحيح غير از جامع بودن را داشته باشد (مثل تعريف انسان  : يك تعريف مي۳و  ۲هاي  گزينه  

  شكل چهارضلعي). تواند همۀ شرايط غير از مانع بودن را داشته باشد (مثل تعريف مربع به نيز مي
  فلسفه يازدهم ۴۱ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۸۲
 بـدي زيـرا اسـت؛ دشـوار بدي از گريز اما  (الف)،نيست  دشوار مرگ از آتنيان! گريز اي«كند:  گونه بيان مي سقراط دليل پذيرش مرگ را اين  

آمدند. باري  گرفتار چنگال بدي در چاالكي، و چُستي همۀ با من، مخالفان ولي افتادم؛ مرگ دام به ناتوان و پير دود (ب). منِ مرگ مي از تندتر
اند (د)، پس چه نعمتـي بـاالتر از  آنجا گردآمدهاگر مرگ انتقال به جهاني ديگر است (ج) و اگر اين سخن راست است كه همۀ درگذشتگان در 

رو شـود (و) و بـا نيكـان و  ) و بـا داوران دادگـر آن جهـان روبـههاند، رهايي يابد ( اينكه آدمي از اين مدعيان كه عنوان قاضي بر خود نهاده
  ...».بلندمرتبگان همنشين گردد (ز) 

  ). ۳و  ۲هاي  دود (رد گزينه ) و بدي تندتر از مرگ مي۱زينۀ بنابراين مرگ، عامل رهايي از مدعيان قضاوت است (رد گ  
  فلسفه يازدهم ۱۶و  ۱۵هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۸۳
با ديدگاه اصالت جامعه در فلسفۀ علوم اجتماعي تناسـب دارد كـه طرفـداران آن در سياسـت بـه » عدالت«و » مالكيت دولتي«دو اصطالح   

با ديدگاه اصالت فرد در فلسفۀ علوم اجتماعي تناسب دارد كـه » داري سرمايه«و » آزادي«اعتقاد دارند. همچنين دو اصطالح » سمسوسيالي«
  هستند.» ليبراليسم«طرفداران آن در سياست معتقد به 

  فلسفه يازدهم ۳۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۸۴
  گونه ترسيم كرد: توان اين مي ها و حوادث را نمودار جريان  

پيدايش آراء و نظريات گوناگون و 
شناسان باستان  غالباً متضادّ جهان

  در مورد جهان

  

  
ايجاد تشويش و نگراني بين مردم و 

اعتمادي نسبت ايجاد زمينۀ (بذر) بي
  به علم و انديشه

انكار اصل حقيقت و واقعيت از سوي   
  ها تسوفيس

  
 

  

    
  

  
  

اعتبار  ها و بي ظهور سوفيست  
 ها دانستن علم و انديشه از سوي آن

  

  
ها به فن سخنوري  روي آوردن سوفيست

 جاي آموزش علوم و هدف قرار دادن به
 جاي رسيدن به حقيقت پيروزي بر رقيب به
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  فلسفه يازدهم ۴۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۸۵
». دانـد داناترين شما آدميان كسي است كه چون سقراط بدانـد كـه هـيچ نمـي«... كند:  سقراط راز پيام سروش معبد دلفي را چنين بيان مي  

كـه  آنجـا از امـا  داننـد، مي فراواني چيزهاي دانشمندان از دهد. بسياري مي نشان علم برابر در را خود تنيفرو و تواضع جمالت اين با سقراط
 دسته اين از دهند. سقراط قرار نمي دانايان دستۀ در را خود و كنند مي تواضع شمارند، مي ناچيز را خود دانش اند و كرده درك را جهان عظمت

 نـاداني به كه خواند دانا مرا جهت بدان سروش گفت و مي كرد مي تواضع بود، خوانده دانا را او معبد دلفي روشس اينكه با دليل همين به و بود
  كنم. مي اقرار خود

  فلسفه يازدهم ۲۱ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۸۶
)؛ ۳و  ۱هـاي  فه و مطالب فلسفي آگاهي دارد (رد گزينـههاي فالس خواند و نسبت به ديدگاه اهل تفكر فلسفي كسي نيست كه فقط فلسفه مي  

انديشد. او فردي است كه  پردازد و نسبت به پذيرش آن باورها مي بلكه اهل تفكر فلسفي، فردي است كه لحظاتي به تفكر در باورهاي خود مي
  د.ها را با عقل و منطق بررسي كن كند به ريشۀ باورهاي خود برسد و چرايي پذيرش آن سعي مي

  : نيازهاي ضروري و اساسي را نبايد با سؤاالت اساسي و بنيادين اشتباه گرفت.۲گزينۀ   
  فلسفه يازدهم ۲۵و  ۲۴هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۸۷
يرمنطقي. هدف اين تمثيل آن تمثيل غار، تمثيلي است براي نشان دادن دو فايدٔه تفكر فلسفي يعني استقالل در انديشه و رهايي از عادات غ  

رساند. فيلسوف آزادانديش مانند فردي است كه توانسته غل و زنجير جهل و  است كه نشان دهد فلسفه چگونه انسان را به آزادي حقيقي مي
باورهـاي «از مصاديق باورهاي نادرست بيرون رود. يكي تعصبات را از خود دور كند و براي كسب معرفت حقيقي و رسيدن به حقيقت، از غار 

توان پي بـه  تواند عالم محسوسات و امور مادي باشد، زيرا فقط با تفكر فلسفي مي اند، مي بيان شده» سايه«كه در اين تمثيل با نماد » نادرست
  عالم ماوراءالطبيعه برد و كساني كه اهل تفكر فلسفي نيستند معموالً فقط به جهان مادي معتقدند.

  م نادرست است.: قسمت سو۱گزينۀ   
  هاي اول و سوم نادرست هستند. : قسمت۲گزينۀ   
  : قسمت اول نادرست است.۴گزينۀ   
  فلسفه يازدهم ۲۲و  ۲۱هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۸۸
سازيم و بـه آزادانديشـي  د را ميهاي فكري خو انديشيدن فيلسوفانه، تأمل در باورهاي مربوط به زندگي است. در اين صورت، خودمان بنيان  

  كنيم. رسيم و شخصيتي مستقل كسب مي مي
  توان به سه گروه تقسيم كرد:  مردم را مي  
نتيجه: ممكن است بدون هدف مشخص باشند و  انديشند؛ (بدون انديشۀ مستقل و مقلد)  گروهي كه كمتر به حقيقت انسان و جهان مي -۱  

ند و ممكن است با تقليد از اهل حق، نگرش نادرستي دربارٔه زندگي نداشته باشند و ممكن است با تقليد از معنايي داشته باش زندگي پوچ و بي
  اهل باطل، داراي نگرش نادرست باشند و زندگي آنان معناي نادرستي پيدا كرده باشد. در هـر سـه حالـت ايـن گـروه آزادانـديش نيسـتند 

  ).۳(رد گزينۀ 
   قبـول دربـارٔه انسـان و جهـان  نتيجه: رسيدن به دانـش قابـل انديشند و معموالً انديشۀ درستي دارند  گروهي كه در اين امور مي -۲  

  : زندگي معنادار با معناي درست.نتيجه
  ). ۴زندگي با معناي نادرست (رد گزينۀ  نتيجه: انتخاب هدف اشتباه  گروهي كه نگرش نادرست دربارٔه انسان و جهان دارند  -۳  
شـود  اند، بنـابراين نمـي اند، اما يك گروه به نتيجۀ درست و گروهي به نتيجه و باور نادرست رسيده م و سوم هر دو اهل تفكر فلسفيگروه دو  

 ).۱رسد (رد گزينۀ  گفت كه هركس اهل تفكر فلسفي است، لزوماً به باور درست مي

  فلسفه يازدهم ۹ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۸۹
شود و به اصـل وجـود و حقيقـت  سؤال فلسفي سؤالي است كه فراتر از اشتغاالت روزمره، امور مادي يا نيازهاي جسماني و طبيعي مطرح مي  

ها جزء سؤاالت اساسي و بنيادين نيستند و جنبۀ اخالقي يا عاطفي دارند، اما  شده در ساير گزينه شود. سؤاالت مطرح انسان و جهان مربوط مي
  زينۀ جواب، دربارٔه مبدأ وجود انسان، هدف و معناي زندگي اوست.سؤال گ 
  فلسفه يازدهم ۳۳و  ۳۲هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۹۰
ر و تغييـ گر حركت و تغيير و تحوّل در عالم است و با انديشۀ پارمنيدس كه معتقد به ثبـات و عـدم مراحل رشد انسان از كودكي تا پيري بيان  

گر وجود امري ثابت و بدون تغيير و تحول در طول زندگي انسـان  شود. همچنين ثبات شخصيت بيان تر توجيه مي تحول در عالم است، سخت
توجيـه  دشواري قابل چيز در سيالن و حركت است، به است و با انديشۀ هراكليتوس كه معتقد است هيچ امر ثابتي در جهان وجود ندارد و همه

  ).۴و  ۳هاي  فيلسوفان يونان اصراري بر ثبات كلي يا تحول كلي عالم ندارند (رد گزينه است. ساير
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  شناسي روان ۱۴مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۹۱
كند، در حال بيـان علـل  كه يك پديده را تبيين ميپردازد و در واقع هر دانشمند زماني  مي» چرايي اتفاق افتادن يك پديده«تبيين، به بيان   

  كنيم. ها را بيان مي اتفاق افتادن و وقوع آن پديده است، بنابراين در تبيين، رابطۀ علت و معلولي بين پديده
  ها است. معناي توصيف آن ها به : بررسي چيستي پديده۲گزينۀ   
  ها است. بيني آن ي پيشمعنا ها در آينده، به : بيان شرايط وقوع پديده۳گزينۀ   
  ها است. معناي كنترل آن ها، به : بررسي چگونگي ايجاد تغيير در پديده۴گزينۀ   
  شناسي روان ۱۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۹۲
  ركن اساسي آن است.پذيري)  هاي كسب آگاهي و معرفت است كه مشاهده و تجربه (تجربه روش علمي يا همان روش تجربه يكي از روش  
  شناسي روان ۲۸و  ۲۷هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۹۳
  مشاهدٔه مستقيم است و بايد در شرايط طبيعي بررسي شود، بنابراين روش مشاهده مناسب است. پرخاشگري يك رفتار قابل  
انـد و  آموزاني كه در آموزش آنالين شركت كرده يك آزمون از دانش هاي آموزشي مختلف بايد براي بررسي ميزان پيشرفت تحصيلي در روش  

ها، اثربخشي  دست آوردن نمرٔه هر دو گروه و مقايسۀ آن اند، گرفته شود و با به آموزاني كه در آموزش حضوري شركت كرده يك آزمون از دانش
  دو روش را با هم مقايسه كرد.

شود. البته ممكن  ها دارد و از طريق روش مصاحبه انجام مي گوي هدفمند با آن و نياز به گفت هاي شخصيتي زوجين بررسي ميزان تطابق ويژگي  
  پرسـيدن  بـر سؤالنامه هم براي رسيدن به اين هدف استفاده كند، ولي قطعاً نياز به مصاحبه دارد. تأكيد  شناس از آزمون و پرسش است روان

  شود.) صورت كتبي و غير رو در رو از افراد سؤال پرسيده مي نامه به (در پرسشدهندٔه روش مصاحبه است.  رو در رو از زوجين نشان
  شناسي روان ۱۷مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۹۴
هر نظريۀ علمي كه بر اساس مشاهده و تجربه شكل گرفته است، خود بر نظريات و مباني غيرتجربي (يعني سه حيطۀ ديگر آگـاهي و معرفـت   
شده در علم تجربـي نيـز  ها، فرضيات و نظريات مطرح هاي دروني) تكيه داشته و با تغيير در آن باني ديني و الهياتي، مباني عقلي و برداشتم

  تغيير خواهد كرد.
  ها: بررسي ساير گزينه  
هاي غيرتجربـي تكيـه  فرض ني و پيشتوان گفت علم تجربي مستقل از ساير منابع كسب آگاهي است؛ زيرا نظريات علمي بر مبا : نمي۱گزينۀ   

  ها نيستند. دارند و از اين نظر مستقل از آن
ها در حيطـۀ  توان از آن اجرا و معتبر هستند و نمي پذير، قابل شده در علم تجربي، تنها در حيطۀ امور مشاهده هاي ارائه : روش۴و  ۲هاي  گزينه  

  تواند دربارٔه امور غيرمحسوس اظهارنظر كند. ، بنابراين روش تجربي نميگانه استفاده كرد مشاهده با حواس پنج   امور غيرقابل
  شناسي روان ۴۲مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۹۵
  حركتي با سرعت و تغييرات بسياري همراه است. -از زمان تولد تا نوجواني، رشد جسماني  
  ها: بررسي ساير گزينه  
راحتي به مراحل مشـخص تقسـيم كـرد، امـا امـروزه اكثـر  توان به رشد، نمي پيوستگيدليل  به رشد انسان را به هاي مربوط : ويژگي۲گزينۀ   

  اي اعتقاد دارند. شناسان رشد، به رشد مرحله روان
  سالگي است. ۱۲ -۱۱تا  تولد: منظور از رشد در دورٔه كودكي، از زمان ۳گزينۀ   
  ها)، به موازات افزايش سن در كودكان از طرق مختلف به يادگيري نياز دارد. و شناختي (نه تمام آنهاي جسماني  از توانمندي بسياري: ۴گزينۀ   
  شناسي روان ۴۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۹۶
س مربوط به جنبـۀ كسب مهارت در حركات ظريفي همچون بستن بند كفش و يا دكمۀ لبا هاي درستي هستند، ولي عدم ها عبارت همۀ گزينه  

  رشد است. جسماني
  ها: بررسي ساير گزينه  
ارزش را بر هداياي كوچـك پـرارزش تـرجيح  دليل اينكه پردازش ادراكي دارند، هداياي بزرگ كم : كودكان قبل از دبستان به۲و  ۱هاي  گزينه  

اي ظاهري اشيا قرار گيرند و تصور كنند ليـواني كـه ه تأثير ويژگي ساله تحت  ۵ -۴شود كودكان  دهند. همچنين پردازش ادراكي باعث مي مي
  بلندتر است، شير بيشتري دارد.

ماهه را در مقابل چشمان وي پشت سرمان پنهان كنيم، كودك براي برداشتن شيشۀ شير خود تالشـي  : اگر شيشۀ شير كودك شش۳گزينۀ   
  رود. ندارند. اين طرز تفكر در اثر رشد شناختي، چند ماه بعد از بين مي شوند، ديگر وجود كند اشيا زماني كه ديده نمي كند، زيرا تصور مي نمي

  شناسي روان ۵۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۹۷
  دهد. دورٔه نوجواني است كه با بلوغ جنسي رخ مي تغيير اساسيرشد دستگاه توليدمثل،   
قد و وزن، رشد اسـتخواني و عضـالني،  :از اند شوند، عبارت ن دوره دستخوش تغيير ميهاي اساسي رشد جسماني، كه در اي طور كلي حوزه به  

  دهند. هاي داخلي و تغييراتي كه در هنگام بلوغ روي مي رشد مغز و سسيتم عصبي، رشد اندام
  شناسي روان ۶۲مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۹۸
اير عناصر شناخت بستگي دارد، اما در بسياري از موارد صرف داشتن شناخت، به رفتـار اخالقـي گيري س هرچند رشد درك اخالقي به شكل  

  هاي فرد تبديل شود. شود. براي اينكه شناخت به اخالق منتهي شود، شناخت بايد به عقايد، باورها و ارزش منجر نمي
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  ناسيش روان ۵۶و  ۵۵هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۹۹
نوجوانـان مفهـومي اسـت،  غالـبكنند. در حالي كه پـردازش  هاي حسي و فيزيكي عمل مي كودكان بر اساس پردازش ادراكي يعني ويژگي  

توان گفت پردازش ادراكي هم در كودكي و هم در نوجواني وجود دارد، هرچند  بنابراين برخي از نوجوانان گاهي پردازش ادراكي دارند، پس مي
  شود. كمتر ديده مي در نوجواني

  ها: بررسي ساير گزينه  
  سازي حافظۀ خود هستند. : نوجوانان برخالف كودكان قادر به ظرفيت۱گزينۀ   
  لحظه هستند. به : نوجوانان برخالف كودكان قادر به نظارت، ارزيابي و تغييرجهت تفكر لحظه۳گزينۀ   
هـاي  بينـي يـك موقعيـت از احتمـال گيرد، به اين معنا كه نوجوانان در پيش مي : براي اولين بار در دورٔه نوجواني تفكر فرضي شكل۴گزينۀ   

  هاي ملموس و بيروني نيست. ها فقط واقعيت آن  برند و مبناي استدالل مختلف بهره مي
  شناسي روان ۷۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۰۰

آيند، به اين مفهـوم جبـران  هاي آن اندام حسي برمي هاي حسي ديگر به جبران فعاليت دامهاي حسي آسيب ببيند، ان زماني كه يكي از اندام  
شود. مثل فرد ناشنوايي كه حس بينايي او قدرت و دقت بيشتري از افراد معمولي و سالم دارد يا فرد نابينايي كه حس بويايي يا  حسي گفته مي

  از افراد عادي است. ترشنوايي او قدرتمند
  ها: گزينه بررسي ساير  
  هاي محيط پيرامون مشكل داشته باشد. هاي موردنظر از بين محرك : كمبود توجه يعني فرد در انتخاب كردن محرك۲گزينۀ   
  ».دريافت چندحسي«گوييم  شود؛ به اين مي تر مي : اگر يك موضوع را بتوان با چند حس دريافت كرد، دريافت ما قوي۳گزينۀ   
هـاي  وسـيلۀ محـرك هاي حسي مثل چشم، گوش و... به يك از گيرنده عني فرد در شرايطي قرار بگيرد كه هيچي» محروميت حسي: «۴گزينۀ   

  بيروني تحريك نشود.
  شناسي روان ۷۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۰۱

محرك هدف تابع تعداد عوامل انحرافي و ويژگـي  دنبال يافتن يك محرك مكاني در زمينه يا بافت مكاني هستيم. پيدا كردن جو به و در جست  
دليـل تعـداد زيـاد عوامـل انحرافـي  جو مربـوط اسـت و بـه و فرد آن هدف است. در اين مثال پيدا كردن پرونده به كاركرد جست منحصربه
  جو دشوار شده است. و هاي پزشكي افراد ديگر)، جست (پرونده

اسـت. در ايـن  خسـتگيترين عامل كاهش آن  زنگي دارد و مهم به اشاره به كاركرد گوش نيزماني طوالپيدا كردن محرك هدف در يك دورٔه   
  ها اشاره شده، پاسخ درست نيستند. ها به آن زنگي و خستگي كه در ساير گزينه به مثال بحث زمان مطرح نيست، بنابراين كاركرد گوش

  شناسي روان ۷۰و  ۶۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۰۲
پرسد. ضمناً در  ها سؤال مي صداي زنگ توجه نكرده و به همين دليل است كه از بچه  تواند درست باشد، زيرا معلم قطعاً به نمي ۲عبارت گزينۀ   

علـم كـار افتد، زيرا شناسايي و معنابخشي به صداي زنـگ، بـراي م اين مثال در صورتي كه احساس و توجه شكل بگيرد، ادراك هم اتفاق مي
  اي نيست. پيچيده

  ها: بررسي ساير گزينه  
  : ممكن است معلم صداي زنگ را شنيده باشد (احساس) ولي به آن توجه نكرده باشد.۱گزينۀ   
  گيرد. شكل نمي  احساس)، در چنين شرايطي طبيعتاً توجه هم : ممكن است اصالً صداي زنگ را نشنيده باشد (عدم۳گزينۀ   
  گيرد. ممكن است احساس و توجه شكل نگرفته باشد، در چنين شرايط طبيعتاً ادراك هم صورت نمي ۳توضيح گزينۀ : با توجه به ۴گزينۀ   
  شناسي روان ۷۴مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۰۳
شود اطالعات بيشـتري  اعث ميحافظه يكي از منابع مهم توجه است. تخصص، دانش، تجارب، خاطرات و عاليق افراد در زمينۀ يك موضوع، ب  

هاي مربوط به آن موضوع بيشتر توجه كنند. برعكس اين حالت هم وجود  دربارٔه آن موضوع در حافظۀ خود داشته باشند و در نتيجه به محرك
به همين دليل توجه او به ها در حافظۀ خود ندارد و  عالقه به موضوعات آموزشي، اطالعات زيادي دربارٔه آن دليل عدم دارد. در اين مثال امين به

  شود. هاي مربوط به آموزش جلب نمي محرك
  شناسي روان ۷۶مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۰۴
  ها است. يكي از عوامل ايجاد تمركز تغييرات دروني محرك  
برد. بالعكس، اگر محرك داراي تغييرات دروني  بين ميو جذابي داشته باشد، عادت را از   لحاظ معنايي، شرايط متنوع اگر موضوع موردتوجه به  

  گيرد. كند و خوگيري شكل مي كمتري باشد، ايجاد تمركز نمي
  شناسي روان ۸۴مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۰۵
بندي كنيم. در ايـن تصـوير بـر اسـاس  هها در يك مقوله طبق اصل مشابهت: ما معموالً تمايل داريم اشيا را بر اساس شباهت آن»: الف«شكل   

  كنيم. ها تقسيم مي ها و دايره ها، لوزي مشابهت در شكل، اشيا را به سه دسته مربع
كنيم. در اين تصوير كنار هم بودن  صورت يك گروه ادراك مي ها را به اصل مجاورت: وقتي چند شئ در كنار يكديگر باشند، ما آن»: ب«شكل   

  را ادراك كنيم. Xشود، حرف  اعداد و حروف باعث مي
كنيم و تصـوير  صورت كامل ببينيم. در اين تصوير جاهاي خالي را در ذهنمان پر مي اصل تكميل: ما تمايل داريم اشياي ناقص را به»: ج«شكل   

  بينيم. يك گوزن را مي
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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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