
 

 

 .گیرند می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی برای ، آزمون برگزاری از بعد یا و قبل ، )... و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق
  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

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

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

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

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی اســخپ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره تعداد پرسش  مواد امتحاني

  دقيقه 18  20  1  20  فارسي ادبيات و زبان

  دقيقه 20  40  21  20  زبان عربي

  دقيقه 17  60  41  20  دين و زندگي

  دقيقه 20  80  61  20  زبان انگليسي

  دقيقه 75گويي:  مدت پاسخ  80ا: ه تعداد كل پرسش

   ۱۴۰۰ تیر ۱۱آزمون آزمایشی 
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 است؟ ها واژه كدام يمعان بيترت به »بدخواه -گردن ريز قوس -گران لهيح -محتاط« -۱
  خصم -غارب -تديمك -حاذق) 4  عنود -آخره -دانيكا  -حازم) 3  خصم -غارب -ديمكا  -حازم) 2  عنود -آخره -دانيكا  -حاذق) 1  

 است؟ شده يمعن درست ها واژه ۀهم نهيگز كدام در -۲
 )بزرگوار( اعزاز -)نامدار( دهيخن -)آرزومند( قيشا ) 2  )طيتفر  مقابل( افراط -)گام( خطوه -)نير يش( حالوت) 1  
  )دهنده يار (ي مُمد -)سرخ( بور -)نانياطم( ثقت) 4  )ريش( دژم -)نقره( ميس -)پرچم( علم) 3  

 است؟ شده يمعن نادرست اژهو چند -۳
  -)يزگـاريپره( زهـد -)مهـد( محمـل -)خـدمتكار( حشـم -)يشـيدروي (جـولق -)وتر( زه -)نغمه( غَنا -)اقتيل با( تياهل -)تلف( عيضا«  

  »)ييواال( رفعت -)سركوفت( شماتت -)دنيچك( رشحه 

  سه) 4  شش) 3  چهار) 2  پنج) 1  

  دارد؟ وجود ييامال غلط نهيگز كدام در -۴

بــــار انــــدر نباشــــد يســــعد  عيبــــدا  گــــرت) 1   
 

ـــه  ـــ ب ـــل شيپ ـــت و اه ـــه غراب ـــان چ ؟يآر  ارمغ
 

ــــون) 2 ــــتيعنا  چ ــــود ات ــــا ب ــــا ب ــــ م ميمق
 

م؟يلئـــــــ دزد آن از يمـــــــيب بـــــــود يكـــــــ 
 

ـــــراغ) 3 ـــــت ف ـــــت دل ـــــن و هس ـــــن يروي ت
 

بــــزن ييگــــو  اســــت فــــراخ دانيــــم چــــو 
 

ننـــــديب طرفـــــه نيـــــا  عقـــــل خداونـــــدان) 4
 

ــــه  ــــ ك ــــه يد يخورش ــــز  ب ــــا  ري ــــت بانيس اس
 

 است؟ ييامال غلط فاقد عبارت كدام -۵
 .برسانم ادا به ،است واجب من بر فتّوت و تيّهم شرط از آنچه تا امدميب) 1  
 .بودند نبشته تيتحن و تيتعز  يمعن در شدند واقف آن بر و اوردنديب ها نامه) 2  
 .رود ثواب پناه در كه ديبا  ،شود طيمح عاقل بر حوادث كه هرگاه مقدّمات و مقامات نيبد ) 3  
  .داد يرو سخت هجوم و افتاد هول را خصمان مقام و آمد رونيب نيآست از انتقام دست) 4  

 دارد؟ وجود ييامال غلط چند ،ريز هاي واژه گروه انيم در -۶
  -)ميقـد ملل رياتاس( -)قورباغه و قوك( -)چهارپا و مهيبه( -)شكستن و نقض( -)يخار و خذالن( -)يآبادان و امارت( -)ازني يب و يمستغن«(  

  »)خروش و هلهله( -) فتهيش و مسهور( -)ياري و معونت( -)سرزنشگر و طاعن( -) جنگ و قضا( -)رهيچ و قيفا( 

  سه) 4  هفت) 3  پنج) 2  شش) 1  

 است؟ آمده »منظوم اثر كي و منثور اثر دو« بيترت به نهيگز كدام در -۷
 يآب اتاق -نامه ياله - دياسرارالتوح) 2    نامه استيس -واريد  -نامه قابوس) 1  
  نامه ياله -يآب اتاق - عرش ٔهگوشوار) 4  نامه ياله - ديالتوح اسرار - زده شتاب يابيارز ) 3  

  است؟ متفاوت نهيگز كدام در هيتشب تعداد -۸

ــــاكن) 1    ــــدم س ــــرم در نش ــــ ح ــــدت ۀكعب وح
 

ــــــا  ــــــۀباد  ت ــــــالم ي ــــــرت ع ــــــنبُر  كث دمي
 

  

ــــرغ) 2 ــــم م ــــاد دل ــــه افت ــــر دام ب ــــت س زلف
 

ــــد  ــــذَرو مانن ــــه يتَ ــــود ك ــــ ب ــــاب ديص يعق
 

  )قرقاول :تذرو( 

ــــوح ز عــــالم همــــه گــــر) 3 نديبشــــو  فكــــر ل
 

اســـت نينگـــ نقـــش كـــه شـــدن نخواهـــد عشـــق 
 

  

ــــر در) 4 ــــر بح ــــه فك ــــد غوط ــــب و روز زنانن ش
 

برنـــد يهمـــ يمعنـــ گـــوهر يســـو بـــه ره تـــا 
 

  

  است؟ درست نهيگز كدام برابر درشده  نوشته يۀآرا -۹

امـــروز مـــن كـــار ســـتا دهيرســـ مثابـــه بـــدان) 1   
 

ــــاخت عــــدم وجــــود از كــــه  كــــرد خــــواهم اري
 

  )نما متناقض( 

برونـــد شـــب و روز بــاد روان كـــه تــو امـــر بــه) 2
 

ز چــين گهــي ســوي روم و ز ُرم گهــي ســوي چــين 
 

  )همسان جناس( 

بركنــــد ميســــ از را مشــــك فنــــدق بــــه) 3
 

پراكنـــــد گـــــوهر ســـــمن بـــــر نـــــرگس ز 
 

  (تشبيه) 

حــــالم همچــــو زلفــــت اســــت شــــانيپر ) 4
 

ـــــر  ـــــال مگ ـــــانميپر  ح ـــــن ش ـــــت دهيش اس
 

  (حسن تعليل) 

  است؟ آمده اتياب كدام در بيترت به »تناسب هاميا نما و متناقض جناس، ح،يتلم استعاره،« هاي هيآرا -۱۰

رخـــت مِهـــر يمشـــتر شـــد كـــههر) الـــف
 

نخــــرد جــــو مينــــ بــــه مــــه، خــــرمنِ 
 

ــرمن )ب ــه خ ــاد ب ــ ب ــر از يبرده ــدم به يگن
 

ــو  ــه عجــب نمي ــ ك ــب ضــوانر ۀروض ــ طل يكن
 

ــــرم از )ج ــــه ح ــــتان ب ــــرا بُس ــــم س اي
 

ــــه  ــــر طعن ــــروسِ ب ــــن ع ــــزن چم م
 

ـــت را دل و جـــان )د ســـتين جـــوش آن طاق
 

ــا  ــه ب ــو ك ــان در ميگ ــ جه ــوش كي ــتين گ س
 

بـــود غافـــل نتـــوان رتيـــح تماشـــاگه از )ه
 

ــزم  ــ ب ــ يب ــهييآ يرنگ ــراپا ن ــگ س ــت رن اس
 

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

  کتاب کل :۲ فارسی      کتاب کل :۱ فارسی
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  ؟ندارد وجود ييمعنا ۀنيقر به فعل حذف نهيگز كدام در -۱۱

ــود) 1    ــه  ب ــد ب ــت ص ــاي من ــيكن ج ــت ول ــزار دوس ه
 

ــرا هــيچ  ــه دوســتي كــه م ــه ب ــو نبــود كــس ب جــاي ت
 

اي بـــرده تـــو مـــن دل كـــه را تـــو لـــب گفـــتم) 2
 

ــا  ــدام گفت ــه دل ك ــان چ ــ نش ــا يك ــه كج ــرد ك ب
 

ـــت ز) 3 ـــدق شس ـــا ص ـــزار دمگش ـــت ه ـــا ري دع
 

ــــ  دآيــــ ينمــــ كــــارگر يكــــي ســــود چــــه يول
 

مـــن عقـــل ار اســـت مـــن عقـــل از بـــه ســـگ) 4
 

تــــــو يآهــــــو نشــــــمرد آهــــــو نــــــاف 
 

  است؟ »رويپ ۀجمل« فاقد نهيگز كدام -۱۲

ـــا) 1    كخوســـتين و پارســـا ،يخـــوب و يخردمنـــد  ب
 

ــاين همــه معنــي در اوســت  ــدم ك ــز ندي صــورتي هرگ
 

ــار ) 2 ــاري انديشــند ب ــال ي ــر خي ــارگ ــو ي ي چــون ت
 

ــت  ــو دوس ــون ت ــاري چ ــد ب ــتي ورزن ــواي دوس ــا ه ي
 

ــر) 3 ــو بب ــم گ ــواهم داد آب ــه خ ــايش بوس ــاك پ خ
 

ـــوق آب جوســـت  ـــان پـــيش معش ـــروي مهربان آب
 

ـــت) 4 ـــاران ري ـــر ب ـــار يصـــوف و ســـر ب نظـــر گرفت
 

جوسـت و گـوي و عاشـق انـدر جسـت و مدّعي در گفت 
 

  است؟ آمده نهيگز كدام در بيترت به ريز تيب دو هاي موصوف يدستور نقش -۱۳

تــو و مــن چشــم ز كــه نيخــودب زاهــد يا بــرو
 

بــود خواهــد نهــان و اســت نهــان پــرده نيــا راز 
 

كـش مـن مسـت بـرون رفـت امـروز تُرك عاشق    
 

ــا  ــد از كــه خــون دگــر ت ــود خواهــد روان دهي ب
 

  مفعول -مسند -نهاد) 4  هادن -هالي مضافٌ -نهاد) 3  مفعول -مسند -منادا) 2  نهاد -هالي مضافٌ -منادا) 1  

 دارد؟ وجود »يتبع نقش« چند ريز متن در -۱۴
  .دارد انيآشـ بلنـد يدرختـ بـر ن،يزم يرو كوه نيبلندتر قاف، كوه پس در و است مرغيس نامش است، ياريشهر و شوايپ زين را پرندگان ما«  

  .»ستين ييهمتا را او نشيب و خرد در 

  پنج) 4  دو) 3  چهار) 2  سه) 1  

  ...............  جز به ،دارند تناسب بيت زير با ها نهيگز ۀمه -۱۵

معــــاش امــــر در ريــــگ ارّه ز ميتعلــــ     
 

پــاش كــش و نيمــي مــي نيمــي ســوي خــود مــي 
 

  

ـــت ) 1    ـــت ز دول ـــ دس ـــردم ير گي ـــ م ـــا هب ـــود پ ب
 

ــــانوس  ــــا  ف ــــراغ ني ــــتِ ز چ ــــا دس ــــود دع ب
 

دســــت ز ديــــبرآ  كــــت چنــــان كــــن كــــرم) 2
 

ـــــان  ـــــخ درِ جهانب ـــــر ري ـــــ ب ـــــت سك نبس
 

ــــر) 3 ــــعِ اگ ــــس نف ــــاد در ك ــــو نه ــــتين ت س
 

اســــت يكــــي خــــارا ســــنگ و گــــوهر نيچنــــ 
 

مـــاه چـــون ميســـتين محتـــاج هيـــعار  نـــورِ بـــه) 4
 

مـــا ييروشـــنا  شيخـــو  نفـــس از هســـت كـــه 
 

  دارد؟ متفاوت يمفهوم نهيگز كدام -۱۶

پـذير فريـب و حُسـن سـيرت دل حُسن صـورت دل) 1   
 

انتقـــال ايـــن بـــود پاينـــده آن در كـــاهش و در 
 

كـــن موافـــق هـــم بـــه بـــاطن و ظـــاهر لبـــاس) 2
 

ـــه  ـــو ن ـــدر  همچ ـــوار اي ـــدامن و خونخ ـــاش پاك ب
 

ــدف از) 3 ــز ص ــوهر ج ــ گ ــد يمعن ــد نباش ــا قص م
 

ـــاران، آب  ـــر ب ـــم، در را اب ـــوين چش ـــ ك ـــد يم كن
 

مايـــ گرفتـــه كـــانين يخـــوب اريـــع! صـــائب ) 4
 

ـــه يحُســـن  رســـد ينمـــ كـــوين خصـــلت حُســـن ب
 

  ارد؟د تقابلير متن ز با نهيگز كدام -۱۷

  »گردد. يم عاقل من يخو و خلق از او و گردم ينم جاهل او سخن از من شود، يم ادب صاحب من از او و شوم ينم غضب در يو از من «  

ـــدگهر ز) 1    ـــن همـــه ب ـــو كي ـــد ت ـــ شـــود ب كنيل
 

ـــه  ـــول ب ـــن ق ـــو كي ـــدش فعـــل ت نشـــود نكـــو ب
 

نتـــانطي نـــاقص رياكســـ بـــود كـــانين صـــحبت) 2
 

ـــ  ـــود يم ـــ ش ـــيپ در اقوتي ـــل ۀمان ـــه گ ـــا ژال ه
 

ســــتين ياثــــر  كــــانين ز افســــرده عــــالم در) 3
 

چيهـــ دگـــر خـــار و خـــس مانـــده گـــل و اللـــه از 
 

ريتــأث كــانين صــحبت نكنــد ممكــن ســتين  ) 4
 

ــــه گــــل  ار  شــــبنم ســــر ديرســــان ديخورشــــ ب
 

  دارد؟ مضموني تناسب »ناًيِّلَ قَوالً لَهُ فَقُوال. يطَغَ اِنّهُ فرعون ياِل اِذهبا« با نهيگز كدام -۱۸

دوســــتان از بـــال بگردانـــد تـــو عـــدل بـــاد) 1   
 

ـــش  ـــ آت ـــو ريشمش ـــر ت ـــمنان ب ـــارد دش ـــال ب ب
 

نيست ممكن از زبـان خـوش كسـي نقصـان كنـد) 2
 

را بـــادام دهـــد شـــكّر در غوطـــه نرمـــي چـــرب 
 

ــي) 3 ــر م ــرد ب ــن گَ ــرم از م ــينِ ن ــون زم ــد چ آورن
 

ـــ  ـــنم يم ـــد ك ـــا هرچن ـــردم ب ـــدارا م ـــتريب م ش
 

ـــــــد) 4 ـــــــزاران ص ـــــــن ه ـــــــون ٔهزي را فرع
 

ـــــت در  ـــــ از شكس ـــــا  يموس ـــــ ب ـــــا كي عص
 

  است؟ حماسه »يملّ ۀنيزم« انگريب نهيگز كدام -۱۹

ـــــ) 1    ـــــت نيچن ـــــيآ  اس ـــــّرم ني ـــــان خ جه
 

ــــــد  ــــــه نخواه ــــــا ب ــــــادن م ــــــان برگش نه
 

ــــديب) 2 ــــ ام ــــد  هيس ــــا وي ــــرس ب ــــاك و ت ب
 

خــــاك پراگنــــد بــــر آســــمانه بــــ يهمــــ 
 

نبــــــرد خــــــاك ز بشُســــــتش خروشــــــان) 3
 

كــــرد دخمــــه يكــــي شــــاهان نيــــيآ  بــــر 
 

چشــــم آب پــــر اســــت داســــتان يكــــي) 4
 

خشــــــم بـــــه رســـــتم ز ديـــــآ  نـــــازك دل 
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  دارد؟ يمفهوم تناسبمتن زير  با تيب چند -۲۰

  ».است آن در ما شيرها كه ميريبرگ يجا از دام تا ديكن يقوّت تعاون قيطر به جمله كه باشد آن صواب يحال«  

گرفـتنت بـه اتفـاق مالحـت جهـان الف) حُسـ   
 

گرفــت تــوان يمــ جهــان اتفــاق، بــه يآر 
 

ب) اتفاق رهـروان بـا هـم دعـاي جوشـن اسـت
 

ـــا  ـــرون مي ـــاروان بي ـــب از ك ـــانِ طل در بياب
 

دهـد تشـريف هيبـت، عـاجزان را اتفـاق ج) مي
 

شـود مور چون پيوسـت بـا هـم، مـار پيـدا مـي 
 

كمــال بــه يرســ تــا دور گهــران هــم ز مشــو د)
 

ـــه  ـــه ك ـــرِ از دان ـــاق، اث ـــرمن اتف ـــد خ ش
 

ــافظ )ه ــده ح ــا را گمش ــت ب ــ يا غم ــعز اري زي
 

اتحادي اسـت كـه در عهـد قـديم افتـاده اسـت 
 

  پنج) 4  دو) 3  چهار) 2  سه) 1  

  

 ) ۲۱-۲۹عّین األصّح و األدّق للّرتجمة أو الّتعریب أو املفهوم أو املفردات:(  

  »:ي حّیرت جمیع الّناس!عرّف علی الظّاهرة الّتکّنا نرید أن نُرِسل فریقاً للتّ « -۲۱

  زده کرده، ارسال کنیم! ای که کل مردم را حیرت  خواهیم که یک گروه را برای شناخت آن پدیده می) ۱  
  زده کرده، ارسال کنیم! ای که همۀ مردم را شگفت  خواستیم تا گروهی را برای شناخنت پدیده می) ۲  
  داشته، بفرستیم!ای که همۀ مردم را به حیرت وا  هرا برای شناخت پدیدخواستیم که آن گروه  می) ۳  
  ای که همۀ مردم را به شگفت آورده، بفرستیم!  تصمیم گرفته بودیم تا گروهی را برای شناخت پدیده) ۴  
  :»ي إلی تصدیر البضائع أحیاناً! تقّدم البالد ألنّها تؤدّ إّن للمصانع الّصناعّیة دوراً مهاّمً يف« -۲۲

  کنند! ها در صادرات کاالها نقش ایفا می هامنا در پیرشفت کشور، کارخانۀ صنعتی نقشی مهم دارد؛ زیرا آن) ۱  
  دهند! های صنعتی یک نقش مهم دارند در پیرشفت کشورهایی که صادرات کاالها را انجام می حقیقتاً گاهی کارخانه) ۲  
  شدند! ها گاهی منجر به صادرات کاال می ی است در پیرشفت کشور؛ زیرا آنهای صنعتی نقش مهمّ  راستی که برای کارخانه به) ۳  
  شوند! ها گاهی منجر به صادر کردن کاالها می های صنعتی یک نقش مهم در پیرشفت کشور دارند؛ زیرا آن قطعاً کارخانه) ۴  
  :)أَ فلم ینظروا إلی الّسامء فوقهم کیف بََنیناها( -۲۳

  ایم؟ اند که چگونه آن را ساخته شان نگاه نکردهآیا به آسامن باالی رس ) ۱  
  آیا به آسامنی که باالی رسشان است نگاه نکرده بودند که چگونه آن را بنا کردیم؟) ۲  
  چگونه به آسامن باالی رسشان ننگریستند که آیا آن را ساختیم یا نه؟) ۳  
  شده است؟ آیا آسامنی را که باالی رس خود است ننگریستند که چگونه آن بنا) ۴  
  »:ي تجذب سّیاحاً!هذه األرض الخرضة تَُعّد من أشهر مناطق إیران الخّالبة الّت« -۲۴

  کند! رود که گردشگرانی را جذب می شامر می های جّذاب ایران به ترین منطقه این زمین رسسبز از معروف) ۱  
  کرد! آید که گردشگران را جذب می می شامر های جّذاب ایران به ترین منطقه این زمین رسسبز است و از معروف) ۲  
  کند! های معروف ایران جّذاب است که گردشگرانی را جذب می این زمین تر و تازه از منطقه) ۳  
  شوند! آوری که گردشگرانی در آن جذب می حساب می های جّذاب ایران به ترین منطقه این زمین رسسبز را از معروف) ۴  
  عّین الّصحیح:  -۲۵

  سازد. کند و گامتان را استوار می چه خدا را یاری کنید، شام را یاری می : هر)ینرصکُم و یُثبّت أقدامکم هاللّ نرصوا إن تَ () ۱  
  : پس خدا آرامش خود را بر پیامربش و بر مؤمنان نازل کرد.)ه سکینته علی رسوله و علی املؤمنینفأنزل اللّ () ۲  
  ای کاش من خاک شوم. گوید:  کافر می : و)ي کنت تراباً و یقول الکافر یا لیتن() ۳  
  هایشان نیست. گویند که در قلب : با دهانشان چیزی را می) قلوبهمیقولون بأفواهم ما لیس يف() ۴  
  :الخطأعّین  -۲۶

  آموز باید شیر آب را در حیاط ببندد!  الّساحة!: دانشیجب علی الطّالب أن یغلق حنفیّة املاء يف) ۱  
  هدایت کند!ق سوی زندگی موفّ  م تصمیم گرفت ما را بهتر  بزرگاجحة!: برادر رب حتّی یرشدنا إلی الحیاة النّ ي األکعزم أخ) ۲  
روا أوالدکم بأن ال یقرتبوا من اللّوحات التّحذیریّة!: فرزندانتان را برحذر دارید که به تابلوهای هشدارآمیز نزدیک نشوند!) ۳     حذِّ
  گذارند! وگو پایبند باشد، مردم به او احرتام می م بین الّناس!: کسی که به آداب گفتمن یلتزم بآداب الحوار یُحرتَ ) ۴  

 
 

 کتاب کل :۲ قرآن زبان ،عربی      کتاب کل :۱ قرآن زبان ،عربی
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  عّین الّصحیح للفراغات لرتجمة العبارة الّتالیة:  -۲۷

....... روی زمـین الطّائر الطّنّان هو أصغر طائٍر علی األرض و طوله خمسة سنتیمرتاٍت و یطیر إلی األعلی و األسفل!: ............... هـامن ........«  

  »کند! رسد و به باال و پایین پرواز می مرت می است و قد آن به ............... سانتی

  پنجاه -ترین پرنده کوچک -مرغ مگس) ۲  پنج -های کوچک پرنده -مرغ باران) ۱  
  پنج -تر های کوچک پرنده -مرغ مگس) ۴  پنج -ترین پرنده کوچک -مرغ مگس) ۳  
  )إن أحسنتم أحسنتم ألنفسکم(مفهوم اآلیة:  عّین الّصحیح يف -۲۸

ـــــدار) ۱ ـــــد پای ـــــک و ب ـــــی نی نباشـــــد هم
  

ـــــار   ـــــود یادگ ـــــه نیکـــــی ب ـــــه ک هـــــامن ب
  

ایـــن جهـــان کـــوه اســـت و فعـــل مـــا نـــدا) ۲
  

ســـــــوی مـــــــا آیـــــــد نـــــــداها را صـــــــدا  
  

ای صــــاحب کرامــــت شــــکرانۀ ســــالمت ) ۳
  

نــــوا را روزی تفّقــــدی کــــن درویــــش بــــی  
  

ـــه) ۴ ـــت ب ـــق نیســـت طریق جـــز خـــدمت خل
  

بـــــه تســـــبیح و ســـــجاده و دلـــــق نیســـــت  
  

حیح يف -۲۹   » کرد! های روزگار کمک می با یک دوست بسیار دانا سخن گفتم که به دیگران در سختی« الّتعریب: عیِّن الصَّ

  تکلّمت مع صدیٍق أعلم و هو یساعد اآلخرین من مصائب الّدهر!) ۱  
  یّام! شدیدة األ أتحّدث صاحباً عّالماً یساعده اآلخرون يف) ۲  
   مصائب األیّام!کَلَّمُت صدیقاً عّالمًة کان ساعد اآلخرین يف) ۳  
ثُت صاحباً عّالماً یساعد اآلخرین يف) ۴      شدائد الّدهر!َحدَّ
 ۳۰-۳۳( مبا یناسب الّنّص   ثّم أجب عن األسئلةإقرأ الّنّص الّتايل(:  

 نسان یعیش بعقله و الحیوانات تعیش بغریزتها! مثالً نُشیر إلی الـّدالفین يفه و حکمته! اإل ه نجد فیها قدرة اللّ إن ننظر إلی مخلوقات اللّ «

 الغابة و ي یعیش يفي کاألطفال! أّما الحیوان الّذي کالطّیور و تبکو تستطیع حّتی تُغنّ  املعّینةي تقدر الّتکلّم معاً بإستخدام األصوات البحر و ه

ه أعطی الحیوانات غرائـز ي تبتعد عن منطقة الخطر! إّن اللّ الغابة یُحّذر بصوته الحیوانات لک خطراً يف یشاهدله لغة خاّصة هو الغراب! عندما 

  »یمکنها من خاللها العیش بشکٍل أحسن!

  عّین الّصحیح:  -۳۰

  للّدالفین صوٌت یُبِعُد الّدالفین األخری من الخطر!) ۲  ه!ي أعطاه اللّ بعض الحیوانات تتفاهم معاً بعقلها الّذ) ۱  
   لتفاهم الحیوانات!إّن الغریزة سبب رئیيسّ ) ۴  لطّیور تقدر علی التّحّدث مع الّدالفین بغریزتها!ا) ۳  
  : الخطأعّین  -۳۱

!خي األطفال أمام الّدلفین بصوٍت یبک) ۱     ه! تفاهم الحیوانات و تواصلها معاً توَجد قدرة اللّ يف) ۲  اصٍّ
  تحصل الّدالفین علی حیاة فُضلی بالغریزة!) ۴  ألخری! الغابة و هو حارِس الحیوانات االغراب یعیش يف) ۳  
 ۳۳و  ۳۲(  اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ عّین الّصحیح يف:(  

  »: یُشاِهد« -۳۲

/ فعٌل مع فاعله -»تَفاَعَل « و ماضیه علی وزن مزید ثاليثّ  -مضارعٌ ) ۱     متعدٍّ
/ ال -»مفاعلة«من باب  مزید ثاليثّ  -مضارعٌ  -للغائب) ۲     جملة فعلیّةٌ متعدٍّ
  فعٌل و الجملة فعلیّةٌ »/ تفاُعل«من األفعال املزیدة و مصدره  -مضارع -للغائب) ۳  
  الجملة فعلیّةٌ فعٌل مع نائب فاعله و مجهوٌل/  -متعدٍّ  -مزید ثاليثّ  -فعٌل مضارعٌ ) ۴  
  »:املعّینة« -۳۳

  »امإستخد«ّي/ صفٌة للموصوف مبن -معرفة -مفرد مؤنّث -إسم املفعول) ۱  
  »األصوات«معرب/ صفٌة للموصوف  -إسم املفعول من الفعل املجرّد -مفرد مؤنّث) ۲  
  إلیه و مجرور معرّف (بأل)/ مضاف -إسم الفاعل من الفعل املزید -مفرد مؤنّث) ۳  
  »األصوات«معرّف (بأل)/ صفٌة للموصوف  -إسم املفعول -مفرد مؤنّث -إسم) ۴  
 ۳۴-۴۰لة الّتالیة (عیِّن املناسب للجواب عن األسئ:(  

   ضبط حرکات الکلامت: يف الخطأعّین  -۳۴

  أَصواتُها! رَتْ یَّ ي َدَخلَِت الَعَربیََّة تَغَ الَکلاِمُت الفارسیُّة الّت) ۲  یُستَخَرُج النِّفُط ِمن األرِض و یَستَغرُِق َوقتاً طَویالً!) ۱  
َق أنْ  َهْل ) ۳   امءِ  تََصدَّ   تُساِفَر إلی البُلداِن املُختَلَِفِة! أَنْ  ي إِستَطاَعْت أُخت) ۴  ؟تَتَساِقَط األَسامُک ِمَن السَّ
   الّتوضیحات: يف الخطأعّین  -۳۵

  قطعة قامش توَضع علی الّرسیر!الّرششف: ) ۲  ي ال یستطیع أن یری شیئاً!األَعمی: هو الّذ) ۱  
  علی درجة حرارة الجسم!املحرار: آلٌة لإلطّالع ) ۴  الحّصة: ساعات العمل للموظّفین و العاّمل!) ۳  
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   الجمع املکّرس و مفرده: عّین الّصحیح يف -۳۶

  للحمل و الرّکوب! (األحمر) الحمیرتُستَعمل هذه ) ۲  القویّة! (عرص) األعاصیریخاف األطفال برؤیة ) ۱  
 اٍت! (أنبوب)املاء ِبحنفیّ  أنابیبتُفتَح و تُغلَق ) ۴  األخالقیّة! (الکرامة) املکارمإّن املؤمن یحّب ) ۳  
  فیه نون الوقایة:  لیسعّین ما  -۳۷

  ي من ما تعرّفِت علیه حتّی اآلن!ال تضمن) ۲   الّدنیا!ي الّصالة يفمن مقیمي اللّهّم اجعلن) ۱  
   ساحة املدرسة أمام املدیر!ي الزّمیل يفیُجادلن) ۴   فهم الّنصوص الجدیدة! يف ساعدوينزماليئ) ۳  
  : يملتعدّ فیه الفعل ا لیسعّین ما  -۳۸

  ال یجوز اإلرصار علی نقاط الخالف ألنّه ال یَنتفع به أحٌد! ) ۲  ال تعلمون شیئاً! قادر علی أن یُنزِّل آیًة و لکن هَ قُل إّن اللّ ) ۱  
  أنزل من الّسامء ماًء فتصبح األرض مخرضًّة! ) ۴  إیّاک و مصادقة األحمق فإنّه یرید أن ینفعک فیرضّک!) ۳  
  : معاً م املکان و إسم الّتفضیل عّین ما فیه إس -۳۹

  أحّب اإلنسان عند األستاذ من یُنظِّف البساتین!) ۲  إّن زمیلک فّهاٌم حّقاً ألنّه یذهب إلی املکتبة دامئاً!) ۱  
  ي أمِس! مطبعة والدي األصغر يفشاهدت أخ) ۴   املنظاّمت الّدولیّة!هؤالء األفاضل یشتغلون يف) ۳  
   فیه معرفًة: لیسعّین ما  -۴۰

  بعد سنٍة! أن أسافر إلی بوشهر قد عاهدت نفيس) ۲   اآلخرة أحیاناً!نحن نفعل عمالً خیراً و نشاهد نتیجة يف) ۱  
  ه ال یحّب الّذین یظلمون فقراء و ال یساعدهم!إّن اللّ ) ۴  رأینا سمکاً عجیباً یقفُز أک¥ من ثالثة أقداٍم!) ۳  

  

  شود؟ يم محقق يعلو دستور كدام به يسرسپردگ با يآزادگ نعمت از يقدردان -۴۱

  خدا يبندگ) 4  خدا ريغ يبندگ ينف) 3  در چشم خدا ريغ ريتحق) 2  خدا يبندگ در عزت افتني) 1  

  ست؟يچ بيترت به،  صادق جعفر امام نظر از خداوند »قهر« و »مهر« مالك -۴۲

  خود دادن نشان دهيژول - ييبا يز  و ياستگآر ) 2  خوش يبو بدون نماز - خوش يبو با نماز) 1  

  نپرداختن خود به - ياله احكام به معرفت) 4  پرداختن خود به - باطن و ظاهر وضع كردن بهتر) 3  

  كند؟ يم ينف روح، از را ها يژگيو كدام بيترت به ،يروحان بعد وجود شواهد عنوان به ،»خود بودن ثابت« و »ايرو و خواب« به دانشمندان استناد -۴۳

  شيفرسا  و استهالك - مكان و زمان به ديتق) 2  تيهو  ثبات - مكان و زمان از فراغت) 1  

  اتيح تداوم - يماد كالبد به يوابستگ) 4  روح ثبات -روح ير يپذ  تحول و رييتغ) 3  

  باشد؟ يم موضوع كدام نيمب ه،فيشر يۀآ نيا درشده  انيب مطلب و دارد اشاره يجاهل آداب با ميكر قرآن ٔهمبارز به فهيشر عبارت كدام -۴۴

  ياجتماع اهداف به دادن تياولو  ؛ مردم ۀفيوظ -)نِيالّد يف تَفَقَّهوايَل() 1  

  ياجتماع اهداف به دادن تياولو  ؛ مردم ۀفيوظ -)بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِيَقُومَ() 2  

  بتيغ دوران در امام يها تيمسئول تداوم رهبر؛ ۀفيوظ -)نِيالّد يف تَفَقَّهوايَل() 3  

  بتيغ دوران در امام يها تيمسئول تداوم رهبر؛ ۀفيوظ -)بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِيَقُومَ() 4  

  بود؟ چگونه »جامعه در زنان از استفاده سوء« و »خانواده در دختر تولد يانگار ننگ« نادرست و غلط يها دگاهيد با ميكر قرآن ۀمواجه -۴۵

  .برداشت او دوش از را خانواده ۀنيهز  - مرد با زن حقوق يتساو اعالم) 1  

  .كرد ديكأت او عفاف و عزت ، كرامت بر -دمر  با زن حقوق يتساو اعالم) 2  

  .برداشت او دوش از را خانواده ۀنيهز  -زن يانسان منزلت و كرامت انيب) 3  

  .كرد ديكأت او عفاف و عزت ، كرامت بر -زن يانسان منزلت و كرامت انيب) 4  

 يگرام امبريپ يرهبر يها يژگيو از كي كدام ٔهكنند دأييت فهيشر يۀآ نيا و باشد يم  خدا رسول جان از ينگران نيمب يانيوح دمستن كدام -۴۶
  باشد؟ يم  اسالم

  عدالت ياجرا و يبرقرار  يبرا تالش -)سِ النّا مِنَ عصِمُكَيَ اهللاُ وَ() 1  

  مردم تيهدا  در يدلسوز  و يكوش سخت -)سِ النّا مِنَ عصِمُكَيَ اهللاُ وَ() 2  

  عدالت ياجرا و يبرقرار  يبرا تالش -)نَيمُؤمِن كونوايَ اَلّا نَفسَكَ باخِع لَعَلَّكَ() 3  

  مردم تيهدا  در يدلسوز  و يكوش سخت -)نَيمُؤمِن كونوايَ اَلّا نَفسَكَ باخِع لَعَلَّكَ() 4  

 

 

  کتاب کل :۲ زندگی و دین      کتاب کل :۱ زندگی و دین
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 در نيمسـلم مشـكالت از ييگشـا گره راه و اسـت ائمه اقدام كدام گرو رد ،ندگانيآ براي  ائمه ٔهريس به نسبت معرفت جاديا برتر هدف -۴۷

  افت؟ي توان يم فهيشر عبارت كدام در ،را  يعل امام منظر از قرآن كنندگان فراموش صيتشخ

  )ةِيَّالبَِر رُيخَ هُم اُولئِكَ الصّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنوا نَيالَّذ  ِانَّ( -ينبو ٔهريس و سخنان حفظ) 1  

  )ةِيَّالبَِر رُيخَ هُم اُولئِكَ الصّالِحاتِ عَمِلُوا وَ آمَنوا نَيالَّذ  ِانَّ( -مبارزه درست يها وهيش نتخابا) 2  

  »اَبَدًا تَضِلّوا لَن بهِما تَمَسَّكتُم ان ما يتيبَ اَهلَ يعِتَرت وَ اللِّه كِتابَ نِيالثَّقَلَ كُمُيف تاِركٌ يانّ« -ينبو ٔهريس و سخنان حفظ) 3  

  »اَبَدًا تَضِلّوا لَن بهِما تَمَسَّكتُم ان ما يتيبَ اَهلَ يعِتَرت وَ اللِّه كِتابَ نِيالثَّقَلَ كُمُيف تاِركٌ يانّ« -مبارزه درست يها وهيش تخابان) 4  

  د؟ينما يم جابيا براي انسان را امر كدام به اهتمام ، جزا و پاداش نظام در يعيطب ۀرابط وجود به علم -۴۸

  .دهد رييتغ را ها آن بتواند و نموده كشف را خلقت جهان بر محاك نيقوان) 1  

  . گردد برقرار عدالت تا دينما  هماهنگ آن با را خود ، كامل يآگاه كسب با) 2  

  .دينما  جاديا  يهماهنگ و تناسب فريك و جرم انيم د،يجد  مقررات و نيقوان وضع با) 3  

  .كند نيمأت را خود يخوشبخت و دهيبخش سامان را خود يزندگ ۀبرنام ،به اين روابط علم و دانش سطح ارتقاء با) 4  

 برتـر هـدف ريمسـ در قدم ثبات براي ريزي برنامه مراحل از يك كدام يراستا در ،ياله محرمات از اجتناب و سعادت يواد در گذاشتن قدم -۴۹

  است؟ خلقت

  خدا با نبست عهد )4  حركت يبرا عزم و ميتصم )3  مراقبت )2  يابيارز  و همحاسب )1  

 يـۀآ كـدام بـه اتكا با ،» است يويدن يماد اسباب از يبردار بهره يبرا انسان تالش ۀهم بردن كار به از يناش ،ياخرو يناكام « ناصواب ۀشياند -۵۰

  است؟ تيمردود به محكوم فهيشر

  ).ندارند يا رهبه چيه آخرت در يول ،كن عطا يكين ايدن در ما به خداوندا :نديگو  يم مردم از يبعض( )1  

  ).شد خواهد داده پاداش باشد، مؤمن و كند كوشش و يسع آن يبرا و بطلبد را آخرت يسرا كه كس آن و( )2  

  ).دار نگاه آتش عذاب از را ما و فرما مرحمت يكين زين آخرت در و كن عطا يكين ايدن در ما به پروردگارا :نديگو  يم يبعض و( )3  

  )د؟يكن ينم شهياند  ايآ  است؛ دارتريپا  و بهتر خداست نزد آنچه و است آن شيآرا  و ايدن يزندگ يكاال شده، داده شما به آنچه( )4  

 و بـود چگونـه دشمنان ييخدا چند و يبدمنش ، يدادگريب رانگريو يتندبادها برابر در ياله تيهدا ۀبرنام از انتيص جهت در ايانب واحد شيؤه -۵۱
  آورد؟ ارمغان به را آوردي ره چه

  ياخالق ليرذا  از يزار يب و ياخالق ليفضا  به ليتما  - خود يشخص يها شهياند  و افكار مطابق ياخالق ثابت يها ارزش نييتب )1  

  ياخالق ليرذا  از يزار يب و ياخالق ليفضا  به ليتما  -راه يها يسخت و ها مشقت تحمل با ياله نيد  مستمر غيتبل )2  

  مردم فرهنگ در ياله ميتعال نفوذ - خود يشخص يها شهياند  و رافكا مطابق ياخالق ثابت يها ارزش نييتب )3  

  مردم فرهنگ در ياله ميتعال نفوذ -راه يها يسخت و ها مشقت تحمل با ياله نيد  مستمر غيتبل )4  

  زد؟ رقم را حكومت با مرتبط چالش كدام به ابتال ،رحلت از پس  امبريپ ديكأت مورد ريمس از مسلمانان شدن دور -۵۲

  ثروت و قدرت خواهان و طلب ايدن افراد افتني منزلت و ربق )1  

  ياسالم يها ارزش و اخالق ،  شهياند  فاقد افراد به دادن  ارزش )2  

  يشخص اهداف اساس بر ثياحاد  جعل يبرا مناسب طيشرا  جاديا  )3  

  يشخص ارافك با مطابق به قدرت، وابسته عالمان توسط ياسالم معارف و قرآن اتيآ  ميتعل و ريتفس )4  

  شود؟ يم موهبت كدام از انسان بهرگي يب موجب قمار، و شراب همچون يطانيش ابزار از استفاده -۵۳

  )تَتَّقونَ لَعَلَّكُم( )2  )المُنكَرِ وَ الفَحشاءِ عَنِ يتَنه الصَّالةَ ِانَّ( )1  

  )تَصنَعونَ ما علَمُيَ اهللاُ وَ( )4    )اَكبَرُ اهللاِ لَذِكرُ( )3  

  دارد؟ يامديپ چه و است چگونه دروغ، سوگند ۀليوس به خود ييايدن مستمر زشت اعمال انكاركنندگان با ياله دادگاه عادل يقاض برخورد -۵۴

  )اَرجُلُهُم تَشهَدُ وَ هِميد يَا تُكَلِّمُنا وَ( -)اَفواهِهِم يعَل نَختِمُ ومَيَاَل( )1  

  )اَرجُلُهُم تَشهَدُ وَ هِميد يَا تُكَلِّمُنا وَ( -)خَّرََا وَ قَدَّمَ بِما ومَئِذٍيَ االِنسانُ نَبَُّؤايُ( )2  

  )تَفْعَلُونَ مَا يَعْلَمُونَ كَاتِبِينَ كَِرامًا لَحَافِظِينَ عَلَيْكُمْ ِإنَّ وَ( -)اَفواهِهِم يعَل نَختِمُ ومَيَاَل( )3  

  )تَفْعَلُونَ مَا يَعْلَمُونَ كَاتِبِينَ كَِرامًا لَحَافِظِينَ كُمْعَلَيْ ِإنَّ وَ( -)َاخَّرَ وَ قَدَّمَ بِما ومَئِذٍيَ االِنسانُ نَبَُّؤايُ( )4  

 ريسـا بـا  خدا رسول اشتراك  وجه و دينما يم نييتب چگونه سلف اءيانب ميتعال به نسبت را  امبريپ نيآخر روانيپ ۀفيوظ ميكر قرآن -۵۵
  ست؟يچ رسوالن

  )نييّالنَّب خاتَمَ وَ اهللا َرسول لكِن وَ( -)مِنهُ بَلَقيُ فَلَن نًايد  اِلسالمِ رَيغَ بتَغِيَ مَن وَ( )1  

  )نييّالنَّب خاتَمَ وَ اهللا َرسول لكِن وَ( -)رَبّهِم مِن ونَيّالنَّبِ يَاوت ما وَ ... بِاهللا آمَنّا قولوا( )2  

  )بَعِده مِن نَيّيالنَّبِ وَ نوحٍ ياِل ناياَوحَ كَما كَياِلَ ناياَوحَ اِنّا( -)مِنهُ قبَلَيُ فَلَن نًايد  اِلسالمِ رَيغَ بتَغِيَ مَن وَ( )3  

  )بَعِده مِن نَيّيالنَّبِ وَ نوحٍ ياِل ناياَوحَ كَما كَياِلَ ناياَوحَ اِنّا( -)رَبّهِم مِن ونَيّالنَّبِ يَاوت ما وَ ... بِاهللا آمَنّا قولوا( )4  
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  زند؟ يم رقم را موضع كدام ،يشرع چارچوب هرگونه از دور به ياتيح به رغبت و است موضوع كدام از سخن با سنگ هم معاد از سخن -۵۶

  يادن در يسرگردان -يقطع ٔهنديآ  )2    جزا روز بيتكذ  -يزندگ )1  

  ايدن به يسرگرم - مرگ از پس اتيح )4    معاد انكار -مرگ )3  

  هاست؟ آن نيدوم نيمب واقعه كدام و ستيچ بيترت به ،»آورش اميپ« و »قرآن« كالم در انسان خلقت هدف -۵۷

  ياخرو بهشت به ورود هنگام به انيبهشت با ياله فرشتگان مكالمات -آگاهي - يبندگ و تيعبود  )1  

  ياخرو بهشت به ورود هنگام به انيبهشت با ياله فرشتگان مكالمات -بقا - ياله قـرب )2  

  خداوند از انيبهشت يسپاسگزار  -بقا - يبندگ و تيعبود  )3  

  خداوند از انيبهشت يپاسگزار س -آگاهي - ياله قـرب )4  

 گـرو در بيترت به ،»ييتنها از يناش يها دلهره از پس آرامش« و »انسان با خدا انس ۀدرج نيباالتر« تحقق فه،يشر اتيروا و اتيآ به توجه با -۵۸

  است؟ فهيشر عبارات كدام از استمساك

  )َرحْمَتِهِ مُمْسِكَاتُ هُنَّ هَلْ بَِرحْمَةٍ أََرادَنِي وْأ( -)اهللا يعَلَ تَوَكَّليَ مَن وَ( )2  )َرحْمَتِهِ مُمْسِكَاتُ هُنَّ هَلْ بَِرحْمَةٍ أََرادَنِي وْأ( -)لِلَّه حُبًّا شَدُّأ( )1  

  )اَكبَرُ اهللاِ لَذِكرُ( -)لِلَّهِ حُبًّا شَدُّأ( )4  )اَكبَرُ اهللاِ لَذِكرُ( -)اهللاِ يعَلَ تَوَكَّليَ مَن وَ( )3  

 ۀيتوصـ كـدام به انسان كردن عمل موجب ،)لِتَعارَفوا قَبائِلَ وَ شُعوبًا جَعَلناكُم وَ ياُنث وَ ذَكَرٍ مِن خَلَقناكُم اِنَّا النَّاسُ هَايُّاَ اي( ۀفيشر ۀيآ به توجه -۵۹
  شود؟ يم كارگزاران به خطاب  يعل رمومنانيام

  ».نباشند كساني نظرت در بدكار و كوكارين هرگز« )1  

  ».كن دور خود از كنند، يم ييجو  بيع گرانيد  از كه ار  يكسان« )2  

  ».باش مهربان و دوست همه با و كن مهربان مردم به نسبت را شيخو  دل« )3  

  ».خواص تيرضا  جلب در نه ،كن تالش و يسع مردم عموم تيرضا  آوردن دست به در« )4  

  د؟ينما يم ارائه ثياحاد و اتيروا بر يمبتن يليدل ر،يز تيب يبرا فهيشر عبارت كدام -۶۰

ــر   ــت يعم ــه اس ــور از ك ــا او حض ــد ج ميمان
 

ـــت در  ـــرد غرب ـــو س ـــا شيخ ـــد تنه ميمان
 

  ».سازد  يم بهره يب انشانيم در حجت وجود از را آنان گناه، در شان يرو  هزياد و ها انسان يستمگر  علت به خداوند اما ،ماند ينم يخال )امام( خدا حجت از نيزم« )1  

  ».است داده دست از را پدر كه است يميتي حال از تر سخت ندارد، يدسترس او به و افتاده دور خود امام زا  كه يكس حال« )2  

  ».است مرده تيجاهل مرگ به نشناسد را زمانش امام و رديبم كسهر« )3  

  ».ميننشي يم نجايا  ما د،يبجنگ و ديبرو  پروردگارت و تو« )4  

  

61- A: How can we take care of animals? 
B: Well, we have some plans. For example, we ............... their homes, to make movies about their 

life, and to teach people how to take more care of them. 
 1) will to protect 2) will protect 3) ’re going to protect 4) are going protect 
62- According to the Red Cross reporter, ............... children will be at risk if emergency support 

............... arrive in the city soon. 
 1) hundred of - won't  2) hundreds of - does not  
 3) hundreds - didn't  4) hundred - doesn't 
63- From the date of her father's death ............... 20th of October 1740 till her own death ............... 

1780, Maria Theresa was one of the central figures in the wars and politics of Europe. 
 1) on - on 2) in the - on 3) in - in 4) on the - in 
64- Because fathers of today ............... fathers of the past, when much of their work was carried on 

near home, a father's relationship with his children is more limited. 
 1) must away from home more than of 2) must be away from home more than the  
 3) may be away from home more than 4) may away from home much than the 
65- I find it strange that someone still ............... parts of movies these days, especially since the 

characters can speak for themselves now. 
 1) recites 2) observes 3) narrates 4) describes 

  

  کتاب کل :۲ انگلیسی زبان      کتاب کل :۱ انگلیسی زبان

´ 20 
 پيشنهادي زمان

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

 

رة 
شما

چة 
تر
دف

1
 - 

ي 
وم
عم

ن 
مو
آز

1
1

 
ير 

ت
1

4
0

0
 

وه 
گر

 )
شي

ماي
آز

 
( 
ني
سا
 ان
وم

عل
 

88  

  

66- The campers will walk around the woods until they ............... enough firewood to start a huge fire 
to keep them warm tonight. 

 1) collect 2) develop 3) attract 4) improve 
67- In this article, you’ll learn how to ............... and publish posts to Instagram via your desktop 

without any third-party apps. 
 1) remember 2) solve 3) practice 4) schedule 
68- The first sale is ............... and will be cancelled if the seller cannot produce a thousand units within 

a week. 
 1) imaginary 2) decorative 3) conditional 4) confident 
69- It is estimated that 10 years from today, half of the jobs now ............... to high school graduates will 

have disappeared from existence, replaced by jobs that do not exist today. 
 1) fluent 2) available 3) incomplete 4) moral 
70- Many of the treatments of the ............... world had high degrees of effectiveness, all obtained 

without access to any modern knowledge or equipment. 
 1) national 2) historical 3) ancient 4) holy 
71- But those who know him well say he isn't driven by politics as much as his ............... to the 

breaking news. 
 1) addiction 2) balance 3) description 4) prediction 
72- He did much good also in founding throughout the country schools for the education of the sons of 

the upper classes, but as yet nothing had been done for popular education ............... . 
 1) properly 2) frequently 3) differently 4) additionally 
 Cloze Test 

Travelling medicine shows were a major figure of ...(73) ... in the nineteenth century, in a small 
town, Australia. To hard-working citizens who saw ...(74) ... of the broader world, the shows’ 
comedy provided a welcome diversion from daily routines. Once a crowd had gathered, a 
distinguished-looking gentleman who always carried the title of “doctor” began his sales pitch for 
some combination, or another made from “nature's elixirs” that promised ...(75)... everything from 
the common cold to cancer. ...(76)... the clear exaggeration of such claims, business was often good. 
Though travelling medicine shows are now a thing of the past, medical trickery is not.  

73- 1) vacation 2) communication 3) exchange 4) entertainment 
74- 1) a few 2) very a little 3) too little 4) too much 
75- 1) to cure 2) to have cured 3) curing 4) to be curing 
76- 1) Besides 2) According to 3) Despite 4) Because of 
 Reading Comprehension 

About 400 years ago, there was a group of travelers who came to America in search of religious 
freedom. They wanted to worship God in their own way in England, but they were not permitted. 
Instead, they boarded ships and went on a journey. These people are referred to as the Pilgrims. 

The Pilgrims left Europe for America on September 20, 1620, and established a colony called 
Plymouth. A colony is an area set up by a group of people who have usually traveled from the same 
country. They go to a place where they settle to live, work, and raise their families. 

They sailed to America on two ships, but only one of them sailed the entire journey to America. 
About 100 passengers and 30 crewmembers sailed across the Atlantic Ocean on the overcrowded 
Mayflower. It was a long and difficult voyage as they ran out of fresh water and many people 
became sick. Two people died. Two months later, though, the Pilgrims did not give up and finally 
reached land on December 11, 1620. Of course, at the time, the land was not called America. 

Although the Pilgrims were happy to have settled in America, they faced a difficult and cold 
winter. They were not prepared. They built a large house and some smaller homes. Many of the 
Pilgrims died during the winter and of the 102 people who came across the Atlantic Ocean, only 47 
were still alive. 
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77- Which of the following best describes the reason for Pilgrims coming to America? 
 1) They were in search of religious freedom. 
 2) They were in search of areas for farming. 
 3) They were in search of employment opportunities. 
 4) They were in search of new homes. 
78- Which of the following words or phrases is NOT defined in the passage? 
 1) Pilgrim (Paragraph 1)  2) Plymouth (paragraph 2)  
 3) Colony (Paragraph 2)  4) Mayflower (Paragraph 3)  
79- Which of the following best describes the author’s tone? 
 1) Sensitive 2) Formal 3) Prayerful 4) Emotional 
80- What is the paragraph immediately following this passage most likely to discuss? 
 1) Americans' opinion about pilgrims  
 2) An explanation of why pilgrims liked to go to America 
 3) Disadvantages and advantages of religious freedom  
 4) Life events of ship's survivors after settling in America 
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 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی برای،  آزمون برگزاری از بعد یا و قبل،  ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر،  چاپ حق
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

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

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

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

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

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا دـــتوانی یـم شـام ،همچنین

 رو روبــــه رـصویـــــت نـسکــــا

 یـا و هوشـمند گوشی ۀوسیل هـب

ریحیـتشــ پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

   ۱۴۰۰ تیر ۱۱آزمون آزمایشی 

  اختصاصیآزمون 

رچ
فت
د

 ة
مار

ش
 ة

2
لة 

رح
م

1

  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره تعداد پرسش  مواد امتحاني

  دقيقه 20  95  81  15  رياضي

  دقيقه 15  110  96  15  اقتصاد

  قهدقي 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
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۸۱- n باشد، ميانه با برابر هجدهم و هفدهم دادٔه ميانگين اگر كنيم. مي مرتب را ها آن داريم، نابرابر دادٔه تا n است؟ كدام  

  1( 32  2( 34  3( 35  4( 36  

  است؟ كدام متغيرها تعداد است. درجه ۲۰ متوالي، هاي شعاع بين زاويۀ راداري، نمودار يك در -۸۲

  1( 10  2( 9  3( 16  4( 18  

 معادلۀ تر بزرگ ريشۀ -۸۳
x x

x xx
  

 2

5 7 24

1 11

  است؟ كدام 

  1( 11  2( 12  3( 13  4( 14  

 رابطۀ اگر -۸۴ f ( , a b) ,( , ) , ( ,a ) , ( , ) , ( ,a b)    2 2 3 4 1 1 2 11 f مقدار باشد، تابع يك ،3 (b) است؟ كدام  

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

)S نقطۀ اگر -۸۵ , )2 f سهمي رأس ،7 (x) ax x c  2
a مقدار باشد، 12 c است؟ كدام  

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

 هاي داده معيار انحراف اگر -۸۶
a , ,b ,c ,d  5 1 2 2
2

a هاي داده معيار انحراف باشد، صفر برابر  ,b ,c ,d   است؟ كدام 6,

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

x دوم درجه معادلۀ هاي ريشه از يكي -۸۷ x c  2
2 24   است؟ كدام ريشه دو اين اختالف است. آن ديگر ريشۀ برابر سه ،0

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

  دارد؟ نام چه د،نشو مي گردآوري منظم فواصل با زمان طي در كه هايي داده مجموعۀ -۸۸

  يابي برون )4  يابي درون )3  زماني سري )2  الگو )1  

p)« گزارٔه -۸۹ q) p « است؟ ارز هم زير ارٔهگز كدام با  

  1( q p  2( p q  3( p q  4( q p   

f و هماني تابعي f اگر -۹۰ ( a ) f ( a )  2 2 1 3 f مقدار باشد، 1 ( )
a
1

  است؟ كدام 

  1( 1  2( 1-  3( 
1

3
  4(  1

3
   

f ضابطۀ با تابع نمايش تواند مي گزينه كدام -۹۱ (x) x a a   باشد؟  

  1( 

  

2( 

  

3( 

  

4( 

 

  

 اگر -۹۲ f ( ,a ) , ( ,b) , (b , )  2 1 3 4،  g ( ,c) ,( , ) ,( , ) 6 2 3 1  و 4 f g ( , ) , ( , )  2 5 6 a مقدار باشد، 6 b c  است؟ كدام  

  1( 11  2( 12  3( 13  4( 10  

  است؟ كدام ها سال اين در كاال اين رمتو درصد است. ۴۴۰ ،۹۹ سال در و ۱۶۰ پايه سال در كاال يك بهاي شاخص -۹۳

  1( 150  2( 160  3( 175  4( 180  

 بيكـار جمعيت باشد، درصد ۱۵ منطقه، اين بيكاري نرخ اگر است. نفر ۲۳۸۰ هستند، شاغل كه بيشتر و ساله ۱۶ افراد جمعيت منطقه، يك در -۹۴

  است؟ كدام منطقه

  1( 320  2( 420  3( 620  4( 820  

f تابع نمودار -۹۵ (x) x    دامنۀ با x  
1 3

3 2
 تـرين كوچـك طـول بـه خط پاره ترين بزرگ طول نسبت است. شده تشكيل خط پاره ۳ از 

( است؟ كدام خط پاره   است.) صحيح جزء نماد  

  1( 
4

3
  2( 2  3( 3  4( 

3

2
   

x

y

x

y

x

y

x

y

 کتاب کل :۲ آمار و ریاضی      کتاب کل :۱ آمار و ریاضی
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  است؟ زير سؤاالت درست پاسخ گزينه كدام -۹۶

  كنند؟ مي ايفا محصوالت كنندٔه مصرف و توزيع ،كننده تأمين ،كنندهتوليد عنوان به را خود نقش اقتصاد، عرصۀ بازيگران از يك كدام الف)  

  است؟ كدام ،»شود مي اقتصاد علم اصلي موضوع و زندگي لۀمسئ ترين مهم با انسان ۀهمواج« موجب آنچه ب)  

  شوند؟ مي محسوب اي سرمايه كاالها، از دسته كدام ج)  

  كالن بازيگران الف) )1  

   منافع از باالتري سطح به دستيابي جهت در متعدد مصرف هاي قابليت با امكانات و منابع از استفاده امكان بهترين و روش بهترين انتخاب ب)    

  اقتصادي بنگاه كنندٔه خنك دستگاه تراكتور، ماشين، رادياتور ج)    

  خرد بازيگران الف) )2  

   بشر نيازهاي تمام رفع جهت در امكانات و منابع متعدد مصرف هاي قابليت تمام از زمان هم مندي بهره براي شرايطي ايجاد و فرصت هزينۀ كاهش ب)    

  يمسافربر  قطار -فوالد ورق -صنعتي اتوي ج)    

  خرد بازيگران الف) )3  

  منافع از باالتري سطح به دستيابي جهت در متعدد مصرف هاي قابليت با امكانات و منابع از استفاده امكان بهترين و روش بهترين انتخاب ب)    

  شركت پرينتر -گاوآهن -مدارس سرويس براي شده  استفاده خودروي ج)    

  كالن بازيگران الف) )4  

  بشر نيازهاي تمام رفع جهت در امكانات و منابع متعدد مصرف هاي قابليت تمام از زمان هم مندي بهره براي شرايطي ايجاد و رصتف هزينۀ كاهش ب)    

   پيك موتور -صنعتي يخچال -مدارس صندلي و ميز ج)    

  هستند؟ درست كامالً موارد كدام -۹۷

  كند. مي افزوده ارزش ايجاد آن فروش با و كرده برداشت را بيعتط آمادٔه محصول انسان است، توليد نوع اولين كه حيازت در الف)  

  كند. مي محصول همان پرورش يا توليد به اقدام  ،شده حيازت مواد كارگيري به و خود تالش و كار با انسان احياء، در ب)  

 نيازهـا از نـوع يك رفع منظور به و پول دريافت ازاي در  شده ارائه خدمات اما شود، نمي مبادله ملموسي محصول اگرچه توليد، سوم نوع در ج)  

  اند. شده توليد

 شـده شريك فعاليت در سرمايه صاحب عنوان به يا شود مي داده نقش دو ،آن صاحب به فيزيكي، سرمايۀ اهميت دليل به اسالمي اقتصاد در د)  

  كرد. خواهد ايفا بديل بي اما ،غيرمستقيم نقشي عوامل، ساير به شدن تبديل با يا و كند مي دريافت را خود سود و

   ايم. آورده دست به را »حسابداري سود« واقع در كنيم، اضافه را غيرمستقيم هاي هزينه ويژه، سود به مربوط عدد به اگر )ه  

  دهند. مي افزايش را ها قيمت و داده كاهش را خود توليد ميزان زيان، از پرهيز منظور به كنندگان توليد و)  

  »الف« )4  »ه« -»ج« -»ب« )3  »و« -»ه« -»د« -»ب« )2  »ج« -»الف« )1  

 ميليـون ۶۰۰ برابـر كلي طور به توليد عوامل كارگيري به و خريد هاي هزينه اگر است. كرده توليد كاال واحد ۵۵۰۰ سال طول در اي توليدكننده -۹۸

 واحـد ۵۰۰۰ فروش فرض با ،باشد تومان ميليون ۴۰۰ برابر ،باشد داشته توانسته مي كه ديگري انتخاب براي رفته ازدست فرصت هزينۀ و تومان

   است؟ چقدر شود، نمي اظهارنامه وارد كه سودي سپس و مالياتي اظهارنامۀ در مندرج سود ترتيب به ،تومان ۳۲۰,۰۰۰ واحد هر ارزش به كاال

  مانتو  ميليون 600 -تومان 1,000,000,000 )2  تومان 1,000,000,000 -تومان ميليون 600 )1  

  تومان ميليون 760 -تومان 1,160,000,000 )4  تومان 1,160,000,000 -تومان ميليون 760 )3  

  زير: تعادلي نمودار به توجه با -۹۹

  است؟ چقدر تعادل به نسبت عرضه كمبود يا مازاد تومان، ۲۵۰۰۰ قيمت در الف)  

  است؟ چقدر عرضه به نسبت تقاضا كمبود يا مازاد تومان ۸۰,۰۰۰ قيمت در ب)  

  است؟ چقدر تقاضا به نسبت عرضه كمبود يا مازاد تومان ۶۰,۰۰۰ قيمت در ج)  

  كنيد. حساب تومان ۶۰,۰۰۰ قيمت در را توليدكننده درآمد د)  

  است؟ كدام بازار اين ويژگي و است بازاري نوع چه بيانگر نمودار اين )ه  
  عرضه كمبود واحد 41 ب)  تعادل مازاد واحد 41 الف) )1  

  2,700,000 د)  تقاضا كمبود واحد 20 ج)    

 تنهـايي بـه طـرفين از يـك هـيچ بازار اين در -رقابتي بازار )ه    

   نيست. قيمت كنندٔه تعيين

  1,500,000 د)  عرضه مازاد واحد 20 ج)  تقاضا كمبود واحد 41 ب)  عرضه كمبود واحد 23 الف) )2  

  نيستند. قيمت كنندٔه تعيين تنهايي به طرفين از يك هيچ بازار اين در -رقابتي بازار )ه    

  2,700,000 د)  عرضه مازاد واحد 20 ج)  تقاضا كمبود واحد 41 ب)  عرضه كمبود واحد 41 الف) )3  

  ندارند. قيمت تعيين در نقشي خريداران و است فروشنده قيمت كننده تعيين بازار اين در -مزايده بازار )ه    

  1,500,000 د)  تقاضا كمبود واحد 20 ج)  عرضه كمبود واحد 41 ب)  تعادل مازاد واحد 23 الف) )4  

  ندارند. قيمت تعيين در نقشي خريداران و است فروشنده قيمت كننده تعيين بازار اين در -مزايده بازار )ه    

 کتاب کل :اقتصاد
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  است؟ زير سؤاالت درست پاسخ گزينه كدام -۱۰۰

  است؟ كدام »ملي حسابداري« اهميت دليل الف)  

  باشد؟ مي نيز كاال اقتصادي مفهوم برگيرندٔه در ملي، حسابداري در اقتصادي هاي فعاليت محاسبۀ شروط از يك كدام ب)  

  گفت؟ توان مي چه نسبي هاي شاخص با رابطه در ج)  

  .باشد مي جامعه مديريت در دولتي بندي بودجه ارزيابي و درآمدها توزيع نحؤه چگونگي بيانگر حوزه، اين به مربوط اقتصادي مطالعات و آمارها الف) )1  

  . بيفتد اتفاق معيني مكاني و زماني محدودٔه در ب)    

 اقتصـادي، هـاي ارزيـابي تمـام در جـايگزين بهترين دارند، واقعيت ارائۀ در بااليي خطاي ضريب همواره اقتصادي مطلق هاي شاخص كه آنجايي از ج)    

  باشد. مي نسبي هاي شاخص

  باشد. مي جامعه مديريت در دولتي بندي بودجه ارزيابي و ها درآمد توزيع نحؤه چگونگي بيانگر ،حوزه اين به مربوط اقتصادي مطالعات و آمارها الف) )2  

  بازار از عبور ب)    

  آيد. مي ميان به نسبي هاي شاخص پاي ،نباشند اقتصادي آمارهاي با رابطه در واقعيت بيان به قادر مطلق هاي شاخص هرگاه ج)    

  كنند. مي ارائه كشور هر در مردم رفاه و آن تغييرات روند و اقتصاد از روشن تصويري ،آماري يها گيري اندازه و ها بررسي الف) )3  

  بازار از عبور ب)    

  آيد. مي ميان به نسبي هاي شاخص پاي ،نباشند اقتصادي آمارهاي با رابطه در واقعيت بيان به قادر مطلق هاي شاخص هرگاه ج)    

  كنند. مي ارائه كشور هر در مردم رفاه و آن تغييرات روند و اقتصاد از روشن تصويري ،آماري هاي گيري اندازه و ها بررسي الف) )4  

  بيفتد. اتفاق معيني مكاني و زماني محدودٔه در ب)    

 اقتصـادي، هـاي ارزيـابي تمـام در جـايگزين بهترين دارند، واقعيت ارائۀ در بااليي خطاي ضريب همواره اقتصادي مطلق هاي شاخص كه آنجايي از ج)    

  باشد. مي نسبي هاي شاخص

  زير: جدول در مندرج اطالعات به توجه با -۱۰۱

  است؟ چقدر داخلي ناخالص توليد الف)  

  .كنيد حساب را داخلي خالص توليد سرانۀ ب)  

  است؟ چقدر داخلي خالص توليد ج)  

  دالر ميليارد 13600 ب)  دالر ميليارد 340 الف) )1  

  دالر ميليارد 320 ج)    

  دالر 12400 ب)  دالر ميليارد 310 الف) )2  

  دالر ميليارد 295 ج)    

  دالر 11800 ب)  دالر ميليارد 310 الف) )3  

  دالر ميليارد 295 ج)    

  دالر ميليارد 13000 ب)  دالر ميليارد 340 الف) )4  

  دالر ميليارد 320 ج)    

  است؟ زير سؤاالت درست پاسخ گزينه كدام -۱۰۲

 سـرعت در كـه زيادي امتيازات كنار در كه است ............... يك عنوان به ............... ايجاد اقتصادي، مبادالت در نوين هاي فناوري از يكي الف)  

  است. آورده وجود به فرايند اين در نيز ديديج تهديدات كرده، فراهم مبادالت به بخشيدن

 بشر زندگي در مبادالتي هاي هزينه تا شد مي موجب تهاتر، مبادالت در آيندگان به پول انتقال و ارزش حفظ و انداز پس« عبارت با رابطه در ب)  

  است. ............... جمله اين گفت توان مي »يابد. افزايش شدت به

  . ............... تورم نرخ كاهش ج)  

  نيست. ها قيمت يافتن كاهش معني به ج)  نادرست ب)  الكترونيكي پول -چك الف) )1  

   است. ها قيمت رشد سرعت كاهش معني به ج)  نادرست ب)  )مجازي( الكترونيكي پول -كوين بيت الف) )2  

  است. ها قيمت يافتن كاهش معني به ج)  درست ب)  مجازي پول -ثبتي پول الف) )3  

   نيست. ها قيمت رشد سرعت كاهش معني به ج)  درست ب)  بانكي پول -اعتباري هاي كارت الف) )4  

  برابـر ۸۴ سـال در را تورم نرخ اگر است، بوده تومان ۳۴۵۰۰۰ با برابر ۸۵ سال ابتداي در )ها قيمت عمومي سطح ميانگين( ها قيمت شاخص -۱۰۳

  است؟ بوده چقدر ۸۴ سال ابتداي در ها قيمت شاخص بگيريم، نظر در درصد ۱۵ 

  تومان 248,250 )4  تومان 293,250 )3  تومان 396,750 )2  تومان 300,000 )1  

 

  دالر ميليارد ۵۵   غذايي مواد ارزش

  دالر ميليارد ۳۰  اي واسطه كاالهاي ارزش

 دالر ميليارد ۱۲۵ و... پزشكي و ونقل حمل آموزش، نظير نهايي خدمات ارزش

  دالر لياردمي ۴۵  كشور مقيم خارجيان توليد ارزش

  دالر ميليارد ۸۵  شده توليد اي سرمايه كاالهاي ارزش

  دالر ميليارد ۳۴  خارجند مقيم كه كشور افراد توليد ارزش

  نفر ميليون ۲۵  كشور كل جمعيت

  دالر ميليارد ۱۵  استهالك هزينۀ
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  كند؟ مي مشخص را زير هاي عبارت نادرستي يا درستي ترتيب به گزينه كدام -۱۰۴

  شد. بيشتر آن خدمات و پول به نياز ،ميالدي هفدهم و شانزدهم هاي قرن طي و اروپا در ابتدا ويژه به بشري، جوامع در تجارت گرفتن رونق با الف)  

 بـراي را هـا بانـك قـدرت عمـالً و كرد تبديل پرداخت و دريافت واسطۀ يك به را ها بانك دولت، توسط پول شبه نشر و چاپ حق انحصار ب)  

  گرفت. ها آن از هميشه

  است. توليد زمينۀ در كتمشار و گذاري سرمايه براي گذاران سپرده وكيل و واسطه گذاري، سرمايه بانك ج)  

 و عمـل خود تعهدات به مستأجر كه صورتي در دهد مي قرار مستأجر اختيار در و كند مي تهيه را اجاره مورد بانك اقساطي، فروش عقد در د)  
  شود. مي اجاره مورد مال عين مالك اجاره، مدت پايان در ،كند پرداخت موقع به را خود اقساط

  درست -نادرست -درست -درست )2  نادرست -درست -نادرست -درست )1  

  نادرست -درست -نادرست -نادرست )4  نادرست -درست -درست -نادرست )3  

  شود؟ جامعه سطح در تورم نرخ كاهش يا كنترل موجب تواند مي بورس عملكردهاي از يك كدام -۱۰۵

  بهادار اوراق و سهام گذاري قيمت و ها شركت مالي اطالعات سازي شفاف و بررسي با )1  

  دولتي بزرگ هاي پروژه اجراي براي الزم هاي سرمايه تأمين با آن، به مربوط هاي فعاليت و بورس )2  

  دولتي هاي گذاري سرمايه تقويت و شخصي هاي گذاري سرمايه حجم كاهش و مردم فعال هاي سرمايه انداختن كار به و جذب با )3  

  اقتصادي مفيد هاي فعاليت در ها انداز پس كارگيري به و انداز پس به مردم تشويق با )4  

 صورت اين در باشد، شده خانوارها رفاه و درآمد افزايش نتيجه در و ملي درآمد افزايش موجب گذشته سال در غيرنفتي صادرات افزايش اگر -۱۰۶

  . ............... گوييم مي

  است يافته  دست ياقتصاد رشد به كشور )2  است يافته  دست اقتصادي توسعۀ به كشور )1  

  است رسيده كامل استقالل به كشور )4  است رسيده اقتصادي كفايي خود به كشور )3  

   اينكه: و است فرضي كشور يك در ها درآمد توزيع وضعيت بيانگر كه زير فرضي جدول به توجه با -۱۰۷

  درصد ۵ برابر هفتم و دوم دهك سهم تفاوت  

  درصد ۱۰ برابر چهارم و نهم دهك سهم تفاوت  

  درصد ۳ برابر اول و پنجم دهك سهم تفاوت  

  است؟ چقدر دهم و نهم پنجم، دوم، هاي دهك سهم ترتيب هب صورت اين در الف)  

  است؟ عددي چه بيانگر جامعه اين براي ها دهك شاخص ب)  

 ۱۷۰۰۰ و ۵/۴ برابـر ترتيب به B كشور نام با همسايه كشور در سرانه درآمد و ها دهك شاخص اگر ج)  

 صـورت ايـن در باشد، مسايهه كشور با برابر نيز A نام با كشور اين در سرانه درآمد و باشد دالر

  است؟ تر گسترده كشور كدام در فقر سطح

 B ج)  7 ب)  28 -7 -16 -4 الف) )1  
 B ج)  7/3 ب)  15 -14 -7 -5 الف) )2  
  A ج)  7 ب)  28 -16 -7 -4 الف) )3  

   A ج)  7/3 ب)  15 -7 -14 -5 الف) )4  

  است؟ زير سؤاالت درست پاسخ گزينه كدام -۱۰۸

  شود. محسوب كنترلي ابزاري تواند مي ............... طرف از ............... هنگام در ............... يك عنوان به باز بازار تسياس كارگيري به الف)  

  . ............... كه شود مي اطالق وضعيتي به كامل اشتغال ب)  

  باشد. افتاده ............... تا دباي اتفاق اين و ............... كه دارد كاربرد زماني بودجه اليحۀ عنوان ج)  

  مركزي بانك -تورم -انقباضي پولي سياست الف) )1  

  است نمانده غيرمولد ناخواسته اي نهاده هيچ و دارند را توليد فرايند در شركت امكان توليد، عوامل همۀ آن در ب)    

  سال هر آذرماه -باشد رسيده دولت هيئت تصويب به بودجه پيشنهادي متن ج)    

  دولت -ركود -انقباضي مالي سياست الف) )2  

  است نمانده غيرمولد ناخواسته اي نهاده هيچ و دارند را توليد فرايند در شركت امكان توليد، عوامل همۀ آن در ب)    

  سال هر آذرماه -باشد رسيده نمايندگان مجلس تصويب به بودجه سند ج)    

  دولت -ركود -انقباضي پولي سياست الف) )3  

  است نمانده غيرمولد خواسته طور به شخصي هيچ و دارند را اقتصادي فعاليت در شركت امكان افراد همۀ آن در ب)    

  سال پايان -باشد رسيده دولت هيئت تصويب به بودجه پيشنهادي متن ج)    

  مركزي بانك -تورم -انقباضي مالي سياست الف) )4  

  است نمانده غيرمولد خواسته طور به شخصي هيچ و دارند را ادياقتص فعاليت در شركت امكان افراد همۀ آن در ب)    

  سال پايان -باشد رسيده نمايندگان مجلس تصويب به بودجه سند ج)    

 

 درصد ۴  اول دهك سهم

  ؟  دوم دهك سهم

 درصد ۵  سوم دهك سهم

 درصد ۶چهارم دهك سهم

  ؟ پنجم دهك سهم

 درصد ۸ ششم دهك سهم

 درصد ۹  هفتم دهك سهم

درصد ۱۳هشتم دهك سهم
  ؟   نهم دهك سهم

  ؟  دهم دهك سهم
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  است؟ زير سؤاالت درست پاسخ گزينه كدام -۱۰۹

  است؟ كدام »نسبي مزيت و مطلق مزيت« مفاهيم با رابطه در درست عبارت الف)  

  است؟ معني چه به »است بيكاري از هترب ارزش خلق« عبارت ب)  

  پردازد؟ مي مواردي چه به اساسي قانون ۴۸ و ۴۵ اصل ترتيب به ج)  

 حجـم و بـاالتر كيفيـت كمتـر، قيمت با محصول يك توليد به قادر ديگر، كشورهاي برابر در يكسان توليدي عوامل با كشور يك كه صورتي در الف) )1  

  دارد. مطلق مزيت محصول اين توليد در گوييم مي باشد، بيشتر توليدي

 افـزوده ارزش خلق و توليد نباشد، اشتغال امكان غيرمزيتي عوامل براي مدت كوتاه در اگر نسبي، و مطلق هاي مزيت اصول رعايت بر تأكيد رغم علي ب)    

  است. بيكاري از بهتر مزيت كم يا و غيرمزيتي محصول در حتي

 نسـبت عمومي مصالح طبق بر تا است اسالمي حكومت عهدٔه به ،غصبي و المالك مجهول اموال ،وارث بدون ارث ،عمومي هاي ثروت ،انفال تكليف ج)    

  شد. قائل تبعيضي نبايد كشور مناطق از يك هيچ بين ملي درآمدهاي و طبيعي منابع از استفاده و برداري بهره در -كند عمل ها آن به

 حجـم و بـاالتر كيفيـت كمتـر، قيمـت با محصول يك توليد به قادر ديگر كشورهاي برابر در يكسان ليديتو عوامل با كشور يك كه صورتي در الف) )2  

  دارد. كشورها ساير برابر در نسبي مزيت محصول اين توليد در واقع در باشد، بيشتر توليدي

 گيرند مي كار به تر اهميت كم هاي مزيت در را خود بيكار يتوليد  عوامل بيشتر، افزودٔه ارزش با هاي مزيت به دستيابي براي پيشرفته كشورهاي تمام ب)    

  شوند. بيكاري نرخ افزايش مانع تا

 ديـن و شـرع مخـالف هاي فعاليت و خصوصي و عمومي اموال غصب انفال، از برداري بهره نظير نامشروع، و غيرقانوني هاي فعاليت از حاصل درآمد ج)    

 ضوابط و است محترم باشد مشروع راه از كه شخصي مالكيت -گيرد مي قرار آن صاحبان اختيار در و شود مي گرفته بازپس اسالمي حكومت توسط

  كند. مي معين قانون را آن

 حجـم و بـاالتر كيفيـت كمتـر، قيمـت با محصول يك توليد به قادر ديگر كشورهاي برابر در يكسان توليدي عوامل با كشور يك كه صورتي در الف) )3  

  دارد. مطلق مزيت محصول اين توليد در گوييم مي د،باش بيشتر توليدي

 گيرند مي كار به تر اهميت كم هاي مزيت در را خود بيكار توليدي عوامل بيشتر، افزودٔه ارزش با هاي مزيت به دستيابي براي پيشرفته كشورهاي تمام ب)    

  شوند. بيكاري نرخ افزايش از مانع تا

 ديـن و شـرع مخـالف هـاي فعاليت و خصوصي و عمومي اموال غصب انفال، از برداري بهره نظير نامشروع و نونيغيرقا هاي فعاليت از حاصل درآمد ج)    

 ملـي درآمـدهاي و طبيعي منابع از استفاده و برداري بهره در -گيرد مي قرار آن صاحبان اختيار در و شود مي گرفته بازپس اسالمي حكومت توسط

  شد. قائل عيضيتب نبايد كشور مناطق از يك هيچ بين

 حجـم و بـاالتر كيفيـت كمتـر، قيمـت با محصول يك توليد به قادر ديگر كشورهاي برابر در يكسان توليدي عوامل با كشور يك كه صورتي در الف) )4  

  دارد. كشورها ساير برابر در نسبي مزيت محصول اين توليد در واقع در باشد بيشتر توليدي

 افـزوده ارزش خلق و توليد نباشد، اشتغال امكان غيرمزيتي عوامل براي مدت كوتاه در اگر نسبي، و مطلق هاي مزيت لاصو  رعايت بر تأكيد رغم علي ب)    

  است. بيكاري از بهتر مزيت كم يا و غيرمزيتي محصول در حتي

 عمـومي مصـالح طبـق بـر تـا است مياسال حكومت عهدٔه به غصبي و المالك مجهول اموال و وارث بدون ارث و عمومي هاي ثروت و انفال تكليف ج)    

  كند. مي معين قانون را آن ضوابط و است محترم باشد مشروع راه از كه شخصي مالكيت -كند عمل ها آن به نسبت

  است؟ كدام نادرست عبارت ،مقاومتي -اقتصادي هاي مؤلفه از يكي عنوان به »ارتباطات گسترش و گرايي برون« با رابطه در -۱۱۰

  شود. استفاده كشورها ساير توسط گسترده سطح در شده توليد كشور درون در آنچه كه شود مي تضمين وقتي كشور ياقتصاد رشد )1  

  ندارد. قرار اقتصادي زايي درون با تقابل در عنوان هيچ به ارتباطات گسترش و گرايي برون )2  

 و همسـايگان بـه الخصـوص علي و جهان سراسر در متعدد كشورهاي به باال افزودٔه ارزش با محصوالت صادرات معني به ارتباطات گسترش و گرايي برون )3  
  باشد. مي تجاري شركاي

 هـاي سياسـت از آگـاهي بـراي اطالعـاتي دادوسـتد بـر مبتني روابط گسترش و مرزي برون تهديدات ارزيابي معني به ارتباطات گسترش و گرايي برون )4  

  كند. مي اشاره خارجي دادوستد محدوديت به داخلي توليدي عوامل بر يهتك بر تأكيد با كه ،است كشورها ساير تحريمي

  

  است؟ درست شعر دربارٔه ارسطو بندي طبقه اساس بر ها گزينه از يك كدام -۱۱۱

  فكاهي و تعليمي سبك نوع: و موضوع )2  خراساني و آذربايجاني سبك اثر: دورٔه و زمان )1  

  فلسفي و علمي سبك دانشي: قلمرو )4  حماسي و عرفاني سبك مخاطب: تناسب به )3  

 

 کتاب کل :۲ ادبی فنون و علوم      کتاب کل :۱ ادبی فنون و علوم
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  ؟نيست درست پنجم قرن اول نيمۀ و چهارم قرن ادبيات تاريخ دربارٔه گزينه كدام -۱۱۲

  است. دوره اين اهميت بيانگر عنصري و فردوسي رودكي، چون سخنوراني وجود )1  

  .است بوده اسالمي تمدن دورٔه ترين مهم دوره، اين )2  

  آوردند. پديد فراواني آثار عربي و پهلوي فارسي، هاي زبان به ايرانيان )3  

  شد. گذاشته چهارم قرن در فارسي زبان به ملّي هاي حماسه پايۀ )4  

  دارد؟ اشاره ششم و پنجم هاي سده در شعر ادبي قلمرو هاي ويژگي از يكي به گزينه كدام -۱۱۳

  شعر در هجو رواج )2  متون دشواري سوي هب حركت و كالم رواني و سادگي كاهش )1  

  داستاني هاي منظومه و سرايي داستان رواج )4    عرفاني اصطالحات ورود )3  

  است؟ كمتر گزينه كدام موسيقايي ارزش سجع، آرايۀ به توجه با -۱۱۴

ـــا بـــي نگـــار آن را خطـــا و چـــين بـــت آن  )1    را وف
 

ـــو  ـــاري بكـــن گ ـــب را خـــدا ب ـــاري جان ـــت ي رعاي
 

چنـان يـاري بـود مشـكل نشان بي گداي من چون )2
 

ــلطان  ــا س ــيش كج ــان ع ــا نه ــد ب ــازاري رن ــد؟ ب كن
 

پيـروزي بـاغ از صـبح بـه نـوروزي بـاد آمـد خوش )3
 

دارد وســتانب بــوي نــه مانــد دوســتان بــوي بــه 
 

مســتم تــو تمنــاي كــز پرســتم صــورت آن نــه مــن  )4
 

نگـارد مـي صـورت آنكـه سـت بـرده كه داني من هوش 
 

  شود؟ مي ديده ترصيع آرايۀ بيت كدام در -۱۱۵

 اسـت كنـار و غـور بـي كـه اسـت محيطي تو جود  )1   
 

ــو جــاه  ــاني ت ــه اســت جه ــي ك ــران و حــد ب اســت ك
 

ـــــــا )2 ـــــــرون م ـــــــريم را ب ـــــــال و ننگ را ق
 

را حــــــــــال و بنگــــــــــريم را درون مــــــــــا 
 

ـــاه )3 ـــل در گ ـــايق ح ـــرت حق ـــوي نظ ـــكاف م ش
 

ـــايق كشـــف در گـــاه  گشاســـت چهـــره قلمـــت حق
 

ــــــــم دردت  )4 ــــــــه بكش ــــــــت درد ك داروس
 

خرماســـــت خـــــار كـــــه بخـــــورم خـــــارت 
 

  است؟ آورده وجود به را تكرار آرايۀ گزينه كدام در »شام« واژٔه -۱۱۶

ــــدا  )1    ــــو را گ ــــود حاصــــل چ ــــان ش ــــام ن ش
 

شــــام ســــلطان كــــه بخســــبد خــــوش چنــــان 
 

شـــام و صـــبح هـــر پســـر اي كـــن مـــي شـــكر )2
 

ـــــــان از نيســـــــتي  شـــــــام و مصـــــــر مردم
 

ــر  )3 ــار ام ــد او رخس ــه باي ــود چ ــاه از س ــروينم و م پ
 

 شـاماتم؟ و شـام از سـود چـه خـواهم او زلف شام چو 
 

هــا صــبح گــردد شــام مــو، از بگشــايي گــره چــون  )4
 

ــرده  ــون پ ــايي چ ــبح رو، از بگش ــردد ص ــام گ ــا ش ه
 

) هجايي الگوي طبق بيت كدام وزن -۱۱۷ )        است؟  

ـــــتم  )1 ـــــه گف ـــــو ب ـــــاه اي ت ـــــروز دل م اف
 

ـــــــــــرود دل از  ـــــــــــاطره ن ـــــــــــت خ هاي
 

اســت ضــايع عمــر كنــي هرچــه دوســت يــاد جــز )2
 

اســـت بطالـــت بگـــويي هرچـــه عشـــق ســـرّ جـــز 
 

ــــر نهــــاده ســــيمين جــــام )3 دســــت كــــف ب
 

دوش ســــــر بــــــر فكنــــــده زّريــــــن زلــــــف 
 

درآيـــــد چمـــــن در كـــــه ســـــرو هـــــر  )4   
 

ـــــــدمت در  ـــــــت خ ـــــــون قامت ـــــــاد نگ ب
 

  است؟ »۲« قاعدٔه طبق گزينه كدام قافيۀ -۱۱۸

برنخاســت جــا از و تســليم محفــل در دل ســوخت  )1   
 

برنخاســـت پـــا از برخاســـت ســـر ز آتـــش را شـــمع 
 

اينجـــا اســـت اميـــد قطـــع اثـــر پيـــري صـــبح )2
 

ـــار  ـــود و ت اينجـــا اســـت ســـفيد مـــوي كفنـــت پ
 

ــه )3 ــه هرك ــتن ب ــرد ره رود خويش ــه نب ــوي ب او س
 

ــــنش  ــــا بي ــــاورد م ــــت ني ــــن طاق او روي حس
 

 كجـا مـا اميـر همچـو خوش و لطيف جهان دو در  )4
 

ــروي  ــره او اب ــد گ ــه نش ــه گرچ ــد ك ــد دي ــا ص خط
 

  شود؟ مي ديده اي دوقافيه بيتي گزينه كدام در -۱۱۹

دارد گــران ســر مــن بـا كــه روحــم ســبك آن غـالم  )1   
 

ـــوابش  ـــخ ج ـــداري و تل ـــكر پن ـــر ش ـــان زي دارد زب
 

ـــــر )2 ـــــان مگ ـــــۀ ك ـــــت فروماي ـــــيش زش ك
 

ريـــــش پشـــــت خـــــر نيايـــــد كـــــارش بـــــه 
 

ــــت )3 ــــه حنّاس ــــاخن آنك ــــد ن ــــته دلبن اي رُش
 

اي كشــته بنــد در كــه ســت دلــي بــي خــون يــا 
 

توســـت دانـــۀ دامـــم كـــه مـــرغم آن مـــن  )4
 

توســــــت افســــــانۀ حشــــــمتم و فســــــون 
 

  دارد؟ معنايي تقابل زير بيت با گزينه كدام -۱۲۰ 

ــا گفــت خــوش چــه ســالخورده دهقــان     پســر ب
 

نــدروي كشــته از جــز بــه مــن چشــم نــور كــاي 
 

  

گرفتنـــد دســـت آن از دادنـــد كـــه دســـت هـــر  )1   
 

شـــنيدند نكتـــه همـــان گفتنـــد كـــه نكتـــه هـــر 
 

هرگـــز گفتـــي و جســـتي جـــزا و كـــردي ســـعي )2
 

ـــي  ـــل ب ـــرد عم ـــه م ـــردي ب ـــي و م ـــد جزاي نرس
 

بفروخـــت گنـــدم دو بـــه رضـــوان روضـــۀ پـــدرم )3
 

نفروشـــم؟ جـــوي  بـــه را جهـــان ملـــك چـــرا مـــن 
 

ـــك  )4 ـــع ي ـــيده جم ـــيدند نكوش ـــه رس مقصـــد ب
 

نرســــيدند مقصــــد بــــه و دويدنــــد قــــوم يــــك 
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  است؟ تر سو هم فكري قلمرو نظر از زير بيت با گزينه كدام -۱۲۱

افــــروز دل يــــار اي كــــن شــــادي بــــرو     
 

ــــم  ــــردا غ ــــايد ف ــــورد نش ــــروز خ ام
 

  

را افـــــروز ديـــــن عقـــــل كـــــن پيشـــــوا  )1   
 

ــــــــزرع  ــــــــردا م ــــــــناس ف ــــــــروز ش را ام
 

را فــــردا كســــي شــــود نمــــي عهــــده نچـــو  )2
 

ــــــن دار خــــــوش حــــــالي  را پرســــــودا دل اي
 

ــه )3 ــروز را هرك ــاقي ام ــي س ــد م ــاي كش ــاب پ حس
 

ـــي  ـــول از ايمن ـــرداي ه ـــابش ف ـــي حس ـــد م دهن
 

ــر! اي  )4 ــتي عم ــه چيس ــه ك ــر ب ــال ه ــت ح عاقب
 

ـــز  ـــرت ج ـــته حس ـــدٔه در گذش ـــو آين ـــت ت نيس
 

  دارد؟ كمتري سويي هم آن آهنگ و وزن با بيت كدام عاطفي حال و حس -۱۲۲

ـــــــده  )1    ـــــــاموز خن ـــــــل بي ـــــــرخ گ را س
 

ـــــــوه  ـــــــن جل ـــــــت آن ك ـــــــده دول را پاين
 

ــــين )2 ــــوه زم ــــا ك ــــوه ت ــــون ك ــــيم پرخ كن
 

كنـــــيم جيحـــــون چـــــو بيابـــــان دشـــــمن ز 
 

ـــــگ )3 ـــــان پلن ـــــه ژي ـــــد گرچ ـــــر باش دلي
 

شــــــير چنگــــــال پــــــيش شــــــدن نيــــــارد 
 

همچنـــــان شـــــود خـــــاك اگـــــر ســـــعدي  )4
 

ــــــۀ  ــــــدنش نال ــــــد زاري ــــــه آي ــــــوش ب گ
 

  هستند؟ هفتم قرن به مربوط گزينه كدام آثار تمامي -۱۲۳

  دولتشاه تذكرٔه -فيه ما  فيه -گربه و موش )2  لمعات -التواريخ  جامع -شمس ديوان )1  

  العباد مرصاد -گزيده تاريخ -معنوي مثنوي )4  گشا جهان تاريخ -لمعات -االحرار تحفة )3  

  هستند؟ يازدهم قرن به مربوط موارد كدام -۱۲۴

  نماند. باقي فارسي ادبيات و زبان رشد براي جايي تيموريان، و مغوالن مدت طوالني تسلّط دليل به الف)  

  بود. توجه بي زميني هاي عاشقانه و درباري و ستايشي شعر به صفوي حكومت ب)  

  است. يافته تخيلي و نيذه جنبۀ كامالً و است شده دور واقعيت از عراقي سبك كه بودند داده تشخيص دوره اين شاعران ج)  

  شوند. شاعري و شعر مدعي بيشتري هاي گروه و طبقات تا شد باعث دربار به شعر نبودن وابسته د)  

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

  است؟ خراساني سبك به متعلق بيت كدام فكري، قلمرو به توجه با -۱۲۵

ــــل  )1    ــــر عق ــــواهي اگ ــــرو خ ــــاي ب ــــر ج دگ
 

ـــــق  ـــــر عش ـــــوا اگ ـــــزم در درآ هيخ ـــــا ب م
 

دسـت پـيش باشـد علـم كـز رسـد را تن آن پيشي )2
 

ـــروري  ـــد را آن س ـــز رس ـــل ك ـــد عق ـــدار باش پاي
 

بـــرو عقـــل اي ســـرم از فتـــاد عشـــق بـــا كـــار )3
 

را تــو نيســت هنــري ديــدم وسوســه دهــي چــه 
 

خـــويش عقـــل تـــدبير بـــه تكيـــه عشـــق راه در  )4
 

ـــا  ـــر ب ـــر چت ـــايۀ زي ـــن س ـــتن بهم ـــت نشس اس
 

  هستند؟ هندي سبك نويسندگان كدام آثار از ترتيب به ،»السير حبيب« و »الحيات عين« هاي تابك -۱۲۶

  خواندمير -شوشتري نوراهللا )2  فراهي برخوردار ميرزا -كاشفي واعظ )1  

  خواندمير -كاشفي واعظ )4    فراهي برخوردار ميرزا -بهايي شيخ )3  

  است؟ دوره اين به متعلق بيت كدام ،هندي سبك زباني هاي ويژگي به توجه با -۱۲۷

ــژه  )1    ــوزن م ــو س ــن، رف ــخ ك ــار ز او ن ــو ت ــن م ك
 

ـــه  ـــوز ك ـــلۀ هن ـــه دو دل وص ـــه س ـــار بخي دارد ك
 

ــو لعــل لــب ز كبــودي كــه را دلــي هــر )2 داشــت ت
 

ــاهش  ــه خانق ــز ب ــف از ج ــم زل ــدر خ ــم ان ــت خ نيس
 

ديــــــن بزرگــــــان از كننــــــد حكايــــــت )3
 

ـــــــت  ـــــــان حقيق ـــــــين شناس ـــــــين ع اليق
 

دي رفـــــــــتن از و بهـــــــــار آمـــــــــدن از  )4
 

طــــــي گــــــردد همــــــي مــــــا وجــــــود اوراق 
 

  است؟ شده سروده »دوري« وزن در بيت كدام -۱۲۸ 

گرفـــت صـــورت و نقـــش جهـــان در جهـــان  )1   
 

ــــدام  ــــت ك ــــن از اس ــــش اي ــــا نق ــــا؟  آن ه م
 

ـــوت زاهـــد  )2 ـــه دوش نشـــين خل ـــه ب شـــد ميخان
 

ـــر از  ـــان س ـــت پيم ـــا برف ـــر ب ـــه س ـــد پيمان ش
 

بايـــد چـــرا ابـــرويش داران كمـــان از بپرســـيد )3
 

 آوردن؟ لشـكر صـد جـان نيمـه يـك كشـتن قصـد به 
 

ـــي دل اي )4 ـــه گفت ـــار ك ـــار ي ـــن غ ـــت م او اس
 

ــــين نگنجــــد هــــيچ  ــــه محــــيط چن ــــاري ب غ
 

  است؟ متفاوت بيت كدام آوايي هاي پايه تعداد -۱۲۹

توانــــا اي هســــت بــــازوت نيــــروي چــــو  )1   
 

تـــــواني تـــــا كـــــن رحـــــم درمانـــــدگان بـــــه 
 

اي قطــــره از اســــت كمتــــر چشــــمم پــــيش )2
 

ــــن  ــــت اي ــــا حكاي ــــه ه ــــان از ك ــــد طوف كنن
 

توســـــت چوگـــــان خـــــم در مـــــا دل تـــــا )3
 

ـــــدان عرصـــــۀ جهـــــان دو هـــــر  ماســـــت مي
 

ـــكر  )4 ـــر ش ـــتن ب ـــدد خويش ـــر خن مـــاه آن گ
 

را دهــــــان بگشــــــايد خنــــــده شــــــكّر بــــــه 
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  است؟ شده ساخته »فعالتن« بار ۴ تكرار از بيت كدام -۱۳۰

ـــه و بشـــتابيد  )1    ـــژده كهـــن مجـــروح ب ـــد م دهي
 

ــه  ــد طبيــب ك ــش چــارٔه در و آم اســت جگــر ري
 

كـرد بـاز چشـمي گلـزار ايـن در شبنم چون هركه )2
 

ـــي  ـــود م ـــش از ش ـــل آت ـــود از و آب گ ـــي خ رود م
 

ــذر )3 ــت از گ ــان دس ــوان رقيب ــرد نت ــه ك ــت ب كوي
 

ـــو زنهـــار ســـايۀ در كـــه وقـــت آن مگـــر  باشـــم ت
 

ــنا  در كســي از عجــب  )4 ــه شــهر ي ــا ك ــد پارس بمان
 

پارســــــافريبت رخ باشــــــد نديــــــده او مگــــــر 
 

  خواند؟ »چهارتايي -تايي سه و تايي سه -چهارتايي« شيؤه دو به توان مي را گزينه كدام وزن -۱۳۱

ــده جــان گفتــي كــه اي  )1    ــا ب ــا ت جــان آرام شــدت ب
 

ــان  ــه ج ــم ب ــايش غ ــپردم ه ــت س ــم نيس ــوز آرام هن
 

فـــروغ نباشـــد هـــيچ را شـــمع بـــي دعـــوت  )2
 

نظــــام نباشــــد هـــيچ را دوســــت بــــي مجلـــس 
 

ـــيل )3 ـــق تحص ـــدي و عش ـــان رن ـــود آس اوّل نم
 

ـــر  ـــوخت آخ ـــانم بس ـــب در ج ـــن كس ـــائل اي فض
 

يــاران بــا و خنجرهــا زخــم در ام يــدهتغل خــون بــه )4
 

ــــيّت  ــــرده وص ــــم از ام ك ــــد ه ــــامم نگيرن را انتق
 

  د؟خور مي چشم به بيشتري تشبيه آرايۀ بيت كدام در -۱۳۲

پيـــدا نـــو مـــه شـــكل او ســـمند نعـــل در  )1   
 

ـــــدّ وز  ـــــد ق ـــــاالي او بلن ـــــنوبر ب ـــــت ص پس
 

ميكــده دريــا و غــّواص مــن و اســت دردانــه عشــق  )2
 

ــر  ــرو س ــردم ف ــا در ب ــا آنج ــا ت ــر كج ــر س ــنم ب ك
 

مشـــك چـــو زلفـــين و لعـــل چـــو لـــب بســـيار )3
 

ـــــل در  ـــــين طب ـــــۀ و زم ـــــاك حقّ ـــــاد خ نه
 

كمنــد گيســوها و صــيد هــا دل و انــد دام هــا عشـق )4
 

ـــي هرچـــه در دل بگـــذار و بگـــذر  ـــي م ـــد بين مبن
 

  است؟ آمده »شدن تسليم -كردن نظر صرف -شدن ارزش بي -كردن ناراحت« معناي با هايي كنايه ترتيب به ابيات كدام در -۱۳۳

رسـد مـي روزي سـرخ هـاي غنچـه كـاروان الف)   
 

ــت  ــب قيم ــاي ل ــرخت ه ــاري س ــكند روزگ بش
 

شســــتم دســــت مــــاييآز دل از مــــن ب)
 

ـــه  ـــف در او ك ـــر آن زل ـــن دلب ـــاخت وط س
 

ـــالي ج) ـــزٔه ب ـــان غم خـــوارت خـــون نامهرب
 

ــه خــون چــه  ــاران دل در ك ــان ي ــداخت مهرب ان
 

كـي؟ تـا انـداختن نهان سو هر از غمزه خدنگ  د)
 

 ريـزت خـون هاي ناوك دست از عقل انداخت سپر 
 

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

  اند؟ رفته كار به خودشان حقيقي معناي در كلمات تمامي گزينه كدام در -۱۳۴

ـــا انگاشـــتند شـــراب دســـت كـــف را قنـــوتم  )1    امّ
 

را جـامم خرقـه در كـنم مـي پنهـان كـه رنـدم آن من 
 

ــــون  )2 ــــي چ ــــد ته ــــر ش ــــرير س ــــاه ز س ش
 

ـــــــن  ـــــــاختند انجم ـــــــهر س ـــــــپاه و ش س
 

ــــه )3 ــــه اي پيال ــــو ك ــــدو  را ت ــــتي از ارهان هس
 

اســـت ارزان دهنـــد مـــي جهـــان دو هـــر بـــه اگـــر 
 

ـــــران تخـــــت مـــــرا )4 ـــــود اگـــــر اي ـــــر ب زي
 

ســـــير تخـــــت از و تـــــاج از گشـــــتم كنـــــون 
 

  دارد؟ وجود (پنهان) مكنيه استعارٔه هم و (آشكار) مصرحه استعارٔه هم بيت كدام در -۱۳۵

اســت مــن چشــم در تــو مخمــور نــرگس از آنچــه  )1   
 

ديــــدن ريحــــان و اللــــه و گــــل بــــه يــــزدبرنخ 
 

ـــاد و آه  )2 چـــرخ مـــه حســـود چشـــم از كـــه فري
 

ـــد در  ـــاه لح ـــان م ـــروي كم ـــن اب ـــزل م ـــرد من ك
 

ـــان )3 ـــد نش ـــا و عه ـــت وف ـــم در نيس ـــل تبس گ
 

ـــال  ـــل بن ـــي بلب ـــه دل ب ـــاي ك ـــاد ج ـــت فري اس
 

ـــه شـــبي )4 ـــاه ك ـــراد م ـــق از م ـــود اف ـــالع ش ط
 

افتـــد مـــا بـــام بـــه نـــوري پرتـــو كـــه بـــود 
 

  

  است؟ كسي  چه به منسوب جهان گذاري قانون سند نينخست -۱۳۶

  اكتاويان )4  حمورابي )3  پريكلس )2  كبير كوروش )1  

  اند؟ كدام »نو ايراني« هاي زبان -۱۳۷

  دارند. هم با بسياري شباهت كه اروپايي و هند هاي زبان گروه از هايي گويش )1  

  اند. بوده متداول نا يساسان يفروپاش تا هخامنشيان سقوط زا  كه هايي زبان )2  

  يند.آ  يم حساب به باستان يفارس زبان ۀدنبال كه فارسي زبان از هايي گويش )3  

  .افتندي رواج رانيا  مختلف مناطق در جيتدر  به ياسالم دوران در كه ييها  زبان )4  

  ؟شد خود خيتار يماسال دوران وارد ايران ساساني، پادشاه كدام مرگ با -۱۳۸

  خسروپرويز )4  شيرويه )3  سوم يزدگرد )2  چهارم هرمز )1  
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  شد؟ غربي و يشرق بخش دو به روم يامپراتور ميتقس ساز هنيزم واقعه، كدام -۱۳۹

  ينكنستانت توسط پايتخت عنوان به بيزانتيوم انتخاب )2  مسيحيت دين به نيكنستانت امپراتور گرويدن )1  

   روم يامپراتور  قلمرو به عثماني تركان هجوم )4  اسپارتاكوس رهبري به رومي نبردگا  قيام )3  

  .............. ، بابلي شماري گاه در -۱۴۰

  شد. مي محاسبه روز شبانه چهارم كي و 365 سال )2  شد. مي تقسيم روزه 30 يا 29 قمري ماه 12 به سال )1  

  شد. يم اضافه سال ماه دوازده به ماه كي سال، 120 هر )4  شد. مي افزوده دوازدهم ماه آخر به (پنجه) اندرگاه )3  

  شد؟ آمريكا قارٔه كشف به منجر كشور كدام مالي حمايت با »كلمب كريستف« دريايي سفر -۱۴۱

  ايتاليا )4  اسپانيا )3  فرانسه )2  هلند )1  

  دارد؟ يجا »گذشته در پژوهش منابع« كدام زمرٔه در عنصرالمعالي، نوشتۀ »نامه قابوس« -۱۴۲

  اي نامه زندگي يها نامه فرهنگ )4  منظوم هاي تاريخ )3  ها اندرزنامه )2  ها نگاري تك )1  

  رسيد؟ پايان به چگونه خراسان بر غزنويان سلطۀ -۱۴۳

   غزنوي محمود سلطان مرگ )2    ماوراءالنهر به سلجوقيان هجوم )1  

  سلجوقي غرلط توسط مرو تصرف )4  دندانقان نبرد در مسعود سلطان شكست )3  

  بفرستد؟ »يعقوب« براي را بلخ و كابل ستان،يس حكومت فرمان عباسي، خليفۀ تا شد سبب موفقيت كدام -۱۴۴

  نا يطاهر  حكومت برداشتن انيم از )2    نيشابور و مرو تصرف )1  

  شرقي مرزهاي كفار با جهاد و خوارج سركوب )4  بويه آل سيطرٔه از بغداد كردن خارج )3  

  داشت؟ نگه امان در انيروم هجوم خطر از را شام واقعه كدام نخستين، لفايخ زمان در -۱۴۵

  مسلمان اعراب توسط مصر آميز صلح فتح )1  

  روم امپراتور برابر در شام مردم از مسلمانان حمايت )2  

  هيقسطنطن يسايكل با مسلمانان يمذهب اختالفات حل )3  

  (ايليا) المقدس بيت اهالي و مسلمانان ميان صلح پيمان انعقاد )4  

  

   چيست؟ در جمعيت »مطلق« رشد و »طبيعي« رشد تفاوت -۱۴۶

  جمعيت كل تعداد )4  ومير مرگ نرخ )3  مهاجران تعداد )2  مواليد نرخ )1  

  است؟ آمده گزينه كدام در »جغرافيا« از يوناني) (دانشمند اراتوستن تعريف -۱۴۷

  يهست جهان يها ناشناخته نمودن معلوم علم )2  ييا يجغراف يها طيمح شناخت دانش )1  

  ها انسان بهتر زندگي يبرا دانشي )4  انسان گاهيجا  عنوان به نيزم ۀمطالع علم )3  

  اند؟ گرفته شكل كجا در گذشته، در رانيا شهرهاي نيتر بزرگ -۱۴۸

  هموار و پست هاي دشت )2    ارتفاع كم هاي كوهپايه )1  

  بازرگاني و رو كاروان هاي راه ريمس )4    حاصلخيز خاك ايدار  مزارع )3  

  دارد؟ اشاره ايران »مطلق« موقعيت به گزينه كدام -۱۴۹

   است. شده واقع يشمال ٔهمكرين ۀمعتدل ۀمنطق جنوب در ايران )1  

  است. آبي و خشكي مشترك مرز داراي جهان كشور پانزده با ايران )2  

  دارد. قرار خاورميانه به موسوم اي منطقه رد و آسيا غربي جنوب در ايران )3  

  دارد. مجاورت عمان درياي و فارس خليج با جنوب از و خزر درياي با شمال از ايران )4  

  اند؟ شده ايجاد عامل كدام اثر در نيزم ٔهكر يابانيب و خشك يكمربندها نيتر مهم -۱۵۰

    خشك و گرم هواي هاي توده عبور )2    اقيانوسي گرم هاي آب جريان )1  

  اي حاره جنب فشار پر ناحيۀ در گرفتن قرار )4  اهايدر  و يرطوبت منابع از بودن دور )3  

  دانست؟ مرتبط توان مي ژئوپليتيكي نظريۀ كدام با را عراق و افغانستان به آمريكا نظامي حملۀ -۱۵۱

  هارتلند )4  برّي قدرت )3  حياتي فضاي )2  هوايي قدرت )1  

   ................ كه شود مي گفته مرزهايي به ،»شتازيپ هايمرز« -۱۵۲

  اند.  شده نييتع يفرهنگ و قومي طيشرا  گرفتن نظر در با )2  اند.  شده ميترس سكنه از يخال ينواح در ميقد  يها زمان از )1  

  اند. شده ايجاد استعمارگر يكشورها تصميم به )4  اند. داده قرار هيهمسا  كشور دو در را قوم يك افراد )3  
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  دارد؟ ارتباط مفهوم كدام با »يكوهستان و مرتفع ينواح در ها دولت توسط آهن راه احداث بودن دشوار« -۱۵۳

  دارند. متقابل كنش و رابطه يكديگر با نواحي )2  .آورند يم وجود به را ينواح ها انسان )1  

  هستند. ياسيس يها ير يگ ميتصم ريتأث تحت ينواح )4  .دهند يم شكل ها انسان يها تيفعال به ينواح )3  

  است؟ »سبز انقالب« مفهوم بيانگر گزينه كدام -۱۵۴

   مزارع كنار در محصوالت بندي بسته و توليد براي كارخانه ايجاد )2  دهقانان و كشاورزان ميان زراعي هاي زمين مجدد تقسيم )1  

  خاص محصول كي ديتول به يكشاورز  عيوس يها نيزم صاختصا )4  كشاورزي در علمي هاي روش و شده اصالح بذرهاي بردن كار به )3  

  است؟ درست كنيد، مي مشاهده رو روبه تصوير در كه »هوازدگي« از نوعي دربارٔه گزينه كدام -۱۵۵

  .شوند يم ردخُ ،ها آن شكاف در آب زدن خي اثر در ها سنگ )1  

  .كند يم رييتغ ها سنگ ييا يميش بيترك و ها يكان ساختمان )2  

  .هستند يهوازدگ نوع اين مهم عوامل از رطوبت و ژنيكسا )3  

  دهد. مي تغيير را ها سنگ ظاهري شكل زنده، موجودات  تيفعال )4  

  

  دارند؟ اشاره مفهومي چه به زير عبارات از هريك ترتيب به -۱۵۶

 !ننهند پاي نبينند جاي تا كه ننابينايا از گفت: آموختي؟ كه از حكمت پرسيدند؛ حكيم لقمان از ■  
 سيگار از استفاده از بعد شدن بيمار ■  
 ها ارزش به رسيدن روش و وسيله ■  
   اداري ساختمان ■  

  طبيعي پديدٔه -هنجار -كنش بودن آگاهانه به توجه عدم -كنش پيامدهاي )1  
 اجتماعي ٔهپديد -هنجار -كنش غيرارادي پيامد -كنش پيامدهاي )2  
  اجتماعي ٔهپديد -پذيري جامعه -كنش غيرارادي پيامد -كنش بودن معنادار )3  
  طبيعي پديدٔه -پذيري جامعه -كنش بودن آگاهانه به توجه عدم -كنش بودن معنادار )4  

  كنيد: مشخص را زير عبارات بودن نادرست يا درست -۱۵۷

 هـاي پديده را يابند مي راه اجتماعي جهان به دارند انسان زندگي با كه ارتباطي واسطۀ به ولي ،كند نمي ايجاد را ها آن انسان كه ييها پديده ■  

 نامند. مي اعتباري
 .دارند نيز محدودتري تأثيرات البته و گيرند مي قرار تغيير معرض در كمتر اجتماعي جهان سطحي هاي يهال ■  
   .گذارند مي يرتأث اجتماعي هاي ارزش بر كه هستند نيالك عقايد اجتماعي، جهان اليۀ ترين عميق ■  

 درست -درست -نادرست )4  درست -نادرست -نادرست )3  نادرست -درست -درست )2  نادرست -نادرست -درست )1  
  است؟ آمده گزينه كدام در زير عبارات از هريك پيامد ترتيب به -۱۵۸

 ها انسان اختيار و اراده تنوع ■  
 افراد اجتماعي مشاركت ■  
  طبيعت به دنيوي نگاه ■  

  طبيعت در كنوني نظير بي يها وري بهره -اجتماعي جهان بودن پابرجا -معرفت و آگاهي وعتن )1  
 طبيعت در كنوني نظير بي يها وري بهره -اجتماعي جهان بودن پابرجا -مختلف اجتماعي هاي جهان )2  
 طبيعت براي غايتي و هدف معنا، به نبودن قائل -اجتماعي جهان هاي الزام گيري شكل -مختلف اجتماعي هاي جهان )3  
  طبيعت براي غايتي و هدف معنا، به نبودن قائل -اجتماعي جهان هاي الزام گيري شكل -معرفت و آگاهي تنوع )4  
  چيست؟ در هويت مفهوم با ارتباط در فلسفه و دين اشتراك نقطۀ و ؟كرد ارزيابي توان مي چگونه را اجتماعي جهان هر هاي واقعيت -۱۵۹

  خود واقعي هويت از ها انسان فراموشي و غفلت دربارٔه گفتن سخن -اجتماعي هاي آرمان و عقايد بودن باطل و حق پرتو در )1  
  انسان اجتماعي و فردي هويت فطري و الهي ابعاد دربارٔه پردازي نظريه -اجتماعي هاي آرمان و عقايد بودن باطل و حق پرتو در )2  
  انسان اجتماعي و فردي هويت فطري و الهي ابعاد دربارٔه پردازي نظريه -اجتماعي جهان هاي آرمان به توجه با )3  
  خود واقعي هويت از ها انسان فراموشي و غفلت دربارٔه گفتن سخن -اجتماعي جهان هاي آرمان به توجه با )4  
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  است؟ نادرست هويت بحران با ارتباط در و درست فرهنگي تعارض با ارتباط در گزينه كدام -۱۶۰

 بحـران -گيرنـد قـرار ترديـد  مورد سازند، مي را اجتماعي جهان فرهنگي هويت كه ييها  ارزش و ها آرمان عقايد، كه دهد مي رخ هنگامي فرهنگي ضتعار  )1  

 باشد. داشته منفي يا مثبت جهتي تواند مي هويت
 فرهنگي تعارض همان هويت بحران -رسد مي ها ارزش و ايدعق يعني تر عميق سطوح به و شود مي آغاز هنجارها و رفتارها سطح از اغلب فرهنگي تعارض )2  

 است. تر جانبه همه تأثيراتي و تر عميق ابعادي با
 جـايي در فرهنگـي هويـت بحـران -رود مـي فراتر اجتماعي جهان قبول مورد مرزهاي از افراد، هويتي تغييرات كه دهد مي رخ هنگامي فرهنگي تعارض )3  

  .باشد نداشته را خود اجتماعي يها ارزش و عقايد از دفاع و حفظ توان اعي،اجتم جهان كه آيد مي وجود به
 براي راه آيد، پديد هويت بحران اجتماعي جهان يك در اگر -است انكارناشدني واقعيتي فرهنگي تعارض با اجتماعي هاي نگراني و اضطراب بودن همراه )4  

  .شود مي باز اجتماعي جهان آن فرهنگي تزلزل
 هـاي حيطـه كدام در اسالم جهان تصرف و دخل و پذيرفت؟ را ها آن فرهنگ از عناصري چه روم و يونان فرهنگ با مواجهه در اسالم انجه -۱۶۱

  گرفت؟ صورت ها آن فرهنگي

  همشركان و اساطيري عناصر -عقلي عناصر )2  ها آن مختلف هاي دانش -عقلي عناصر )1  
  همشركان و اساطيري عناصر -توحيدي هاي ارزش )4  ها آن مختلف هاي دانش -توحيدي هاي ارزش )3  
  شوند؟ مي بندي دسته ارسطو نگاه در اساسي چه بر زير هاي نظام انواع از هريك ترتيب به -۱۶۲

 مونارشي ■  
 تيراني ■  
 اليگارشي ■  
   پوليتي ■  

 فضيلت -افراد ميل و خواست -افراد ميل و خواست -فضيلت )2  فضيلت -فضيلت -افراد ميل و خواست -افراد ميل و خواست )1  
 فضيلت -افراد ميل و خواست -فضيلت -افراد ميل و خواست )4  افراد ميل و خواست -افراد ميل و خواست -فضيلت -فضيلت )3  
  هستند؟ يكديگر با تكويني و فرهنگي ذهني، هاي جهان تعامل در اول ديدگاه با ارتباط در همگي گزينه كدام عبارات -۱۶۳

 از ديـدگاه ايـن در اجتمـاعي و انسـاني علـوم -دارنـد مـادي و طبيعي هويتي فرهنگ و افراد ذهن -هاست آن فرهنگ تابع افراد فردي و ذهني جهان )1  

 است. محروم هايي  قابليت و ها  ظرفيت
 و هـا  فرهنگ كه است خامي ٔهماد تكويني نجها  -دارند مادي و طبيعي هويتي فرهنگ و افراد ذهن -شود مي محدود طبيعت جهان به تكويني جهان )2  

 .كنند مي تصرف و دخل آن در مختلف جوامع
 ايـن در اجتمـاعي و انسـاني علـوم -ندارد وجود تفاوتي انساني علوم و طبيعي علوم بين -است فرهنگي جهان و ذهني جهان از تر مهم طبيعت جهان )3  

 است. محروم هايي  قابليت و ها  ظرفيت از ديدگاه
 -كننـد مـي تصرف و دخل آن در مختلف جوامع و ها  فرهنگ كه است خامي ٔهماد تكويني جهان -ندارد وجود تفاوتي انساني علوم و طبيعي علوم بين )4  

 .است فرهنگي جهان و ذهني جهان از تر مهم طبيعت جهان
 نقـاط چـه اسـالمي، بيداري عصر در مالاس جهان متفكران و چيست؟ مطلوب جهاني فرهنگ در مسئوليت و تعهد ويژگي نتيجۀ ترين مهم -۱۶۴

  كردند؟ مي دنبال را هدفي

 ماركسيسم و ناسيوناليسم مانند غربي مكاتب و ها روش با مقابله -شمول جهان هاي  ارزش و عقايد تحقق و گسترش زمينۀ آوردن فراهم )1  
  ميالاس هويت و فرهنگ فراموشي و غرب فرهنگ سلطۀ خطرات -سرنوشتشان تعيين در ها انسان نقش انكار عدم )2  
  ميالاس هويت و فرهنگ فراموشي و غرب فرهنگ سلطۀ خطرات -شمول جهان هاي  ارزش و عقايد تحقق و گسترش زمينۀ آوردن فراهم )3  
  ماركسيسم و ناسيوناليسم مانند غربي مكاتب و ها روش با مقابله -سرنوشتشان تعيين در ها انسان نقش انكار عدم )4  
 هـاي  حركـت از دليـل چـه بـه اروپايي شاهزادگان و رسد؟ مي جهان و انسان از ديني تفسيري ارائۀ به زماني چه عام معناي در روشنگري -۱۶۵

   ؟بودند مخالف پاپ قدرت با كه كردند حمايت كشيشاني آميز  اعتراض

  كليسا قدرت با رقابت مسير در غلبه خاطر به -تجربه و عقل حي،و  از استفاده البته و ديني شناسي انسان و شناسي هستي با روشنگري همراهي )1  
 رعيتي و ارباب نظام حذف و ديني اصالح -تجربه و عقل وحي، از استفاده البته و ديني شناسي انسان و شناسي هستي با روشنگري همراهي )2  
  كليسا قدرت با رقابت مسير در غلبه خاطر به -حقيقت شناخت هاي روش از استفاده و اند بسته حقيقت بر را راه كه موانعي بردن بين از )3  
  رعيتي و ارباب نظام حذف و ديني اصالح -حقيقت شناخت هاي روش از استفاده و اند بسته حقيقت بر را راه كه موانعي بردن بين از )4  
  است؟ كرده اشاره غيرغربي، كشورهاي در غربي انساني علوم ترويج توسط غرب، فرهنگ توزيع در عميق تأثير علت دو به گزينه كدام -۱۶۶

 غربي فرهنگ شدن جهاني جريان در غيرغربي كشورهاي شدن پذير آسيب -جهاني ابعاد در گسترده شكل به اي رسانه امپراتوري گيري شكل )1  
 ديني معرفتي يها بنيان ۀپاي بر مبتني لومع از ها فرهنگ شدن محروم -غربي فرهنگ نگاه با خود هويت از ديني يها فرهنگ ارزيابي و بازنگري )2  
 جهاني ابعاد در گسترده شكل به اي رسانه امپراتوري گيري شكل -ديني معرفتي يها بنيان ۀپاي بر مبتني علوم از ها فرهنگ شدن محروم )3  
  غربي فرهنگ نگاه با خود هويت از ديني يها فرهنگ ارزيابي و بازنگري -غربي فرهنگ شدن جهاني جريان در غيرغربي كشورهاي شدن پذير آسيب )4  
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  شوند؟ مي محسوب ليبراليستي نگاه مدافع همگي گزينه كدام هاي شخصيت -۱۶۷

  راسل جان -مالتوس -ديكنز )4  مالتوس -ريكاردو -راسل جان )3  ديكنز -ريكاردو -ماركس )2  ماركس -راسل جان -مالتوس )1  
  دارد؟ اشاره بحران مكدا به زير عبارات از هريك ترتيب به -۱۶۸

 ميالدي ۱۸۲۰ سال در انگلستان ■  
  جهان شناخت راه معتبرترين عنوان به كليسا آباء شهود در ترديد ■  
  بيستم قرن طي مردم عمومي فرهنگ از دين خروج عدم ■  

 پساسكوالريسم -معرفتي -اقتصادي )2  معنوي -ها تقابل و ها جنگ -اقتصادي )1  
  پساسكوالريسم -ها تقابل و ها جنگ -معرفتي )4    نويمع -معرفتي -معرفتي )3  
  است؟ آمده گزينه كدام در غرب، فرهنگ به نسبت اسالمي كشورهاي دولتمردان شدن شيفته و مرعوب پيامد و علت ترتيب به -۱۶۹

  ميالاس كشورهاي لالاستق و عزت تضعيف -غربي كشورهاي دنيوي يها جاذبه و اقتصادي سياسي، نظامي، قدرت )1  
  ميالاس كشورهاي لالاستق و عزت تضعيف -ميالاس ظواهر رعايت وجود با م،الاس جهان سياسي يها قدرت بودن اي قبيله و قومي ستبدادهايا )2  
 غربي كشورهاي برابر در بيشتر پذيري آسيب -عدالت و فقاهت ماندن قومي هاي قدرت مناسبات حاشيۀ در )3  
 عدالت و فقاهت يعني اسالمي فرهنگ برتر عنصر دو ماندن مهجور -يمالاس و ديني يها سنت از دوري )4  
  كند؟ مي كامل را زير جدول گزينه كدام -۱۷۰

  پيامد  علت

 بخش آزادي هاي انقالب در نو استعمار چهرٔه در استعمار بازگشت  (الف)

  (ب) روسيه ۱۹۱۷ انقالب بودن سكوالر

  سادات انور زمان در فلسطيني هاي  گروه موقعيت تضعيف  (ج)

 اسرائيل شناختن رسميت به -گرفتن قرار غرب فرهنگ درون -جهان اقتصادي و سياسي هاي  قطب حاشيۀ از شدن خارج )1  
 ديويد كمپ قرارداد امضاي -داري سرمايه نظام با تقابل -فرهنگي و اقتصادي وابستگي قطع در ناتواني )2  
 ديويد كمپ قرارداد امضاي -گرفتن قرار غرب فرهنگ درون -رهنگيف و اقتصادي وابستگي قطع در ناتواني )3  
  اسرائيل شناختن رسميت به -داري سرمايه نظام با تقابل -جهان اقتصادي و سياسي هاي  قطب حاشيۀ از شدن خارج )4  

  

  است؟ معتبر قياس كدام -۱۷۱

  نيست. ج الف بعضي پس .است ج ب هر نيست. الف ب بعضي )2  است. ج الف يبعض پس .است ج ب بعضي است. ب الف هر )1  

  نيست. ج الف هيچ پس .است ب ج هر نيست. ب الف هيچ )4  است. ج الف هر پس .است ج ب هر نيست. ب الف هيچ )3  

   است؟ بيشتر »كلمات رزشيا بار مغالطۀ« دادن رخ احتمال گزينه كدام در ندارند، معتبري داليل زير عبارات اينكه فرض با -۱۷۲

  ام. نوشته اي صفحه 1000 رمان كتاب 10 تنهايي به من اما ،است ننوشته هم تنهايي كه نيست هم صفحه 300 مجموعاً او علمي مقاالت )1  

  كنيم. واصل كدر  به را نفر 100 دشمن از توانستيم ولي ،رسيدند شهادت مقام به نفر 100 ما از اگرچه چون شديم. جنگ اين پيروز ما )2  

  دهيد. رأي ما حزب كانديداي به بايد بيايد، كار روي كند، برقرار وحدت مختلف هاي گروه بين بتواند كه معتدل جرياني خواهيد مي اگر )3  

  كنم. مي محكوم را مخالفانش علت همين به است. مصون و مبّرا شوند، مي مرتكب ها آدم ساير كه خطايي و عيب گونه هر از من معشوق )4  

 مانع، نه و باشد جامع نه تعريف، اين اگر صورت اين در است. آن براي شده ارائه مفهومي تعريف »ب« و است كلي مفهومي »الف« كنيد فرض -۱۷۳

  بود؟ خواهد چهارگانه هاي نسبت از يك كدام »ب« و »الف« بين رابطۀ

  وجه من خصوص و عموم )2    تباين )1  

  وجه من يا مطلق خصوص و عموم )4    وجه من خصوص و عموم يا تباين )3  

  ؟نيست استقرايي استنتاج با مرتبط شده، داده رخ مغالطۀ گزينه كدام در -۱۷۴

  ندارد. را سوني محصوالت هميشگي كيفيت شدم متوجه بعد مدتي ولي ،خريدم SQNY مارك با هدفون يك )1  

  بود. كرده تجويز من سردرد براي پزشك كه ندك استفاده دارويي از كردم توصيه دوستم، سردرد درمان براي )2  

  شد. راحت خيالش معلم و بله گفتند نفر 20 بين از آموز دانش دو ايد؟ شده متوجه را درس آيا كه پرسيد معلم )3  

  شد. نخواهم مريض پس ،كنم نمي پرخوري چون ولي ،شوم مي مريض كنم پرخوري اگر گفت مي دوستان از يكي )4  

  درآيد؟ منطقي استاندارد صورت به تا دهيم تغيير را جمله فعل نيست الزم محمول، يافتن براي نهگزي كدام در -۱۷۵

  شد. خواستم مي كه پزشكي همان حسن )2  خواند. مي خوب را هايش درس سامان )1  

  بود. است، باهوشي آموز دانش كه يلدا )4  است. نوشته زيادي هاي داستان زهرا )3  

 

  کتاب کل : فلسفه      کتاب کل : منطق
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   ............... »دارد غريزه حيواني هر« ضيۀق مستوي عكس متضاد -۱۷۶

  نيست. الصدق الزم عكس داراي قضيه اين زيرا ،ندارد وجود )2  است. نشده تعريف متضاد جزئيه قضيۀ براي زيرا ،ندارد وجود )1  

  بود. اهدخو  »نيست حيوان اي غريزه داراي هيچ« قضيۀ )4  بود. خواهد »نيستند حيوان ها غريزه داراي بعضي« قضيۀ )3  

  دهد؟ رخ »وسط حد تكرار عدم« مغالطۀ شده باعث »لفظ اشتراك« مورد كدام در -۱۷۷

  دارد. نقطه دو سعدي پس ،دارد نقطه دو انسان است. انسان سعدي )2  كند. مي پرواز در اين پس ،كند مي پرواز باز است. باز در اين )1  

  دارد. يال علي پس ،دارد يال شير است. شير علي )4  است. عماي يخ جنس پس ،است مايع آب است. آب يخ جنس )3  

  است؟ حملي قضيۀ گزينه كدام -۱۷۸

  ديد! نخواهي مرا ديگر بروي، )2  كن! مرتب را خود اتاق يا بخوان را هايت درس يا )1  

  زياد! يا باشد كم دارد، پاداش خوب كار )4  بيرون! برو من مغازٔه از پس ،نداري كافي پول اگر )3  

  دارد؟ وجود تصور چند زير عبارات ميان در -۱۷۹

 كـه بود پسري« -»است خوب كه پسري« -»رفت مي نبايد« -»رفت؟ كجا« -»رفت علي« -»است« -»خوبي! پسر چه« -»علي من، پسر اين«  

  »رفت نمي

  چهار )4  هفت )3  دو )2  شش )1  

 ايـن قـدر آن و رفت كار به ريا بي شخص از مَجاز روزمره، زبان در كم كم است. رفته مي كار به خالص معني به تنها گذشته در »آاليش بي« كلمۀ -۱۸۰

 گرفـت. قـرار »آاليش بي« كلمۀ دوم معناي عنوان به ها نامه لغت در اول معناي كنار در هم دوم معناي اين تا شد استفاده زبان اهل توسط مجاز

 كـرد، مي برداشت را دوم معناي آن، از اي شنونده هر كه بود اي گونه به او كالم ولي ،برد كار به آن اول معناي به را »آاليش بي« كلمۀ شخصي اگر

   ............... اول معناي درستي بر گوينده ايادع

  دارد. همراه به لفظ اشتراك مغالطۀ حال، و گذشته در )1  

  دارد. همراه به ظاهري معناي  به توسل مغالطۀ حال، و گذشته در )2  

  دارد. همراه به لفظ اشتراك مغالطۀ حال در و ظاهري معناي  به توسل مغالطۀ گذشته در )3  

  دارد. همراه به ظاهري معناي  به توسل مغالطۀ حال در و لفظ اشتراك مغالطۀ گذشته در )4  

  چيست؟ از ناشي آمده پيش ظاهري تناقض گويند، مي درست نفر دو هر زير مكالمۀ در اينكه به توجه با -۱۸۱

  هستند. جزئي مفاهيم همه و... حسن حسين، علي، مثالً دارد. زيادي هاي مصداق جزئي مفهوم زيرا ،است كلي جزئي مفهوم علي:«  

  »آيد. مي پيش تناقض وگرنه باشد هم كلي تواند نمي ديگر باشد، جزئي مفهومي اگر زيرا ،نيست كلي جزئي مفهوم حسين:  

  .است آمده يشپ »جزئي« واژٔه در كه لفظي اشتراك مغالطۀ )1  

  .است »جزئي« واژٔه هاي داللت به مربوط كه ظاهري معناي به توسل )2  

  .آن مصاديق دربارٔه ديگري و »جزئي مفهوم« خودِ دربارٔه يكي گفتن سخن )3  

  .است شده مختلف معناي دو برداشت سبب كه كلمات نگارشي مغالطۀ نوعي )4  

  است؟ شده بيان درستي هب ها واژه تمام اوّليۀ معناي گزينه دركدام -۱۸۲

  كاري مغالطه سفسطه: -دانايي داري دوست فيلوسوفوس: )2  گر مغالطه سوفيست: -دانشمند فيلسوف: )1  

  دانشمند سوفيست: -دانايي داري دوست فلسفه: )4  دانش سفسطه: -دانايي دار دوست فيلوسوفيا: )3  

  است؟ ناميده چه ترتيب به را عقل قؤّه اعتدال التح و شهوت قؤّه تفريط حالت غضب، قؤّه افراط حالت ارسطو -۱۸۳

   جُربُزه -داري خويشتن -شَره )4  داري خويشتن -ترس -شَره )3  حكمت -خمودي -تهوّر )2  شجاعت -شَره -تهوّر )1  

  است؟ درست گزينه كدام -۱۸۴

  دارد. فيلسوفان به اختصاص فلسفي تفكر اما ،تفكرند اهل ها انسان همۀ )1  

  است. زندگي به مربوط باورهاي پذيرش نتايج از فكري استقالل و شيآزاداندي )2  

  اند. زندگي به معنادهنده باورها اين و سازد مي را زندگي به مربوط باورهاي ما فلسفۀ )3  

   اند. گريزان تغيير از و كرده عادت موجود وضع به معموالً ها انسان افالطون غار تمثيل طبق )4  

  است؟ سازگار پارمنيدس تقاداع با عبارت كدام -۱۸۵

  كنند. مي توصيف درستي به را هستي جهان كه هستند شناسي هستي در مهم فلسفي مفهوم دو »شدن« و »بودن« )1  

  است. وجود عدم همان نيستي چراكه ايم، شده تناقض گرفتار دارد، وجود واقعيت جهان در »نيستي« بپذيريم اگر )2  

  كرد. درك را هستي حقيقي و باطني اليۀ توان مي عقلي تفكر با و نيست پذير امكان كيدر گونه هيچ حواس، طريق از )3  

  ندارد. راهي آن به حس و است درك قابل عقلي تفكر با كه است جاودانه و تغيير بدون ثابت، واقعيت يك طبيعت عالم )4  

  است؟ درست گزينه كدام سقراط هاي ديدگاه به توجه با -۱۸۶

  است.  پذيرفته نيز را بشري فوق موجود وجود باشد، پذيرفته را بشري فوق صفات كه كسي )1  

  بود. خواهد فضيلت است، سودمند جامعه و فرد براي آنچه هر نتيجۀ و محصول )2  

  ندارند. اطالع آن ماهيت از كه است اين مرگ، از اي عده ترس دليل )3  

  است. خاكي كرٔه يك ماه و است سنگ نوعي خورشيد )4  
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  دارد؟ مطابقت ذكرشده، فيلسوف ديدگاه با شده، مطرح گزارٔه گزينه، دركدام -۱۸۷

  (كنت) است. مبهم و معنا بدون درك، غيرقابل غيرتجربي، گزارٔه يك »است موجود خدا« گزارٔه )1  

  انت)(ك ندارند. خارجي واقعيت كه دانيم مي و اند ذهني امور از و... »مكان« ،»زمان« ،»عليت« قبيل از مفاهيمي )2  

  (دكارت) است.  نشده كسب تجربه طريق از و است عقالني تفكر با و عقل طريق از كند مي كسب انسان كه هايي معرفت )3  

  (جيمز) يافت. دست معرفتي به توان نمي معنوي شهود و ديني تجربۀ طريق از جز و است انسان معنوي بُعد دارد اهميت آنچه )4  

   ............... كه است يقتيحق »روح« سينا، ابن نظر از -۱۸۸

  است. آن به شده ضميمه و جسم با مغاير )2    است. جسم از تري كامل مرحلۀ )1  

  دارند. را آن كسب استعداد زنده موجودات همۀ )4  واحدند. حقيقتي دو هر و متحد جسم با )3  

  ؟نيست فلسفي تفكر به مربوط »تفكر« و »فكر« واژٔه گزينه، كدام در -۱۸۹

ســخنم شــب همــه و اســت ايــن مــن فكــر هــاروز  )1
  

ــــه   ــــرا ك ــــل چ ــــوال از غاف ــــتنم دل اح خويش
  

معـــيّن شـــخص يـــك ديـــد را خـــود چـــو )2
  

مـــــن؟ چيســـــتم خـــــود تـــــا كـــــرد تفكّــــر  
  

خـــورم؟ چـــون فـــردا كـــه ايـــن فكـــر ز شـــب )3
  

مــــن ز الغــــر مــــو تــــار چــــون او گــــردد  
  

ــــه )4 ــــر ب ــــه ه ــــكرش لحظ ــــر ش ــــزود تفك ف
  

ــــــگفتي   ــــــي ش ــــــران بزرگ ــــــي ك ــــــران ب ك
  

  است؟ گزاره آن به مرتبط شده، ذكر حيطۀ گزاره كدام در -۱۹۰

  شناسي) (هستي است. عقل هستي، عالم شناخت ابزارهاي از يكي )1  

  (منطق) چيست؟ ها گزاره و قضايا در اعتبار و صدق مالك )2  

  شناسي) (معرفت كند؟ اصلح اطمينان هستي جهان در قانوني چنين وجود به و دريابد را عليت قانون تواند مي انسان آيا )3  

   اخالق) (علم است؟ شرع دستور مالك، يا كند مي درك عقل را دروغ راستگويي، ظلم، عدالت، قبيل از مفاهيمي قُبحِ و حُسن آيا )4  

  

 از بـاالتر هـوش كـه نفـر ۱۰ ابتدا منظور نيا يابر .دارند يمشكالت چه همساالن با خود روابط در باهوش افراد بداند خواهد يم يپژوهشگر -۱۹۱

 كـدام از محقـق نيـا .كنـد يمـ گفتگـو همساالن با خود روابط مورد در ها آن با سپس و كرده انتخاب آموز دانش ۵۰۰ نيب از را دارند متوسط

  است؟ كرده استفاده اطالعات يآور جمع يها  روش

  مصاحبه و آزمون )4  آزمون و شاهدهم )3  پرسشنامه و آزمون )2  مصاحبه و پرسشنامه )1  

 يعلمـ يها مسـئله بـه يا دهيسنج تاحدممكن و هياول يها پاسخ كنند يم يسع ها آن از استفاده با دانشمندان كه يموارد جزو نهيگز كدام -۱۹۲
  ؟ستين بدهند،

  منطقي هاي استدالل )4  تخيل قؤه )3  يقبل يها تجربه )2  گذشته دانش )1  

  ابند؟ي يم ميتعم مركب جاناتيه به يعوامل چه به توجه با ساده يها جانيه و ستيچ ساده ياه جانيه از يكي -۱۹۳

  انياطراف واكنش و مختلف يها جانيه از كودكان يآگاه رشد - ترحم )1  

  ها آن متفاوت ظهور و يابيارز  نوع -ترس )2  

  انياطراف واكنش و مختلف يها جانيه از كودكان يآگاه رشد - محبت )3  

  ها آن متفاوت ظهور و يابيارز  نوع -رتحس )4  

 ۀهمـ بـه .»سـتين مربـوط مـن به گرانيد مسائل و دهم يم تياهم خودم مصالح به فقط من« :ديبگو خود به خلوت در نوجوان كي اينكه -۱۹۴
  . ............... جز به است مربوط ريز موضوعات

  هويت گيري شكل )4  اخالقي درك رشد )3  هيجاني رشد )2  اجتماعي رشد )1  

 محصول يتجار نام و كند ديتول ندهيشو محصوالت خواهد يم »ب« شركت .است پرطرفدار و معتبر اريبس »الف« شركت ٔهنديشو محصوالت -۱۹۵

  است؟ كرده استفاده خود محصوالت بهتر فروش يبرا يعامل چه از »ب« شركت .كند يم انتخاب »الف« شركت يتجار نام هيشب اريبس را خود

  يساز  آماده )4  محرك با ينسب ييآشنا  )3  حافظه در موجود اطالعات )2  ينشيگز  جهتو  )1  

 ،»كنند يم تيرعا گذشته از كمتر را ياجتماع يگذار فاصله و يبهداشت مسائل مردم از يبعض ،كرونا يريگ همه از سال كي از شيب گذشت با« -۱۹۶
 بـه بيـترت بـه بـاال ۀجملـ دو در .»دهد يم تذكر ندارند ماسك كه يكسان به و افتهي حضور يعموم اماكن در يانتظام يروين ليدل نيهم به«

  است؟ شده اشاره توجه يكاركردها از كي كدام

  عالمت يابيرد  -ير يخوگ )4  عالمت يابيرد  -جو و جست )3  يزنگ به گوش -عالمت يابيرد  )2  جو و جست -يزنگ به گوش )1  

 ).و... ۹۱ ،۹۴ ،۹۷ ،۱۰۰ :صـورت نيا به( بشمرند تا ۳ تا ۳ و معكوس صورت به ۱ تا ۱۰۰ شماره از خواهند يم دافرا از ،»حافظه«سنجش آزمون كي در -۱۹۷

  رد؟يگ يم قرار يابيارز مورد شتريب حافظه كدام آزمون نيا در

  مدت كوتاه )4  كاري )3  رويدادي )2  معنايي )1  

 

  کتاب کل :شناسی روان
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 پيشنهادي زمان
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 ذهـنش در واريـد يرو قفسه ۵ يگنجو ينظام آثار حفظ يبرا مثال .رديگ يم كمك يذهن يرسازيتصو روش از مهم مطالب حفظ يبرا رعنا -۱۹۸

  دارد؟ يهمخوان حافظه يبهساز يراهبردها از كي كدام با روش نيا .اند نشسته كتاب يها تيشخص ها  قفسه از كي هر در كه كند يم تصور

  يحس چند ۀمطالع )4  يبخش زيتما  )3  مطالب يسامانده )2  معنادار يرمزگردان از استفاده )1  

  ؟يمنف اي است مثبت مسئله حل در گذشته ۀتجرب ريثأت ريز يها مثال در بيترت به -۱۹۹

   سكه هشت« ۀمسئل حل «  

   است بلد يسوار دوچرخه كه يكس يبرا يموتورسوار يريادگي  

   طناب دو زدن گره« ۀمسئل«  

  مثبت -يمنف -مثبت )4  مثبت -يمنف -يمنف )3  يمنف -مثبت -مثبت )2  يمنف -مثبت -يمنف )1  

  هستند؟ مسئله حل روش كدام به مربوط بيترت به ريز يها يژگيو -۲۰۰

   شود يم حل مسئله از يبخش گام هر در.  

   ميشو يم تر كينزد مسئله حل به گام هر در.  

   شود ارائه مختلف يها حل هرا ،شود يم يسع دوم گام در.  

  آخر از شروع -كردن خرد -مطلوب تيوضع با موجود تيوضع تفاوت كاهش )1  

  يمغز  بارش -مطلوب تيوضع با موجود تيوضع تفاوت كاهش -كردن خرد )2  

  يمغز  بارش -آخر از شروع -كردن خرد )3  

  آخر از شروع -يمغز  بارش -مطلوب تيوضع با موجود تيوضع تفاوت كاهش )4  

 قصـاص درخواست كه رنديبگ ميتصم ديبا مقتول ٔهخانواد .است رسانده قتل به را ريفق خانواده كي پدر ،يشخص يها خصومت ليدل به يفرد -۲۰۱

  ؟ستين درست يريگ ميتصم نيا مورد در فيتوص كدام كتاب، يها مثال به توجه با .رنديبگ هيد قاتل از اي كنند

  يمعمول )4  دشوار )3  يگروه )2  دهيچيپ )1  

 كنفـرانس قالب در را خود موضوع نفر كي هفته هر و كنند انتخاب را يموضوع دامكهر ،خواهد يم آموزان دانش از يشناس روان درس معلم -۲۰۲

 روز فقـط كـن انتخاب ميبرا يديد مناسب كه را يموضوع هر« ديگو يم دوستش به ليدل نيهم به ترسد يم دادن كنفرانس از سارا .دهد ارائه

  .نرود مدرسه به و زده يماريب به را خود رديگ يم ميتصم رسد يم افر نوبتش كه يروز هم باز اما ،»باشد روز نيآخر من كنفرانس  ۀارائ

  شود؟ يم دهيد سارا رفتار در »يريگ ميتصم موانع« از كي كدام و »يريگ ميتصم يها سبك« از كي كدام  

  خود شمردن كوچك -ياجتناب )2    جاناتيه نكردن كنترل -ياجتناب )1  

  خود شمردن كوچك -وابسته )4    جاناتيه نكردن كنترل -وابسته )3  

 بيترت به او ياسنادها .داند يم خود كم تالش و امتحان بودن سخت ،ياضير استعداد نداشتن را ياضير امتحان در تشيموفق عدم ليدل ريام -۲۰۳
  است؟ ينوع چه از

  كنترل رقابليغ -داريناپا  -داريپا  )2    يرونيب -داريپا  -يدرون )1  

  كنترل قابل -داريپا  -داريپا  )4    داريناپا  -داريناپا  -يدرون )3  

 بـا كنـد، يبـاز شان كالس ميت در مدرسه فوتبال ۀمسابق در كه كند يم دعوت او از دوستش يوقت ليدل نيهم به ،ستين خوب يعل فوتبال -۲۰۴

 بهانـه براي او انگيزٔه و  است عامل كدام فقدان از يناش شتريب يعل رفتار .زند يم باز سر فوتبال در شركت از كردن يخواهرعذ و آوردن بهانه

  است؟ نوعي چه از آوردن،

  بيروني -يهدفمند  )4  دروني -كنترل ادراك )3  بيروني -ييكارآ  ادراك )2  دروني -اراده )1  

 حريـف ميتـ بـازيكن بدن به را توپ و شود يم يعصبان ناگهان بازنده ميت كنانيباز از يكي فوتبال، حساس ۀمسابق يك يانيپا يها هيثان در -۲۰۵

  .شود مي خارج بازي از و گيرد مي درد قلبش بعد لحظه چند .كوبد مي

  است؟ شده اشاره يروان فشار عالئم از كي كدام به بيترت به باال مثال در  

  هيجاني -يجسمان -جسماني )2    جسماني -رفتاري -هيجاني )1  

  جسماني -رفتاري -جسماني )4    هيجاني -جسماني -هيجاني )3  
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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 ۱۱ تیر ۱۴۰۰

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

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

  شوید. وارد دو گزینه مؤسسه
 gozine2.ir 

      
    

  
  
  

  

  
   ۱۴۰۱ رسارسی آزمون داوطلبان
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 تیر ۱۱ 

۱۴۰
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سؤال طراحان اسامی
عمـومی هـای درس ریحیـتشـ پاسخ

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ 

  

۲  
۳  
    مهم  رهایتذک   ۱۱

  

  

 برگـزار ۱۴۰۰ تیـر ۲۵ جمعـه روز در دو، گزینـه ۲ مرحلـۀ آزمایشـی آزمون
  گردد. می

 ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ی،گرامــ وطلــبدا 

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 ــــوان (ب ــــز عن ــــور) رم ــــهگز یتســــا وب اردو  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 ۱ مرحل ــورت ب ــل ص ــا ،کام ــلۀ ب فاص
ــانی ــاهی زم ــس کوت ــون از پ ــابق آزم ــۀعال طا مط ــالم ی ــر شــده، اع روی ب
گیـرد. می قـرار gozine2.irwww. آدرس بـه دو گزینـه اینرتنتـی پایگاه

 مناینـدگی طریـق از را موضوع کارنامه، دریافت در اشکال بروز صورت در

 پیگیری منایید. خود شهر
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 ۱۴۰۱رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ اول گام های آزمون علمی هیئت اسامی
ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عموم
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|.................................. زابن و ادبیات فاریس
 الدین افشین محیمسئول درس: 

 غالمی ابوالفضل

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

 طاهری محمدمهدی  بهمن دانشیان  ارسافیل قربانپور

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

 زهرا محمدی اکرب آخوندی  علی

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

 علیزاده جواد

ــ گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــیریاض            ـ
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د ا
  ریاضیاتسی

  مسئول درس:
سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... گروه ریایض  
 

  

  پورحسینی امیدرضا  میراسالمی محسن سید  زاده علی افضل

 ایامن اردستانی|........... گروه تجریب

 فراهانی بیعلی شهرا|.......... گروه انساین

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

 یوسف صباغی

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

 پور  بهنام ابراهیم

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

 موسی بیات

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

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

 ساز میرتا چینی

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

 علی میرزاعلی

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

 ش پورمهدیر کیا

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

 زهرا نعمتی

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

 زهرا نعمتی

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

 یرمحمدزمان کب

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

 سعید سفیدگری  یدقحسین صا

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

 محسن پیرحسینلو
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ تیر ۱۱ آزمون عمومـی یها درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ۱فارسي  ۱۶۰و  ۱۵۳تا  ۱۵۱هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱

  .تهاس لهيح و كرهام يمعن به »دتيمك« جمع »ديمكا« و كتف دو انيم يمعن به »غارب« و است دست رهيچ و ماهر يمعن به »حاذق«  
  ۲فارسي  ۱۶۸تا  ۱۵۹هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲

 :ها نهيگزساير  يبررس  
 ينيريش: حالوت: ۱ ۀنيگز  
 بزرگداشت داشت، يگرام: اعزاز: ۲ ۀنيگز  
  نيخشمگ: دژم: ۳ ۀنيگز  
  ۲فارسي  ۱۶۷تا  ۱۵۹و  ۱فارسي  ۱۵۷تا  ۱۵۱هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۳

 :ها واژه درست معني  
  يتوانگر و يازني يب: غَنا) ۲    اقتيل ،يستگيشا: تياهل) ۱  
  خدمتكاران: حشم) ۴    شيدرو: يجولق) ۳  
  چكّه قطره،: رشحه )۵  
  ۱فارسي  ۱۶۰و  ۱۵۴تا  ۱۵۲هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۴

 و يشـيخو يمعنـ به »قرابت« آن يجا به و است نامناسب يشگفت و يگانگيب يمعن به »غرابت« كه برد يپ توان يم) خانواده ( »اهل« ۀنيقر از  
  .است تيب مناسب يشاونديخو

  ۲فارسي  ۱۶۸و  ۱۶۶، ۱۶۳، ۱۵۹هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۵
 صـورت گفتن مبارك يمعن به »تيتهن« ۲ ۀنيگز در. است يجوانمرد يمعن به »تيّحم« نآ صحيح يامال و است نادرست »تيّهم« ۱ ۀنيگز در  

  .است مناسب ،حيصح و درست كار يمعن به »صواب« بلكه ،ستين عبارت مناسب پاداش يمعن به »ثواب« ٔهواژ ۳ ۀنيگز در و است واژه صحيح
  ۲فارسي  ۱۶۸تا  ۱۶۴و  ۱فارسي  ۱۵۴تا  ۱۵۱هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۶

 :ها واژه درست صورت  
  قورباغه و غوك) ۳  يخوار و خذالن) ۲  يآبادان و عمارت) ۱  
  فتهيش و مسحور )۶  جنگ و غزا )۵  ميقد ملل رياساط) ۴  
  ۱فارسي  ۷۱و  ۶۵، ۵۰، ۳۳، ۲۷، ۱۸، ۱۰هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۷

 :ها نهيگز در جمندر منثور آثار  
 زده شتاب يابيارز -يآب اتاق -دياسرارالتوح -نامه استيس -واريد -نامه قابوس  
 :ها نهيگز در مندرج منظوم آثار  
  نامه ياله -عرش ٔهگوشوار  
  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۸

 :ها نهيگز در هيتشب يبررس  
 )يهيتشب ۀاضاف( كثرت يۀباد) ۲ )يهيتشب ۀضافا( وحدت ۀكعب) ۱: ۱ ۀنيگز  
 .شود يعقاب ديص كه يتذرو مانند افتاد دام به دلم مرغ) ۳) يهيتشب ۀاضاف( زلف دام) ۲ )يهيتشب ۀاضاف( دلم مرغ) ۱: ۲ ۀنيگز  
 .است انگشتر نينگ يرو نقش] همانند[ عشق) ۲) يهيتشب ۀاضاف( فكر لوح) ۱: ۳ ۀنيگز  
  )يهيتشب ۀاضاف( يمعن گوهر) ۲) يهيتشب ۀاضاف( فكر بحر) ۱: ۴ ۀنيگز  
  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۹

 و اسـت دهيشن مرا شانيپر حال وصف رايز است، شانيپر تو زلف: است آورده يرواقعيغ و يادب علت زلف، يشانيپر يبرا شاعر نهيگز نيا در  
  .است شده شانيپر

  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۰
 :۴ ۀنيگز شنهاديپ اساس بر اتياب يۀآرا يبررس  
 .سازد يم تناسب هاميا مه و مِهر با يمشتر ٔهاريس يمعن در اما است، »داريخر« يمعن به تيب در» يمشتر: «تناسب هاميا) الف  
 .دارد اشاره بهشت از آدم شدن هندرا و ممنوعه ٔهويم خوردن داستان به تيب: حيتلم) ب  
 .است الله اي سرخ گل از استعاره »چمن عروس: «استعاره) ج  
 )ناهمسان(جوش و گوش  -جهان و جان: جناس) د  
  .است رنگ رنگ، يب: نما متناقض) ه  
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  ۱فارسي  ۲۰و  ۱۹هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۱
 :است فتادهين اتفاق يفعل حذف نوع چيه نهيگز نيا در  
 .است من عقل از بهتر سگ نشمرد،) مُشك ( آهو را ناف) تو بيع( تو يآهو من، عقل اگر  
 :ها نهيگز ريسا يبررس  
 ييمعنا حذف  نبود تو يجا به كس چيه مرا كه] خورم يم سوگند[ يدوست به: ۱ ۀنيگز  
 ييمعنا حذف  ]دارد؟ / يدار[ ينشان چه] گويي يم را [ دل كدام گفتا: ۲ ۀنيگز  
  ييمعنا حذف  ]دارد[ سود چه يول: ۳ ۀنيگز  
  ۱فارسي  ۸۰و  ۷۹هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۲

 اصـطالح كـه مدانـي يمـ ست،ين مركّب ۀجمل از يخبر آن در و اند شده مرتبط هم به ساز هيهمپا »واو« با كه دارد ساده ۀجمل چهار نهيگز نيا  
 .است مركّب جمالت به متعلق) رويپ و هيپا ( وابسته و هسته جمالت

 :ها نهيگز ريسابررسي   
 .)رويپ اي وابسته ۀجمل( اوست در يمعن همه نيا) ساز وابسته ونديپ( كه: ۱ ۀنيگز  
 .)رويپ اي وابسته ۀجمل( شندياند ياري اليخ) ساز وابسته ونديپ(گر: ۲ ۀنيگز  
  .)رويپ اي وابسته ۀجمل( بِبَر آبم] محذوف ساز وابسته ونديپ  كه[ گو: ۳ ۀنيگز  
  ۲فارسي  ۹۵و  ۹۴هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۳

 :بيترت به كي هر هاي نقش اند، گرفته صفت يعني هستند موصوف »تُرك و پرده زاهد،« كلمات  
 منادا  نيخودب زاهد يا  
 هيال مضافٌ  پرده نيا راز  
  نهاد  رفت برون كش عاشق ركتُ  
  ۲فارسي  ۷۲صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۴

 بدل  است ياريشهر و شوايپ را پرندگان ما) ۱  
 معطوف  است ياريشهر و شوايپ را پرندگان ما) ۲  
 بدل  دارد انيآش نيزم يرو كوه نيبلندتر قاف، كوه پس در) ۳  
  معطوف  ستين ييهمتا را او نشيب و خرد در) ۴  
  ۱فارسي  ۴۸صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۵

 ،است ييكاخوداتّ تيب نيا مفهوم. است من خود از من ييروشنا كنم، هيتغذ يتيعار نور از كه ستمين ماه مانند من: دگوي يم شاعر ۴ ۀنيگز در  
  .است گرانيد از يريدستگ به رشسفا سؤال صورت تيب همانند اتياب ريسا مفهوم اما

  ۱فارسي  ۵۴صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۶
 و بـاطن تيـاهم هـا نهيگز ريسا مشترك مفهوم اما ،است ياكارير از كردن يدور و باطن و ظاهر كردن  كساني به هيتوص ۲ ۀنيگز تيب مفهوم  

  .است ظاهر بر آن حيترج
  ۱فارسي  ۱۱۷صفحۀ *  متوسط: * سؤال صاتمشخ ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۷

 از سـخن ۱ ۀنـيگز در بـرعكس كـامالً .اسـت بـدان از كـانين رفتنينپذ ريثأت و بدان بر كانين يرگذاريتأث از سخن سؤال صورت عبارت در  
 .است بدان بر كانين ريتأث  عدم و بدان از كانين يريرپذيثأت
 :ها نهيگز ريسا مفهوم  
 بدان بر كانين ياثرگذار و كانين با ينيهمنش ديفوا: ۲ ۀنيگز  
 مانده بدانش و رفته كانشين كه ييايدن از تيشكا: ۳ ۀنيگز  
  كانين يرگذاريتأث: ۴ ۀنيگز  
  ۲فارسي  ۷۳صفحۀ *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۸

  زباني را پيشۀ خود سازيد كه فوايد فراواني دارد. ند كه نرمك نيز شاعر توصيه مي ۲زباني با دشمن دارد. در گزينۀ  آيۀ صورت سؤال توصيه به نرم  
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  : ستايش عدل پادشاه و قدرت جنگاوري او۱گزينۀ   
  : مضرّات مدارا كردن با مردم ۳گزينۀ   
  / برتري يافتن نيكي بر بدي/ برتري يافتن كيفيت بر كميّت : برتري يافتن موسي بر فرعون۴گزينۀ   
  ۲فارسي  ۱۰۷صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: اسخپ -۱۹

 ساختن دخمه و مردگان كردن دفن رسم به اشاره شاعر ۳ ۀنيگز در. است حماسه يملّ ۀنيزم انگريب قوم، كي هاي نييآ و رسوم و آداب به اشاره  
  .دارد آنان يبرا

  ۲ فارسي ۱۲۰صفحۀ *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۰
 انيـب به ها نهيگز ريسا ،است عشق بودن يازل آن مفهوم كه »ه« تيب جز به. است آن ديفوا انيب و اتحاد به هيتوص سؤال صورت عبارت مفهوم  

  .است پرداخته اتحاد ديفوا
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   ۱عربی، زبان قرآن  ۳درس مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۱
  ) ۱الظّاهرة: پدیده (رد گزینۀ / )۳فریقاً: گروهی (رد گزینۀ / )۴و  ۱های  خواستیم (رد گزینه نرید: می کّنا  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۷درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۲

  البضـائع: کاالهـا / )۳و  ۲هـای  شـوند (رد گزینـه کنند، منجـر مـی ي: ایفا میتؤدّ / )۲البالد: کشور (رد گزینۀ / )۱ها (رد گزینۀ  املصانع: کارخانه  
  در جای درستی نیامده است.» گاهی«ترجمه نشده و » ألنّها« ۲در گزینۀ / )۳(رد گزینۀ 

  ۲عربی، زبان قرآن  ۶درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۳
  ) ۴بََنیناها: آن را ساختیم (رد گزینۀ / )۳: چگونه (رد گزینۀ کَیفَ / )۲اند (رد گزینۀ  مل ینظروا: نگاه نکرده/ )۳أَ: آیا (رد گزینۀ   
  ۱عربی، زبان قرآن  ۶درس مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۴

  ة: ِمـن أشـهر منـاطق إیـران الخّالبـ/ )۴و  ۳هـای  رود (رد گزینه شامر می تُعّد: به/ )۳و  ۲های  هذه األرض الخرضة: این زمین رسسبز (رد گزینه  
  ) ۴و  ۲های  کند (رد گزینه تجذب سّیاحاً: گردشگرانی را جذب می/ )۳های جّذاب ایران (رد گزینۀ  ترین منطقه از معروف

  ۲عربی، زبان قرآن  جامع*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۵
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  سازد. را استوار می یتانها گامکند و  خدا را یاری کنید، شام را یاری می اگر) ۱  
  .بودمای کاش من خاک  ) ... ۳  
  گویند ... چیزی را می هایشان با دهان) ۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  جامعمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۶

  »شود! گو پایبند باشد، میان مردم محرتم می و به آداب گفت کس هر: «۴ترجمۀ درست گزینۀ   
  ۲عربی، زبان قرآن  ۳درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ۀ پاسخ: گزین -۲۷

  الطّائر الطّّنان: مرغ مگس/ الطّائر: پرنده/ خمسة: پنج  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۳درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۸

  »کنید. اگر نیکی کنید، به خودتان نیکی می«ترجمۀ آیه:   
دیـده  ۲که دقیقـاً همـین مفهـوم در بیـت گزینـۀ » گردد خوب (یا بدی) بکنیم، نتیجۀ آن به خودمان بازمیهر کار «مفهوم آیه این است که   

  شود. می
  ۲عربی، زبان قرآن  ۵درس مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۹

ثُت صاحباً عّالماً، کَلَّمت صدیقاً عّالمًة (رد گزین    کـرد: یسـاعد اآلخـرین به دیگـران کمـک مـی/ )۲و  ۱های  هبا یک دوست بسیار دانا سخن گفتم: َحدَّ
  ) ۲های روزگار: شدائد الّدهر، مصائب األیّام (رد گزینۀ  ها)/ سختی (رد سایر گزینه

 ترجمۀ منت:   
شـان  غریـزهکند و حیوانات با  یابیم! انسان با عقلش زندگی می های خداوند نگاه کنیم، در آن قدرت و حکمت خدا را می اگر به آفریده«

کارگیری صداهای مشـّخص بـا هـم صـحبت  توانند با به ها می کنیم (در حالی که) آن ها در دریا اشاره می کنند! برای مثال به دلفین زندگی می
ص دارد، کند و یـک زبـان خـا توانند که مانند پرندگان آواز بخوانند و مانند کودکان گریه کنند! اما حیوانی که در جنگل زندگی می کنند و می

دهد تا از منطقۀ خطـر دور شـوند! قطعـاً  کند با صدایش به حیوانات هشدار می هامن کالغ است! زمانی که در جنگل خطری را مشاهده می
  »صورت بهرتی زندگی کنند! دهد از طریق آن به ها امکان می هایی بخشیده که به آن خدا به حیوانات غریزه

  ۲عربی، زبان قرآن  جامع* متوسط * مشخصات سؤال:  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۰
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  فهمند! ) برخی حیوانات با عقلشان که خدا آن را عطا کرده همدیگر را می۱  
  کند! های دیگر را از خطر دور می صدایی دارند که دلفین ها ) دلفین۲  
  ها صحبت کنند! شان با دلفین توانند با غریزه ) پرندگان می۳  
  زه دلیل اصلی برای تفاهم حیوانات است!) قطعاً غری۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  جامعمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۱

  ها:  ترجمۀ گزینه  
  کنند! ) کودکان مقابل دلفین با یک صدای خاص گریه می۱  
  شود! ) در تفاهم حیوانات و ارتباطشان با هم، قدرت خدا یافت می۲  
  کند و آن، نگهبان حیوانات دیگر است! ی می) کالغ در جنگل زندگ۳  
  یابند! ها با غریزه، به زندگی بهرتی دست می ) دلفین۴  
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  ۲عربی، زبان قرآن  جامع*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۲
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  »فاَعَل «علی وزن  » تفاَعَل «) علی وزن ۱  
  »ةمفاعل«مصدُره  » تفاعل«) مصدُره ۳  
  معلوم ) مجهول ۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  جامع*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  ها:  بررسی سایر گزینه  
  »األصوات«للموصوف  » إستخدام«معرب/ للموصوف  ّي ) مبن۱  
  من الفعل املزید ) من الفعل املجرّد ۲  
  صفة إلیه  إسم املفعول/ مضاف ) إسم الفاعل ۳  
  ۲و  ۱عربی، زبان قرآن  جامع*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳اسخ: گزینۀ پ -۳۴

َق    ُق/ تََتساِقَط  تََصدَّ   تََتساَقطَ  تَُصدِّ
  ۱عربی، زبان قرآن  جامعمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  ها:  ترجمۀ گزینه  
  تواند چیزی را ببیند! ) نابینا: هامن کسی است که منی۱  
  شود! ای پارچه که روی تخت گذاشته می  فه: قطعه) مال ۲  
  درست است.)» الّدوام: ساعت کاری(«های کار برای کارمندان و کارگران است!  ) زنگ درسی: ساعت۳  
  حرارت بدن است! ای برای آگاهی یافنت از درجه  ) دماسنج: وسیله۴  
  ۲قرآن عربی، زبان  جامعمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۶

  ها:  بررسی گزینه  
  الحامر (خر) ) الحمیر ۲    اإلعصار (گردباد) ) األعاصیر ۱  
  أنبوب (لوله)؛ کامالً درست است. ) أنابیب ۴    املکرمة (بزرگواری) ) املکارم ۳  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۸درس مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۷

از آخـر آن حـذف » ن«(للمخاطبة) بوده که چون فعـل نهـی اسـت،  »ال تضمنین«در اصل » يال تضمن«ارد، وقایة وجود ند» ن«، ۲در گزینۀ   
  ها نون وقایه وجود دارد: جزء ریشۀ اصلی است، اما در سایر گزینه» ن«شده، بنابراین 

  ي ن  ) یُجادل ۴  ي ن  ) ساعدو ۳  ي ن   ) إجَعْل ۱  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۷درس متوسط *  مشخصات سؤال: * ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۸

  ها:  بررسی گزینه  
  دانی (هر سه متعّدی هستند.) کند/ تعلمون: می ) ُقل: بگو/ یُنزِّل: نازل می۱  
  برد (هر دو الزم) ) ال یجوز: جایز نیست/ ال ینتفع: سود منی۲  
  ر سه متعّدی)زند (ه خواهد/ ینفعک: تو را سود برساند/ یرضّک: تو را آسیب می ) یرید: می۳  
  ) أنزل: فرو فرستاد (متعّدی)۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۱درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۹

  اسم مکان است.» مطبعة«اسم تفضیل و » األصغر«در این گزینه   
  ها:  بررسی سایر گزینه  
: محبوب۲  فقط إسم مکان ) املکتبة ۱     فقط اسم تفضیل األفاضل (األفضل)  )۳  فقط اسم تفضیل ترین  ) أحبُّ
  ۲عربی، زبان قرآن  ۴درس مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۰

  ترتیب معرفه وجود دارد: ها به ها نکره هستند، اما در سایر گزینه در این گزینه همۀ اسم  
  ه) اللّ ۴  ) بوشهر۲  ) اآلخرة۱  

  
  ۲دين و زندگي  ۱۹۹مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳نۀ پاسخ: گزي -۴۱

  .»است دهيآفر آزاد را تو خداوند رايز ،(نفي بندگي غيرخدا) نباش خودت مثل يكس ٔهبند«: كه خواهد يم ما از  نيرالمؤمنيام  
  ۱دين و زندگي  ۱۴۳مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۲

  » .(قهر خدا) ديآ يم بدش دادن، نشان دهيژول را خود و خود به نپرداختن از و (مهر خدا) دارد دوست را ييبايز و يآراستگ خداوند : «  صادق امام  
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  ۱دين و زندگي  ۳۳مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۳
 كـه يدرحال رود، يم ندهيآ در اي گذشته در يزمان هب و شود يم خارج خود مكان و زمان ظرف از ،»صادقه يايرؤ« ها خواب ليقب نيا در انسان  

  مكان و زمان به ديتق  عدم  شنود ينم و نديب ينم يزيچ او گوش و چشم و است رختخواب در او جسم
 شيفرسا و استهالك دچار بود، وابسته جسم به اگر اما ،ندارد ليتحل و هيتجز كه گردد يم بر روح به »ثابت من« دهد، يم نشان خود بودن ثابت  
  .شد يم
  ۲دين و زندگي  ۱۸۶و  ۵۹، ۴۶هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۴

   پرداخت جامعه اصالح به و كرد مبارزه آن يخراف رسوم و يجاهل آداب با شدّت به بلكه رفت،ينپذ ريتأث يجاهل فرهنگ از تنها نه ميكر قرآن 
  .است گفته سخن ها انسان برابر حقوق و تيمعنو ،يدوست علم ،يخواه عدالت همچون ييها موضوع از و

   )َدهد. ي را نشان ميجاهل ديعقا از يريرناپذيثأت با بيان عدالت، )بِالْقِسْطِ النَّاسُ لِيَقُوم  
    منـافع از ميبتوان ديبا رند،يگ يم قرار يفرد منافع برابر در ياجتماع يها ن آرما و اهداف كه موارد يبرخ در ؛ ياجتماع اهداف به دادن تياولو 

  .است عدالت يبرقرار در مردم تيمسئول از يمصداق امر نيا كه ميكن تالش ياجتماع اهداف يبرا و ميبگذر خود يفرد
  ۲دين و زندگي  ۵۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۵

 آورد، يم ايدن به دختر فرزند يا خانواده اگر كه يا گونه به. شد يم گرفته دهيناد نزنا كرامت جهان، نقاط گريد يحت و عربستان روز آن ۀجامع در  
 از كـس، هـر(: كرد اعالم) حقوق در نه( تيانسان در مرد با يو يتساو و زن كرامت انيب با ميكر قرآن ،ييفضا نيچن در. كرد يم شرم احساس

 عفـافش و عـزّت كرامـت، بر خصوص به و )... بخشد؛ يم زهيپاك و پاك اتيح او به خداوند باشد، مانيا اهل و دهد انجام صالح عمل زن، و مرد
  .ردينگ قرار ،مرد ٔهسوءاستفاد مورد هجامع در تا كرد ديتأك

  ۲ زندگي و دين ۷۱ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۴۶
 بـود نزديك گاه كه داد، يم ادامه مردم هدايت به تحمل، و صبر و ينمهربا با قدر آن  اكرم امبريپ : مردم تيهدا در يدلسوز و يكوش سخت  

 شايد آورند ينم ايمان يبرخ اينكه از :،نَيمُؤمِن كونوايَ لّااَ نَفسَكَ باخع لَعَلَّكَ( :فرمود او به خداوند كه آيد در پا از فراوان اندوه و غصه شدت از
  ).يبده دست از ]اندوه شدت از[ را جانت كه

  ۲ زندگي و دين ۱۳۷ و ۱۳۳ ،۸۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ خ:پاس -۴۷
   اسـالم تفكـر هـم كـه يا گونه به دند؛يگز يبرم زمان طيشرا با متناسب را حاكمان با مبارزه ٔهويش امامان، :مبارزه درست يها وهيش انتخاب 

 يمعرفـ نـدهيآ يهـا نسل به ، امامان يزندگ روش هم و شود سست عباس يبن و هيام يبن جور و ظلم يبنا ج،يتدر به هم بماند، يباق نيراست
  .گردد

   نيرالمؤمنيام شنهاديپ  تيب اهل به يعني ديكن طلب اهلش از را ها نيا ۀهم پس :حق راه صيتشخ و يگمراه از نجات يبرا  رجـوع 
 ان مـا يتيبَ اَهلَ يعِترَت وَ اللِّه كِتابَ نِيالثَّقَلَ كُمُيف تارِكٌ ينّا« :يعني ،است آمده نيثقل ثيحد در  تيب اهل به رجوع و تمسك كه ديكن

  »اَبَدًا تَضِلّوا لَن بهِما تَمَسَّكتُم
  ۱ زندگي و دين ۸۸ و ۸۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۴۸

 بلكـه دهند، رييتغ را آن توانند ينم ها انسان و است عمل خود يعيطب محصول فر،يك و پاداش يگاه : فريك و پاداش و عمل انيم يعيطب ۀرابط  
  .كنند نيتأم را شيخو يزندگ سعادت و ميتنظ را خود يزندگ ۀبرنام ،آن از كامل يآگاه با و كنند هماهنگ آن با را خود ديبا
  ۱ زندگي و دين ۹۸ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۴۹

 بـا بگـذارد، قـدم ريمسـ نيا در خواهد يم و شناخته خداست، به شدن كينزد و قرب همان كه را يرستگار راه كه يسك :خدا با بستن عهد  
 را خداونـد و دهـد انجـام را يالهـ واجبـات يعني است، كرده مشخص هدف نيا به دنيرس يبرا خداوند آنچه كه بندد يم مانيپ خود يخدا

  .كند اجتناب حرام يكارها از يعني سازد، يم دور هدف نيا از را ما كه آنچه انجام از نيهمچن سازد؛ خشنود
  ۱ زندگي و دين ۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۰

  داشت. نخواهد اي بهره هيچ آخرت در كند، توجه دنيايي اهداف و دنيا به فقط انسان اگر ۱ گزينۀ آيۀ به توجه با  
  ۲ زندگي و دين ۱۹ صفحۀ * متوسط * ال:سؤ مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۱

 تـا كردنـد يم تحمل را ها يسخت آنان .كردند يم غيتبل را ياله نيد ،مختلف يها زمان طول در مانند، يب تالش و استوار مانيا با ياله امبرانيپ  
 نيـا .بـرود نيبـ از ياخالقـ رذائل و ظلم شرك، و ابدي گسترش و بماند جاودان ها ن انسا انيم ياخالق يها كرامت و يطلب عدالت ،يخداپرست

  .بگذارند كنار يراحت به را آن نتوانند نيد دشمنان و شود مردم فرهنگ و آداب و يزندگ سبك جزء ياله ميتعال تا شد سبب تداوم
  ۲ زندگي و دين ۱۱۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۲

   ائمه عصر يها چالش نيتر مهم  امبريپ يسو از شده ميترس ورسم راه از يدور ۀجينت كه  از بودنـد عبـارت بود، شانيا نانيجانش و: 
 يالگوهـا ۀارائـ -يفرهنگـ چالش : احاديث جعل و ياسالم معارف در تحريف -يفرهنگ چالش :  اكرم امبريپ احاديث نوشتن تيممنوع

  حكومت به مربوط و ياسيس الشچ : سلطنت به ينبو عدل حكومت تبديل - ياجتماع چالش : نامناسب
   ا خد رسول رحلت از يمدت گذشت از پس :سلطنت به ينبو عدل حكومت تبديل ، مسلمانان ياجتماع يزندگ وارد ديجد يشكل با تيجاهل 

  .فتنداي منزلت و گاهيجا ثروت و قدرت طالبان و شدند يمنزو  امبريپ اعتماد و احترام مورد و جهادگر باتقوا، يها تيشخص .شد
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  ۱ زندگي و دين ۱۳۳ و ۱۳۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۳
 يكارهـا از و ديـپل ،ييآزما بخت يها ركيت و يپرست بت و قمار و شراب يراست به د؛يا آورده مانيا كه يمردم يا ( :ديفرما يم قرآن در خداوند  

 اديـ از را شما و كند جاديا نهيك و يدشمن شما نيب قمار و شراب با خواهد يم طانيش .ديشو رستگار تا ديكن يدور ها آن از پس .است يطانيش
 ارتعبـ )تَصنَعونَ ما علَمُيَ اهللاُ وَ اَكبَرُ اهللاِ لَذِكرُ وَ المُنكَرِ وَ الفَحشاءِ عَنِ يتَنه الصَّالةَ اِنَّ الصَّالةَ اَقِمِ وَ( يۀآ در و ).دارد باز نماز از و سازد دور خدا
  .خداست ادي نيمب )اَكبَرُ اهللاِ لَذِكرُ(
  ۱ زندگي و دين ۷۵ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۴

 و )افـواههم يعلـ نختم وميال( زند يم يخاموش مهر ها آن دهان بر خداوند .خورند يم دروغ سوگند ه،مهلك از نجات يبرا گناهكاران از يبرخ  
  )ارجلهم تشهد و هميديا تكلّمنا( كنند يم ها آن هيعل دادن شهادت و گفتن سخن به شروع ها آن بدن ياعضا

  ۲ زندگي و دين ۳۴ تا ۲۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۵
   مـا وَ االَسـباطِ وَ عقـوبَيَ وَ اِسحاقَ وَ لَياِسماع وَ مَيراهاِب اِلي اُنزِلَ ما وَ ناياِلَ اُنزِلَ ما وَ بِاهللاِ آمَنّا قولوا( :است داده دستور مسلمانان به خداوند 

 ميآورد مانيا شده نازل ما بر آنچه به و خدا به ما مُسلِمون، لَه نَحنُ وَ مِنهُم اَحَدٍ نَيبَ نُفَرِّقُ ال رَبّهِم مِن ونَيّالنَّبِ يَاوت ما وَ سييع وَ موسي يَاوتِ
 و شـده داده سييع و موسي به آنچه به و شده نازل ]عقوبي نسل از[ يامبرانيپ و عقوبي و اسحاق و دييبگو لياسماع و ميابراه بر آنچه به و
  )ميهست ميتسل او برابر در و م؛يگذار نمي فرق شانيا از كي چيه انيم شده، داده پروردگارشان سوى از امبرانيپ ۀهم به آنچه به

   را خـود و قيتصـد را هـا آن بلكـه كـرد، ينمـ رد و انكار را گذشته امبرانيپ تنها نه ،شد يم مبعوث خداوند طرف از كه يديجد امبريپ هر 
  اكرم امبريپ .دهند اش ياري و كنند يرويپ او از خداوند دستور به خواست يم مردم از ديجد امبريپ .كرد يم يمعرف آنان راه ٔهدهند ادامه

  :ميخوان يم نيچن ميكر قرآن در .است ردهك يرويپ روش نيهم از داشت، قرار ايانب ۀسلسل در كه زين
  )اند بوده گريد يامبرانيپ او از شيپ كه است يامبريپ  محمد كه ستين نيا جز ، الرُّسُلُ قَبلِهِ مِن خَلَت قَد رَسولٌ اِلّا مُحَمَّدٌ ما وَ(  
  ).ميكرد يوح ]زين[ تو به م،يكرد يوح او از بعد امبرانيپ و نوح به كه چنانهم ما ،بَعدِ مِن نَيّيالنَّبِ وَ نوحٍ ياِل ناياَوحَ كَما كَياِلَ ناياَوحَ اِنّا(  
  ۱ زندگي و دين ۵۶ و ۵۱ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۶

   يزنـدگان فبرخال كه يا يزندگ ماست، ٔهنديآ يزندگ از يقطع يبخش معاد رايز است، يزندگ از گفتن سخن قتيحق در معاد، از گفتن سخن 
  .بود خواهد يابد و ديجاو گذراست، و كوتاه كه ايدن

   تمـام در امت،يق دادگاه از ترس بدون خواهد يم او ]كه است نيا انكارش علت[ بلكه ندارد شك معاد وجود در انسان( :۵ يۀآ امت،يق ٔهسور 
  ).كند گناه عمر

  ۱ زندگي و دين ۳۹ و ۱۱ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۷
   خِرَةِ وَ الدُّنْيَا ثَوَابُ اللَّهِ فَعِنْدَ الدُّنْيَا ثَوَابَ يُرِيدُ كَانَ مَنْ( :است خداوند قرب به دنيرس ، قرآن در انسان خلقت از هدفĤْال(  
   است يجاودانگ و بقا ، ينبو تيروا در انسان خلقت از هدف   »مـرگ بـا و ديا شده دهيآفر بقا يبرا لكهب د،يا نشده خلق فنا و ينابود يبرا 

  ».ديشو يم منتقل گر،يد جهان به يجهان از تنها
   يبـرا و ديشو بهشت وارد د؛يآمد خوش« :نديگو يم و كنند يم سالم انيبهشت به و نديآ يم آنان يسو به استقبال يبرا فرشتگان يدر هر از 

  )يجاودانگ و بقا  ( ».ديكن يزندگ آن در شهيهم
  ۱ زندگي و دين ۱۳۰ و ۱۱۸ ،۱۰۹ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ اسخ:پ -۵۸

  .» يريگ يم انس گرانيد از شيب ، )لِلَّهِ  حُبًّا شَدُّأ( ورزند يم عشق شتريب تو به كه آنان با تو خداوندا « :ديگو يم شيخو يدعاها از يكي در  يعل امام  
  .»)اَكبَرُ اهللاِ لَذِكرُ ( سازد آرام را آنان تو ادي دازد،ان وحشت به را آنان ،ييتنها اگر «  
  ۲ زندگي و دين ۱۸۹ و ۷۳ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۹

 زن كيـ و مـرد كيـ از را شـما همانـا مردم، يا ،لِتَعارَفوا قَبائِلَ وَ شُعوبًا جَعَلناكُم وَ ياُنث وَ كَرٍ ذَ مِن خَلَقناكُم اِنَّا النَّاسُ هَايُّاَ اي( ۀفيشر يۀآ در  
 نـزد هـا انسان ۀهم و است مردود يقوم و ينژاد يها تعصب ،).ديابي ييآشنا و انس گريكدي با تا ميداد قرار ها لهيقب و اقوام را شما و ميديآفر
 را شيخـو دل« :نـديفرما يمـ انيـب ،هستند نشايا كارگزار كه اشتر مالك يبرا را فهيوظ نيا  يعل امام مبنا نيا بر كه دارند كرامت خدا

 نشيآفـر در گـريد يا دسـته و تـو ينيد برادر يا دسته :اند دسته دو مردم چراكه باش؛ مهربان و دوست همه با و كن مهربان مردم به نسبت
  ».)خدا نزد ها انسان كساني منزلت( هستند تو همانند

  ۲ زندگي و دين ۱۶۶ و ۱۵۰ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۶۰
 شان يرو زياده و ها انسان يستمگر ، يعل امام كالم در تيمحروم نيا علت كه است بتيغ همان اي ياله حجت از تيمحروم نيمب زير تيب  

  .اند شده امام بتيغ عامل مردم خود ينحو به يعني ،است شده انيب گناه در
ــر   ــت يعم ــه اس ــور از ك ــا او حض ــد ج ميمان

 

ـــت در  ـــرد غرب ـــو س ـــا شيخ ـــد تنه ميمان
 

  

  ۱ انگليسي زبان ۲۹ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۶۱
   ترجمه:  
  A: كنيم؟ مراقبت حيوانات از توانيم مي چگونه  
  B: ،مردم به و ميبساز ها آن يزندگ دربارٔه هايي لميف ،ميكن محافظت ها آن هاي خانه از ميخواه مي ما مثال، عنوان به .ميدار هايي برنامه ما خوب 

  كنند. يشتريب مراقبت ها آن از چگونه كه مياموزيب
  كنيم. مي استفاده be going to عبارت از ايم كرده ريزي برنامه آن دربارٔه قبالً كه زنيم مي حرف كاري از وقتي توضيح:  
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  ۲ انگليسي زبان ۹۶ و ۳۳ هاي صفحه * طمتوس * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۶۲
 .گرفت خواهند قرار خطر معرض در كودك صدها نرسد، شهر به ياضطرار يبانيپشت يزود به اگر سرخ، بيصل خبرنگار ۀگفت به ترجمه:  
  بانيم.بچس اسم به of اضافۀ حرف با و ببنديم جمع را )hundred( عدد توانيم مي كودك) (صدها مثل گويي كلي براي توضيح:  
  كنيم. مي استفاده doesn’t و don’t از شرط جملۀ كردن منفي براي اول نوع شرطي جمالت در  
  ۱ انگليسي زبان ۱۱۰ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۶۳

 و هـا جنـگ ياصـل هـاي چهـره از يكي ترزا ايمار ،۱۷۸۰ سال در خودش مرگ زمان تا ،۱۷۴۰ اكتبر ۲۰ در پدرش درگذشت خيتار از ترجمه:  
  بود. اروپا هاي استيس

 )on( زمـان اضـافۀ حرف از اكتبر) ۲۰ (مانند خاص روز و تاريخ به اشاره از قبل و )in( زمان اضافۀ حرف از )۱۷۸۰( مانند سال از قبل توضيح:  
  كنيم. مي استفاده

  ۱ انگليسي زبان ۱۰۸ و ۵۴ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۶۴
 پدر ۀرابط شد، مي انجام خانه يكينزد در ها آن كار شتريب يوقت باشند، دور خانه از گذشته پدران از شتريب ديبا امروز پدران كه آنجا از ترجمه:  
  .است محدودتر فرزندان با

 است. تفضيلي صفت هاي نشانه از يكي than كه داريم تفضيلي صفت به نياز نتيجه در است گذشته پدران و امروز پدران بين مقايسۀ توضيح:  
 the تعريـف حـرف آن از قبل است، شده شناخته father جمله اين در چون و كنيم مي استفاده must وجهي فعل از كاري در قطعيت و اجبار براي  

  آوريم. مي
  ۱ انگليسي زبان ۸۷ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۶۵

 تواننـد مـي اكنـون ها تيشخص نكهيا خصوصاً ،كند مي تيروا را ها لميف از هايي قسمت يكس هنوز روزها نيا كه است بيعج نظرم به ترجمه:  
  كنند. صحبت خودشان جاي به

  كردن توصيف )۴  كردن نقل كردن، روايت )۳  كردن مشاهده )۲  خواندن (حفظ) از )۱  
  ۱ سيانگلي زبان ۴۹ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۶۶

 خودشـان داشـتن نگـه گرم يبرا يبيمه آتش امشب تا كنند جمع يكاف زميه نكهيا تا گشت خواهند جنگل دور اردو، برپاكنندگان ترجمه:  
 كنند. روشن

  كردن بهتر )۴  كردن جذب )۳  دادن توسعه )۲  كردن آوري جمع كردن، جمع )۱  
  ۱ انگليسي زبان ۳۰ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۶۷

 اينسـتاگرام در سـومي برنامۀ و اپليكيشن چيه بدون و دسكتاپ قيطر از را ها پست چگونه كه گرفت ديخواه ادي شما مقاله، نيا در ترجمه:  
  كنيد. منتشر و بندي زمان

  كردن ريزي برنامه كردن، بندي زمان )۴  كردن تمرين )۳   كردن حل )۲  آوردن ياد به )۱  
  ۲ انگليسي زبان ۹۶ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۶۸

  شود. مي لغو كند، ديتول واحد هزار هفته كي ظرف نتواند فروشنده اگر و است مشروط فروش نياول ترجمه:  
 بخش اطمينان )۴  نامعلوم مشروط، )۳  تزئيني )۲  خيالي )۱  
  ۲ يسيانگل زبان ۱۵ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۶۹

 از اسـت، دسـترس در دبيرستان التحصيالن فارغ يبرا اكنون كه يمشاغل از يمين امروز، از سال ده گذشت با كه شود مي زده نيتخم ترجمه:  
  ندارد. وجود امروزه كه شود مي هايي شغل جايگزينش و رفت خواهد بين

  اخالقي )۴  ناقص )۳  موجود دسترس، در )۲  سليس روان، )۱  
  ۱ انگليسي زبان ۱۰۳ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ينۀگز :پاسخ -۷۰

   آمد. دست به مدرن زاتيتجه و دانش به يدسترس بدون ها آن ۀهم كه بودند ييكارآ از ييباال ۀدرج يدارا كهن دنياي يها درمان از ياريبس ترجمه:  
   مقدس )۴  كهن قديمي، باستاني، )۳  تاريخي )۲  ملي )۱  
  ۲ انگليسي زبان ۵۶ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۷۱

  كند. نمي تحريك را او استيس ،يفور اخبار به ادشياعت ٔهانداز به نديگو مي شناسند مي يخوب به را او كه يكسان اما ترجمه:  
  گويي پيش )۴  شرح توصيف، )۳  تعادل )۲  وافر ميل اعتياد، )۱  
  ۲ انگليسي زبان ۶۴ صفحۀ * سطمتو * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۷۲

 يبـرا يكار چيه هنوز اما كرد، عمل خوب اريبس يعال طبقات فرزندان آموزش يبرا كشور سراسر در مدارس سيتأس در نيهمچن يو ترجمه:  
  است. نشده انجام يدرست به يعموم آموزش

 عالوه به )۴  ديگري طور )۳  مكرراً )۲  مناسبي طور به درست، )۱  

 ترجمۀ Test eCloz:  
 كـه كـوش سخت شهروندان يبرا بود. اياسترال كوچك شهر در نوزدهم، قرن در ها يسرگرم نيتر مهم از يكي سفر در يپزشك هاي شينما

 كـرد. مـي فـراهم روزمـره كارهاي از گريز براي خوشايندي سرگرمي ها نمايش طنز جنبۀ ،دنديد مي ناچيزي خيلي حد در را عتوس با ييايدن
 بـاتيترك از يبرخ يبرا را خود فروش نطق كشد، مي دكي را »دكتر« عنوان شهيهم كه هبرجست يظاهر با ييآقا ،تيجمع دنش جمع محض به
 بـود. سـرطان تا يسرماخوردگ از زيچ همه درمان دبخشينو كه كرد مي آغاز بودند، شده ساخته »عتيطب يرهاياكس« از كه يگريد بيترك اي

 انـد گذشته از بخشي اكنون سفر حال در ييودار هاي شينما اينكه با بود. خوب اغلب تجارت ،ييادعاها نيچن مورد در آشكار اغراق رغم علي
  .ستين گونه نيا يپزشك يترفندها اما ،پيوستند) تاريخ (به
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  ۴ گزينۀ :پاسخ -۷۳
  سرگرمي )۴  مبادله )۳  ارتباط )۲  تعطيالت )۱  
  ۳ گزينۀ :پاسخ -۷۴

 ميـزان كـه صـورتي در رود مي كار به شمارش قابل اسامي از قبل (a few) شمارندٔه كنيم. مي استفاده little و few از ما very از بعد توضيح:  
  نيست. سازگار جمله مفهوم با »زياد خيلي« معني به هم ۴ گزينۀ است. شمارش غيرقابل )world( جهان مشاهدٔه

  ۱ گزينۀ :پاسخ -۷۵
  آيد. مي to با مصدر صورت به بعدي فعل promise فعل از بعد توضيح:  
  ۳ گزينۀ :پاسخ -۷۶

  دليل به )۴  رغم علي اگرچه، )۳  طبق بر )۲  از غير )۱  

 مطلب درك ترجمۀ:  
 را خداونـد انگلسـتان در خواستند مي ها آن .آمدند آمريكا به بودند، مذهب آزادي دنبال به كه مسافراني از گروهي پيش، سال ۴۰۰ حدود

 (زائـر) مهـاجر افـراد اين به .رفتند سفر يك به و شدند ها كشتي سوار ها آن عوض، در .نبودند كار اين به مجاز اما كنند، عبادت خود شيؤه به
   .شود مي گفته

 اي منطقـه (مستعمره) كلني .كردند ايجاد پليموث نام به اي مستعمره و كردند ترك آمريكا مقصد به را اروپا ،۱۶۲۰ سپتامبر ۲۰ در مهاجران
 زنـدگي شوند، مستقر تا روند مي مكاني به ها آن .است شده برپا اند، كرده سفر يكساني كشور از معموالً كه افرادي از گروه يك توسط كه است
   كنند. بزرگ را فرزندانشان و كنند كار كنند،

 كشـتي ازكاركنان عضو ۳۰ و فرمسا ۱۰۰ حدود .كرد كامل را آمريكا به خود سفر ها آن از يكي تنها اما رفتند، آمريكا به كشتي دو با ها آن
 و شـد تمـام هـا آن شـيرين آب زيـرا بود، دشوار و طوالني سفر اين .كردند طي »فالوِر مِي« جمعيت از مملو كشتي روي بر را اطلس اقيانوس
 خشـكي بـه ۱۶۲۰ دسـامبر ۱۱ روز در سرانجام و نشدند تسليم مهاجران بعد، ماه دو وجود، اين با مردند. نفر دو .شدند بيمار افراد از بسياري
  شد. نمي گفته آمريكا منطقه آن به زمان آن در البته .رسيدند

 هـا آن نبودنـد. آماده ها آن .شدند رو روبه سرد و سخت زمستان يك با اما اند، شده مستقر آمريكا در كه بودند خوشحال مهاجران اگرچه
 از كـه نفـر ۱۰۲ از و دادنـد دست از را خود جان زمستان طول در مهاجران از بسياري .ساختند تر كوچك هاي خانه تعدادي و بزرگ خانۀ يك

   .بودند زنده هنوز نفر ۴۷ تنها كردند، مي عبور اطلس اقيانوس
  ۱ گزينۀ :پاسخ -۷۷

 است؟ آمريكا به مهاجران آمدن دليل بهترين زير موارد از يك كدام ترجمه:  
 بودند. كشاورزي براي مناطقي جويو جست در ها نآ )۲  بودند. مذهبي آزادي جويو جست در ها آن )۱  
  بودند. جديد هاي خانه جويو جست در ها آن )۴  بودند. شغلي هاي فرصت جويو جست در ها آن )۳  
  ۴ گزينۀ :پاسخ -۷۸

  است؟ نشده تعريف متن در عبارت يا لغت كدام ترجمه:  
  سه) (پاراگراف فالور مي )۴  دو) (پاراگراف عمرهمست )۳  دو) (پاراگراف پليموث )۲  يك) (پاراگراف مهاجر زائر، )۱  
  ۴ گزينۀ :پاسخ -۷۹

  كند؟ مي توصيف را نويسنده لحن حالت بهترين به زير موارد از يك كدام ترجمه:  
  احساساتي مهيج، )۴  دعايي )۳  رسمي )۲  مهم حساس، )۱  
  ۴ گزينۀ :پاسخ -۸۰

 پردازد؟ مي مورد كدام توضيح به آيد، مي متن اين بعد بالفاصله كه پاراگرافي زياد احتمال به ترجمه:  
  بروند آمريكا به دداشتن دوست زائران چرا نكهيا مورد در يحيتوض )۲  زائرين دربارٔه آمريكا مردم عقيدٔه )۱  
 آمريكا در استقرار از بعد كشتي بازماندگان زندگي وقايع )۴    مذهبي آزادي مزاياي و معايب )۳  
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ تیر ۱۱ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ۱رياضي و آمار  ۸۷و  ۸۶هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۱

  كنيم: نه را تعيين مي، شمارٔه مياnشده داشته باشيم، با توجه به فرد يا زوج بودن  دادٔه مرتب nنكته: اگر   

    اگرn  فرد باشد، دادٔهn  1
  اُم، ميانه است.2

    اگرn  زوج باشد، ميانگين دو دادٔهn
nاُم و 2

   اُم، برابر ميانه است.12

n :گيريم نتيجه مي پس ه است،اُم ميانه شد۱۸اُم و ۱۷در اينجا كه ميانگين دو دادٔه    n  17 342   

  ۱رياضي و آمار  ۱۱۷تا  ۱۱۴هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۲

هاي متوالي، برابر با  متغير، زاويۀ بين شعاع nنكته: در نمودار راداري با   
n
360 .است  

  است، پس: 20هاي متوالي  ن شعاعدر اينجا، زاويۀ بي  

n n
n
        360 20 20 360 18   

  ۱رياضي و آمار  ۳۵و  ۳۴هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۳
  كنيم: ها را تجزيه مي ابتدا مخرج  

x x x x
x x (x )(x ) x xx

       
     2

5 7 24 5 7 24
1 1 1 1 1 11

   

x)تمام كسرها را در    )(x ) 1   كنيم: ضرب مي 1

(oUï©nqM ¾à zÄn)

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

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

x

 
                 

   


                 
2 2

5 7 241 1 1 1 1 1 5 1 7 24 11 1 1 1
35 8 7 24 24 15 36 0 3 12 0 12

   

  كنند. اند، چون مخرج كسرها را صفر نمي قبول جواب معادله قابل ۲دقت كنيد هر   
  ۱رياضي و آمار  ۴۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۴

  هاي دومشان نيز برابر باشند: ر باشند، بايد مؤلفهمرتب براب هاي اول دو زوج مرتبي يك تابع، اگر مؤلفه در نمايش زوج  
( , a b) ( , )

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

 
        

2 2 3 42 11 42 11 3   

  كنيم: آمده را در يك دستگاه حل مي دست دو معادلۀ به  
( )a b

a a
a b

 
     

2 11 3 15 54   

  a    دهيم: را در معادلۀ دوم قرار مي 5
aa b b b       54 5 4 1   

fر سؤال مقدا   (b)،  يعنيf ( )1 مرتب  خواهد، با توجه به زوج را مي( ,a ) 
6

1   ، داريم:1

f ( ) 1 6   
  ۱رياضي و آمار  ۶۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۵

fنكته: در سهمي به معادلۀ    (x) ax bx c  2صورت  ، مختصات رأس سهمي بهb bS ( ,f ( ))
a a

  2   است. 2

)نقطۀ    , )2 fرأس سهمي  7 (x) ax x c  2   است، پس: 12
b a a
a a

              
122 2 2 4 12 32   طول رأس 2

f ( )f (x) x x c ( ) ( ) c c c                   2 72 23 12 3 2 12 2 7 12 24 7 5   
  :بنابراين  

a c ( )      3 5 8   

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

مون
آز

 تیر ۱۱ 
۱۴۰

۰
    |

روه
گ

 
شی

زمای
آ

 
لوم

ع
 

انی
انس

  

۱۲

  ۱رياضي و آمار  ۹۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۶
  ها با هم برابرند. معيار تعدادي داده صفر باشد، آن داده نكته: اگر انحراف  
  آيد: دست مي رو به از رابطۀ روبه xبا ميانگين  nx ، ... وx1 ،x2هاي  داده معيار انحرافنكته:   

n(x x) (x x) (x x)
n

     
 

2 2 21 2    

aهاي  معيار داده انحراف   , ,b ,c ,d  5 1 2   :هستند ۵ها برابر با  صفر است، پس همۀ آن 22

a a , b b , c c , d d              5 10 1 5 4 2 5 7 2 5 32   

,هاي  ر دادهمعيا حال بايد انحراف   , , ,10 4 7 3   را حساب كنيم: 6

x    
  

10 4 7 3 6 30 65 5   

( ) ( ) ( ) ( ) ( )            
    

2 2 2 2 210 6 4 6 7 6 3 6 6 6 16 4 1 9 0 30 65 5 5   

  ۱رياضي و آمار  ۲۹مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۷

axنكته: در معادلۀ درجه دوم    bx c  2 bها از رابطۀ  ، مجموع ريشه0
a

 آيد. دست مي به  

xدر معادلۀ    x c  22 24   ، مجموع دو ريشه برابر است با:0
b
a

  
24 122   

  در نظر بگيريم: m3و  mها را  توانيم ريشه برابر ريشۀ ديگر است، مي ۳ها،  چون يكي از ريشه  
  است: ۱۲برابر با  m3و  mع مجمو  

m m m m     3 12 4 12 3   
mهاي معادله  ريشه بنابراين    mو  3 3 شان برابر با  هستند و اختالف 9 9 3   است. 6
  ۲رياضي و آمار  ۶۴: * ساده * صفحۀ مشخصات سؤال ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۸

  شوند. هايي كه در طي زمان با فواصل منظم گردآوري مي : مجموع داده)سري زمانينكته (  
  نامند. : تكرار يك ويژگي در سري زماني را الگو مي)الگونكته (  
  شده است. هاي ثبت : تخمين مقادير بين داده)يابي دروننكته (  
  شده است. ثبت يها هاي بعد يا قبل از داده داده : تخمين)يابي بروننكته (  
  پاسخ است. ۲مطابق نكات، گزينۀ   
  ۲رياضي و آمار  ۱۱تا  ۴هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۹

p)«گذاري، ارزش گزارٔه  به كمك جدول ارزش   q) p  « كنيم: مي بررسيرا  
(p q) p  p q  q p 

  د  د  د  د
  د  ن  ن  ن
  ن  د  د  ن
  ن  ن  د  ن

  نويسيم: ها را هم مي گذاري همۀ گزينه جدول ارزش  
      ۱گزينۀ  ۲گزينۀ  ۳گزينۀ   ۴گزينۀ 

q p  p q  p q  q p  q p 
  د  د  د  د  د  د
  د  ن  د  ن  د  ن
 ن  د  ن  ن  د  ن
 ن  ن  د  ن  ن  د

            
  شده ارزش با گزارٔه داده هم

  پاسخ است. ۲بنابراين گزينۀ   
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  ۲رياضي و آمار  ۳۰مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳ينۀ پاسخ: گز -۹۰
fصورت  نكته: ضابطۀ تابع هماني به   (x) x .است  
  مطابق نكته داريم:  

f ( a ) f ( a ) ( a ) a a a a a a                2 2 1 3 1 2 2 1 3 1 4 2 3 1 4 3 1 2 3   
  :بنابراين  

f ( )
a a

 
1 1 1

3   

  ۲رياضي و آمار  ۴۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۱
aنكته: با فرض     bو  0    داريم: 0

Oa ¾M keH» ¯IM ¾M keH»

SwHn ¾M keH» ¸ÃÄIQ ¾M keH»

a b

a b

f (x) | x a | b
 

 
      

aدر دو حالت     aو  0  f، نمودار تابع 0 (x) x a a   كنيم: را رسم مي  

  
  است. ۲، شبيه حالت ۲نمودار گزينۀ   
  ۲رياضي و آمار  ۴۹و  ۴۸هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۲

f g f g(f g)(x) f (x) g(x) , D D D    نكته :  
fابتدا دامنۀ تابع    g م:كني شده بررسي مي را با توجه به سه تابع داده  

 
       f

f g
g

D , ,b
D , ,b , , , b

D , , 
         

 

2 3
2 3 6 2 1 2 6 66 2 1    

bگذاري  با جاي    f، تابع 6 g نويسيم: را مي  
(f g)( ) f ( ) g( ) a a          2 5 2 2 5 1 3 5 7   
(f g)( ) f ( ) g( ) c c          6 6 6 6 6 4 6 2   

  :بنابراين  
a b c ( )      7 6 2 11   

  ۲رياضي و آمار  ۶۰توسط * صفحۀ مشخصات سؤال: * م ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۳
oÊºjn¼¶ −Iw nj ¯I¨ ÁI¿M  }iI{ ¾ÄIQ −Iw nj ¯I¨ ÁI¿M }iI{³n¼U ¾ÄIQ −Iw nj ¯I¨ ÁI¿M }iI{


نكته :  

  ، داريم:نكتهبا توجه به   

³n¼U /
   

440 160 280 7 1 75160 160 4   

  درصد است. ۱۷۵بنابراين نرخ تورم   
  ۲رياضي و آمار  ۶۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۴

  ساله و بيشتر) ۱۶فعال (براي افراد  جمعيت جمعيت شاغل  نكته: جمعيت بيكار   

nI§ÃM SÃ÷μ]ÁnI§ÃM foºنكته:    −I÷Î SÃ÷μ]   

  باشد، داريم:» جمعيت شاغل a«و » جمعيت بيكار b«اگر   
ab b b b b b

a b b
          

 
238015 3 714020 7140 3 17 7140 420100 20 2380 17   

a

a

y

x

( ) a 2 0

a

a

y

x

( ) a 1 0
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  ۲رياضي و آمار  ۳۹تا  ۳۷هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۵
  نويسيم: اي مي صورت چندضابطه را به fابتدا تابع   

x

f (x) x x

x

   


      


  

11 03

0 0 1

31 1 2

   

  كنيم: را رسم مي fنمودار  لحا  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خط، برابر است با: ترين پاره كوچكطول خط به  ترين پاره نسبت طول بزرگ بنابراين  


1 31
3

   

  

  اقتصاد ۲۱تا  ۱۴ هاي صفحهمشخصات سؤال: * ساده *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۹۶
عنوان توليدكننـده،  هاي خيريه و انتفاعي و غيرانتفاعي در رابطه با كاال و خدمات به كنندگان، شركت بازيگران خرد مانند خانوارها، توليدالف)   

  كنند. ايفا مي نقش مستقيم ،كننده كننده و مصرف تأمين
  شود. كارگيري منابع و امكانات در جهت دستيابي به باالترين منافع با مسئلۀ انتخاب مواجه مي منظور بهترين روش به انسان بهب)   
  باشند. اي مي اي هستند، بقيه موارد همگي كاالي سرمايه رادياتور ماشين و ورق فوالد كاالي واسطهج)   
  اقتصاد ۲۴ ۀسؤال: * متوسط * صفح مشخصات ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۹۷

  بررسي موارد نادرست:  
  نوعي مقدمۀ احياء است. ، بلكه بهشود حيازت جزو توليد محسوب نميالف)   
پذيرد و اين امكان براي سـرمايۀ فيزيكـي وجـود نـدارد و در ضـمن،  هاي مختلفي را مي دليل اهميتش نقش در اقتصاد اسالمي، انسان بهد)   

  .شود نه سرمايۀ فيزيكي است كه به ساير عوامل تبديل مي» سرمايۀ مالي«
وري كرده و براي محصول خود، بازار و قيمـت مناسـب انتخـاب  جويي و افزايش بهره منظور پرهيز از زيان، سعي در صرفه كنندگان به و) توليد  

  كنند، بدون اينكه ميزان توليد خود را كاهش دهند. مي
  اقتصاد ۲۹ ۀؤال: * دشوار * صفحمشخصات س ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۹۸

  را! شده  دقت كنيد براي محاسبۀ درآمد توليدكننده بايد تعداد كاالي به فروش رفته را در نظر بگيريد نه كل كاالهاي توليد  
,تومان  , , ,  5000 320 000 1 600 000   درآمد تعداد كاال  قيمت  000

  شود سودي كه در اظهارنامه وارد مي ويژه سود  درآمد   )هاي مستقيم و غيرمستقيم مجموع هزينه(
  كارگيري عوامل توليد است و هزينۀ غيرمستقيم نيز همان هزينۀ فرصت است. هاي خريد و به هاي مستقيم همان هزينه هزينه  

,تومان  , , ( , , , , ) , ,   1 600 000 000 600 000 000 400 000 000 600 000   شود سودي كه در اظهارنامه وارد مي 000
  سود ويژه  ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان 

,تومان  , , , , , , ,  1 600 000 000 600 000 000 1 000 000   شود سودي كه در اظهارنامه وارد نمي سود حسابداري  درآمد  هاي مستقيم  هزينه 000
  

3
2

1

1


1
3

1

y

x

ôiï½nIQ ¸ÄoUï©nqM
1 −¼ö IM

ôiï½nIQ ¸ÄoT§a¼¨
 −¼ö IM1

3
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  اقتصاد ۳۶ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۹۹
  واحد است، پس: ۳۵طور ثابت در اين سؤال  واحد و تعادل هم كه به ۱۲مقدار عرضه  ۲۵,۰۰۰در قيمت الف)   

احد و    35 12   كمبود عرضه نسبت به تعادل 23
  واحد است، پس: ۵۶واحد و مقدار عرضه  ۱۵مقدار تقاضا  ۸۰,۰۰۰در قيمت ب)   

واحد   56 15   كمبود تقاضا نسبت به تعادل 41
  واحد است، پس: ۴۵واحد و عرضه  ۲۵تومان تقاضا  ۶۰,۰۰۰ج) در قيمت   

واحد   45 25   مازاد عرضه 20
واحد كاال به فروش  ۲۵واحد تقاضا براي آن وجود دارد و فقط  ۲۵واحد است، اما فقط  ۴۵كاال  ۀتومان ميزان توليد و عرض ۶۰,۰۰۰در قيمت د)   

  رود، پس:  مي
, , ,  25 60 000 1 500   درآمد 000

يـك از  تقاضا جلوگيري از زيان هر دو طرف بازار بيانگر بازار رقابتي است. در اين بازار هيچ ) تغييرات قيمت بر سر افزايش يا كاهش عرضه وه  
  كنندٔه قيمت نيستند! تنهايي تعيين طرفين به

  اقتصاد ۴۵و  ۴۱، ۴۰ هاي صفحهمشخصات سؤال: * ساده *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۰
تصويري روشن از اقتصاد و روند تغييرات آن و سطح رفاه مردم  ،ها گيري آن و اندازهدليل اينكه با ارائۀ آمارها و بررسي  الف) حسابداري ملي به  

  كنند، اهميت زيادي دارند. ارائه مي
يعني خريد و فروش محصوالت است كـه دقيقـاً بيـانگر  »عبور از بازار«هاي اقتصادي در حسابداري ملي،  ب) يكي از شروط محاسبۀ فعاليت  

  باشد. شود، مي ي محصولي با ارزش مبادالتي كه در جهت خريد و فروش روانۀ بازار ميكاال يعن »مفهوم اقتصادي«
 شود. هاي نسبي استفاده مي هاي اقتصادي نباشند از شاخص هاي مطلق قادر به بيان واقعيت در رابطه با شاخص ج) هرگاه شاخص  
  اداقتص ۴۶تا  ۴۲ هاي صفحهمشخصات سؤال: * دشوار *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۱

  شود. اي در محاسبات توليد كل وارد نمي نكته: ارزش كاالي واسطه  
  شود.  همچنين ارزش توليد افراد كشور كه مقيم خارجند در توليد داخلي محاسبه نمي  

  GDPتوليد ناخالص داخلي  مواد غذايي  خدمات نهايي  توليد خارجيان مقيم كشور  اي  كاالهاي سرمايه  
  الف)   

ر ميليارد دال      55 125 45 85   GDPتوليد ناخالص داخلي  310
  ج)   

ميليارد دالر     310 15  توليد خالص داخلي توليد ناخالص داخلي  استهالك  295
  ب)   

¶jnIÃ±Ãدالر   
·¼Ã±Ã¶

, , ,
, ,

  
295 295 000 000 000 1180025 25 000 000 

Â±iHj }²Ii kÃ²¼U
®¨ SÃ÷μ]  سرانۀ توليد خالص داخلي  

  اقتصاد ۵۹و  ۵۶، ۵۲ هاي صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۰۲
  اقتصاد ۶۰ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۰۳

  kÄk] ÁIÀïSμÃ¤ }iI{ ´Äk¤ ÁIÀïSμÃ¤ }iI{
´Äk¤ ÁIÀïSμÃ¤ }iI{



 
 نرخ تورم  

x , , x 15 34 500 000 100  , x
x

15 345 000
100  

,تومان ۸۴ها در ابتداي سال  شاخص قيمت ,x , , x ,    
34 500 000115 34 500 000 300 000115  

  اقتصاد ۶۹و  ۶۴، ۶۲ هاي صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۰۴
  هاي نادرست: بررسي عبارت  
  هاي سوم تا هشتم هجري ابتدا در تمدن اسالمي قرنالف)   
  پول شدند. ا وارد حوزٔه نشر شبهه ها را به يك واسطه تبديل كرد، اما عمالً آن ظاهر بانك انحصار حق چاپ و نشر پول بهب)   
  گيرد نه فروش اقساطي شرط تمليك اين قرارداد صورت مي در عقد اجاره بهد)   
  اقتصاد ۷۴ ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۰۵
ش حجم پـول نقـد در جامعـه و موجب كاه(هاي مفيد اقتصادي  ها در فعاليت انداز كارگيري پس انداز و به بورس از طريق تشويق مردم به پس  

  در كاهش نرخ تورم مؤثر است. )كنندگان ها براي جلوگيري از زيان توليد سپس كاهش تقاضا و در نتيجه كاهش قيمت
  اقتصاد ۷۹ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۰۶
  ل كيفي نيز بستگي دارد.اينكه دستيابي به توسعه، عالوه بر افزايش توليد و درآمد ملي به عوام اول  
بلكه همۀ كشورها  ،رسد كفايي نيست و سوم اينكه هيچ كشوري به استقالل كامل نمي دوم اينكه صرفاً افزايش صادرات عامل دستيابي به خود  

  تا حدودي بايد وابستگي اقتصادي براي رفع برخي نيازهاي خود داشته باشند.
  ت صرفاً بيانگر رشد اقتصادي است.مد بنابراين افزايش كمّي توليد در كوتاه  
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  اقتصاد ۸۷ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۷
  الف)   

درصد      %5 %9 %5   سهم دهك دوم سهم دهك هفتم  %4
درصد    %10 %6 %10   سهم دهك نهم سهم دهك چهارم  %16

درصد    %3 %4 %3   سهم دهك پنجم دهك اول  سهم %7
  دست آيد. قرار بدهيم تا مجهول به %۱۰۰ها را جمع و برابر  دست آوردن سهم دهك دهم، كافي است تمام دهك براي به  

  x         
72

4 4 5 6 7 8 9 13 16 100   

xسهم دهك دهم  x      72 100 100 72 28   
  ب)  

 
28 74 

´Àj ¦Àj ´¿w
−»H ¦Àj ´¿w  ها شاخص دهك  

تري داشته باشد به اين معناست كه سطح فقر  هاي بزرگ ج) درآمدهاي سرانه دو كشور كه با هم برابر است بنابراين كشوري كه شاخص دهك  
  تر است. در آن كشور گسترده

  تري دارد. فقر گسترده Aپس كشور   

/بيشتر است و  Aفقر در  7 4 5۷  دهك كشور  شاخصA
۵/۴   شاخص دهك كشورB

  اقتصاد ۹۹و  ۹۵، ۹۱ هاي صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۰۸
  اقتصاد ۱۳۱ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۰۹
 اشاره دارد.درستي به مفهوم مزيت مطلق  به ۱در گزينۀ  »الف«عبارت الف)   
مـدت بـراي  هاي غيرمزيتي است، اما اگر در كوتاه تخصيص امكانات توليد به حوزه هاي مطلق و نسبي و عدم همواره اصل بر رعايت مزيتب)   

  اشتغالي ممكن نباشد، توليد و خلق ارزش حتي در محصول غيرمزيتي از بيكاري بهتر است. )مهارت مثل نيروي كار بي(عوامل توليد 
  قانون اساسي است. ۴۸و  ۴۵در اين گزينه مربوط به اصل  شده  وارد اشارهمج)   
  اقتصاد ۱۴۱ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۱۰

گرايي و گسـترش ارتباطـات، بـه قطـع روابـط اقتصـادي كشـورها  ها نبوده و تماماً نادرست است، زيرا برون در رابطه با ساير گزينه ۴گزينۀ   
  المللي نيز فعال بود. بايد در سطح بين )زايي يعني درون(كند عالوه بر تكيه بر نيروها و عوامل داخلي  ردازد بلكه تأكيد ميپ نمي

  
  ۱ يادب فنون و علوم ۶۱و  ۶۰هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۱

مربوط به » سبك عرفاني و حماسي«مربوط به هدف و » سبك تعليمي و فكاهي«ط به محيط جغرافيايي، مربو» سبك آذربايجاني و خراساني«  
  موضوع و نوع است.

  ۱ يادب فنون و علوم ۴۲و  ۴۱هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۲
  هاي فارسي، پهلوي و عربي آثار فراوان پديد آوردند. و به زبانهاي علمي و ادبي خود ادامه دادند  به فعاليت سه قرن نخست هجريايرانيان در   
  در قرن چهارم و نيمۀ اول قرن پنجم ديگر اثري از نگارش به خط پهلوي نيست.  
  ۱ يادب فنون و علوم ۸۴صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۳
  هاي فكري هستند. از ويژگي ۳و  ۲هاي  به ويژگي زباني شعر اين دوره اشاره دارد و گزينه ۱گزينۀ   
  ۱ يادب فنون و علوم ۶درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۴
  شود. سجع مطرف دارند. همچنين كمترين تعداد سجع در اين گزينه مشاهده مي» پرستم و مستم«  
  ها بيشتر است. نكته: ارزش موسيقايي سجع متوازي، از همه سجع  
  ها: ر گزينهبررسي ساي  
  همگي سجع متوازي دارند.» خطا، خدا و وفا: «۱گزينۀ   
هـا  مورد آن ۲كلمۀ سجع كه  ۳در اين گزينه باعث ايجاد سجع مطرف شده است، اما وجود » وفا بي«طور دقيق گفت كه كلمۀ  توان به البته مي  

جـاي  را بـه» وفـا«توان بـا اغمـاض  اشد، عالوه بر اينكه ميداشته ب ۴متوازي است، باعث شده كه ارزش موسيقايي بيشتري نسبت به گزينۀ 
  حساب كرد.» وفا بي«
  همگي سجع متوازي دارند.» نشان، چنان و نهان: «۲گزينۀ   
  همگي سجع متوازي دارند.» ماند و داند«و » نوروزي و پيروزي: «۳گزينۀ   
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  ۱ يباد فنون و علوم ۹درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۵
  را  قال  و ننگريم را برون ما
       
  را  حال  و بنگريم را درون ما

  ها: بررسي ساير گزينه  
  متوازن هستند. تنها موازنه دارد.» كنار و كران«، »غور و حد: «۱گزينۀ   
  فاقد سجع هستند و هيچ موازنه و ترصيعي ندارد.» موي و چهره: «۲گزينۀ   
  توازن هستند و موازنه دارد.م» درد و خار: «۴گزينۀ   
  ۱ يادب فنون و علوم ۱۲و  ۳هاي  درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۶
هـا  صورتش را آشكار كند انگـار شـب  كه شود و هنگامي  كند انگار صبح شب مي گويد وقتي كه معشوق موهايش را باز مي : شاعر مي۴گزينۀ   

  ها جناس تام دارند. دهند. باقي گزينه مي» شب«معني » شام«شوند، كه هر دو  صبح مي
  ها: بررسي ساير گزينه  
  است.» شهر شام«معني  است و شام دوم به» شب«معني  : شام اول به۲و  ۱گزينۀ   
  است.» شهر شام«معني  است و موي معشوق به آن تشبيه شده است و شام دوم به» شب«معني  : شام اول به۳گزينۀ   
  ۱ يادب فنون و علوم ۵درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۷

  يد  را  دَ  من  َچ  در  كِ  و  سر  هر
  باد  گونْ  نِ  تت  مَ  خد  تِ  مَ  قا  در
                    

  ها: بررسي ساير گزينه  
 :۱گزينۀ           
: ۲گزينۀ                 
: ۳گزينۀ             
  ۱ يادب فنون و علوم ۱۱درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۸
  شود. رديف است و جزو قافيه حساب نمي »است اينجا«يد/ نكته:  » اميد و سفيد: «۲گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
   ۱حرف قافيه: او »/ الحاقي ِـ ي الحاقي  و « » رو -سو«رديف است. » او«: كلمۀ ۱گزينۀ   
   ۱» پا و جا«رديف است. » برنخاست: «۳گزينۀ   
   ۱» كجا و خطا: «۴گزينۀ   
  ۱ يادب فنون و علوم ۱۱درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۹
  »ند َـ« دلبند و بند   
  الحاقي» اي« الحاقي » ِـ« » شت ُـ« اي  اي و كشته رُشته  
  ها: ساير گزينهبررسي   
  قافيه نيستند» ر و ير َـ« ان/ سر و زير  : گران و زبان ۱گزينۀ   
هـاي  شوند، زيرا اوالً جزئي از كلمـۀ قافيـه هسـتند، ثانيـاً مصـوت قافيه نمي» زشت و پشت«ها  يش/ پيش از آن : كيش و ريش ۲گزينۀ   

  كوتاهشان متفاوت است.
  قافيه نيستند. الحاقي » م َـ« » ت َـام و «الحاقي/ دامم و حشمتم » ِـ« » ان « انه رديف است. افسانه و د» توست: «۴گزينۀ   
  ۲ يادب فنون و علوم ۷۵صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۰
  بيند. مفهوم بيت سؤال: انسان هركاري بكند نتيجۀ آن كار را مي  
رغم تالش فراوان به نتيجۀ دلخـواه نرسـيدند  ، به نتيجۀ خوبي رسيدند و جمعي ديگر علي: جمعي بدون اينكه عملي انجام دهند۴معني بيت   

 تناسب عمل و نتيجۀ عمل عدم  
  ۱ يادب فنون و علوم ۳۲صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۱
  ات نباش و از امروزت لذت ببر. معني عبارت سؤال: نگران فردا و آينده  
  ها: بررسي گزينه  
  انديشي عاقبت ات بدان  اي براي موفقيت آينده : از عقلت راهنمايي بگير و امروز را مقدمه۱گزينۀ   
  كند، پس اين لحظه دلت را خوش بدار. : كسي آمدن فردا را تضمين نمي۲گزينۀ   
  تر خواهد بود. ن: هركس كه خداوند در دنيا حساب و كتاب اعمالش را انجام دهد، در روز قيامت كارش آسا۳گزينۀ   
  شود. كند كه همواره گذشتۀ انسان باعث حسرت او مي : شاعر از دست زندگي شكايت مي۴گزينۀ   
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  ۱ يادب فنون و علوم ۲درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۲
  ها: بررسي گزينه  
  گر شادي و نشاط هستند. : محتوا و وزن هر دو تداعي۱گزينۀ   
  : محتوايي حماسي دارند و وزني كوتاه و كوبنده.۳ و ۲هاي  گزينه  
  گر شادي است. : محتواي آن غمگين است، اما وزن و آهنگ آن تداعي۴گزينۀ   
  ۲ يادب فنون و علوم ۱درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۳
  همگي متعلق به قرن هفتم هستند.» عراقي لمعات: فخرالدين«و » اهللا همداني جامع التواريخ: فضل«، »ديوان شمس: مولوي«  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  قرن نهم » تذكرٔه دولتشاه: دولتشاه سمرقندي«قرن هشتم/  » موش و گربه: عبيد زاكاني: «۲گزينۀ   
  قرن نهم » تحفة االحرار: جامي: «۳گزينۀ   
  قرن هشتم » تاريخ گزيده: حمداهللا مستوفي: «۴گزينۀ   
  ۲ يادب فنون و علوم ۷درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۴
  بررسي ساير موارد:  
  مربوط به حوادث قرن دهم هستند.» الف و ج«موارد   
  ۲ يادب فنون و علوم ۴درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۵
هـاي ديگـر بـه  شود. در صورتي كه گزينـه ديده مي ۲ر گزينۀ هاي قلمرو فكري شعر خراساني است، تنها د ستايش خرد و عقل كه از ويژگي  

  كنند. ستايش عشق و برتري او بر عقل اشاره مي
  رسد. كس كه بر عقل تكيه كند به سروري مي گيرد و آن معني بيت: كسي كه در علم پيشتاز باشد از ديگران پيشي مي  
  ۲ يادب فنون و علوم ۸۴صفحۀ *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۶
هـاي  از نمونـه» خوانـدمير«از » السير  حبيب«در حوزٔه عرفان نوشته شده است و كتاب » حسين واعظ كاشفي بن علي«توسط » عين الحيات«  

  معروف نثر بينابين است.
  ۲ يادب فنون و علوم ۱۰درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۷
  ها: بررسي گزينه  
  سبك هندي شود كه ظاهري عوامانه دارد  ديده مي» بخيه، سوزن و رفو«هاي  ه: كلم۱گزينۀ   
  سبك خراساني در شعر » اندر«: كاربرد ۲گزينۀ   
  سبك عراقي : كاربرد فراوان لغات عربي ۳گزينۀ   
  سبك خراساني در شعر » همي«: كاربرد ۴گزينۀ   
  ۲ يادب فنون و لومع ۱۱درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۸

  شُد  نِ  خا  مِي  بِ  ش  دو شينْ  ِن  وت  خل  دِ  هِ  زا
  شُد  ِن  ما  پِي  رِ  سَ  با  رَفت  بِ  مانْ  پي  رِ  سَ  از
                            

  شود. مصراع، مانند پايان مصراع بلند محسوب مي در نظم همسان دولختي، هجاي پايان نيم نكته:  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : مفتعلن فاعالت مفتعلن فع۴گزينۀ   : مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن۳گزينۀ   : فعولن فعولن فعولن فعل۱گزينۀ   
  ۲ يادب فنون و علوم ۲ درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۹
  پايۀ آوايي است. ۸تشكيل شده است و در مجموع بيت داراي » فعولن«از چهار  ۱هر مصراع گزينۀ   
  پايۀ آوايي دارند. ۶ها هركدام  ديگر گزينه  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : فاعالتن فاعالتن فاعلن/ فاعالتن فاعالتن فاعلن۲گزينۀ   
  ن/ مفتعلن مفتعلن فاعلن: مفتعلن مفتعلن فاعل۳گزينۀ   
  : مفاعيلن مفاعيلن فعولن/ مفاعيلن مفاعيلن فعولن۴گزينۀ   

  ۲ يادب فنون و علوم ۵درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۰ 
  يت  كو  بِ  دْ  كر  نوا  تَ  َن  بانْ   قي  رَ  تِ  دس  رز  ذَ  گُ  

  شم  با  تُ  رِ  ها  زِن  يِ   يِ   سا  در  كِ  تْ  وَق  رانْ  گَ   مَ
                                

  فعالتن  فعالتن  فعالتن  فعالتن
  ها: وزن ساير گزينه  
  : فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن۴گزينۀ   : فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن۲گزينۀ   : فعالتن فعالتن فعالتن فعلن۱گزينۀ   
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  ۲ يادب فنون و علوم ۱۱درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۱
  ول  او  دْ  مو  نِ  انْس  آ  دي  رن  قُ عشق  لِ  صي  تح
  ئل  ضا  َف  اينْ  بِ  كس  در  نم  جا  خت  سو  بِ  خر  آ
                            
                            
                            

  ها: بررسي ساير گزينه  
  : فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن۱گزينۀ   
  : مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن۲گزينۀ   
  : مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن۴گزينۀ   
  ۲ يادب فنون و علوم ۳درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۲
  تشبيه  ۴هر دو اضافۀ تشبيهي هستند » حقۀ خاك«و » طبل زمين«اند و  تشبيه شده» زلفين به مشك«و » لب به لعل«  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  تشبيه  ۲تشبيه شده است. » قد بلند معشوق به بلندي سرو«و » نعل اسب به هالل ماه: «۱گزينۀ   
  تشبيه  ۳تشبيه شده است » دريا به ميكده«و » من (شاعر) به غواص«، »عشق به دردانه (مرواريد): «۲گزينۀ   
  تشبيه  ۳اند.  ، تشبيه شده»گيسوها به كمند«و » ها به صيد دل«، »عشق به دام: «۴گزينۀ   
  ۲ يباد فنون و علوم ۱۲درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۳
  بررسي موارد:  
  رونق شدن چيزي. ارزش و كم بي»: قيمت چيزي بشكند«الف)   
  نظر كردن از كار يا چيزي. صرف»: دست شستن از چيزي«ب)   
  غمگين ساختن.»: خون كردن دل«ج)   
  تسليم شدن»: سپر انداختن«د)   
  ۲ يادب فنون و علوم ۶درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۴
  ها: بررسي ساير گزينه  
  مجاز از مردم شهر است.» شهر: «۲گزينۀ   
  مجاز از شراب است.» پياله: «۳گزينۀ   
  مجاز از بيزار بودن است.» سير: «۴گزينۀ   
  ۲ يادب فنون و علوم ۹درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۵
  زيباي او از دنيا رفته است. خاطر حسادت ماه آسمان معشوق كند كه به شاعر اعتراض مي  
  است.» آسمان«نيز استعارٔه مصرحه از » چرخ«استعارٔه آشكار از معشوق است. » ابرو ماه كمان«استعارٔه پنهان دارد و » چشم حسود مه چرخ«  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  استعارٔه آشكار از چشم يار است.» نرگس: «۱گزينۀ   
هركدام استعارٔه پنهان هستند. (گل و بلبل نماد عاشـق و معشـوق هسـتند و اسـتعاره » تبسم گل«كيب : منادا قرار دادن بلبل و تر۳گزينۀ   

  نيستند.)
  اي هستيم كه بام داريم.) اضافۀ استعاري (پنهان) است (ما چو خانه» بام ما«اضافۀ تشبيهي است و » ماه مراد: «۴گزينۀ   

  

  ۱تاريخ  ۴ درس ۳۷صفحۀ *  ساده مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۳۶
  .رود يم شمار به جهان يگذار قانون سند نينخست و مانده يجا بر او از كه است يا نامه قانون خاطر به خ،يتار در يحموراب شهرت ليدل نيتر مهم  
  ۱تاريخ  ۱۵ درس ۱۳۸صفحۀ *  ساده مشخصات سؤال: * ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۳۷
  .افتندي رواج رانيا مختلف مناطق در جيتدر به ياسالم دوران در كه شود يم گفته ييها زبان به نو، يرانيا يها زبان  
 جيـرا رانيـا يغرب جنوب و جنوب ينواح در؛ اين زبان ديآ يم حساب به باستان يفارس زبان ۀدنبال يساسان يپهلو اي انهيم يفارس زبان نكته:  

   رفت. شمار مي به يسانسا حكومت يدربار و يرسم زبان و بود
  ۱تاريخ  ۱۰ درس ۹۸صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۳۸
 خراسـان بـهسوم (آخـرين پادشـاه ساسـاني)  زدگردي لوال و نهاوند،ج ه،يقادسنبردهاي  پس از شكست سپاه ساساني از اعراب مسلمان در  

  .شد خود خيتار ياسالم دوران وارد رانيا و آمد انيپا به انيساسان ۀسلسل او، مرگ با و شد كشته روم شهر اطراف در سرانجام، اما ختيگر
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  ۱تاريخ  ۶ درس ۵۸صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۳۹
 بخـش دو بـه روم يامپراتور ميتقس ۀنيزم جيتدر به د،يبرگز يتختيپا به را) استانبول/ هيقسطنطن( وميزانتيب نيكنستانت امپراتورآنكه  از پس  

 يامپراتـور توسـط آن تخـتيپاكه  ۱۴۵۳ سال تا يشرق روم اما شد؛ نابود گرد ابانيب اقوام هجوم اثر درروم غربي  .آمد فراهم غربي و يشرق
  .آورد دوام شد، فتح يعثمان مسلمان

  ۱تاريخ  ۲ درس ۱۳صفحۀ *  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۰
  شد.  روزه تقسيم مي ۳۰يا  ۲۹ماه  ۱۲شماري، سال به  رايج بود. در اين گاه» قمري - خورشيدي«شماري  ها، گاه ويژه در ميان بابلي به و نيالنهر نيب در  
  شماري اوستايي هستند.  هاي گاه از ويژگي ۴و  ۳هاي  شماري مصري و گزينه هاي گاه از ويژگي ۲گزينۀ   
  ۲تاريخ  ۱۶ درس ۱۸۳و  ۱۸۲هاي  صفحه*  ساده مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۱
اطلس پشـتيباني  انوسياق از عبور با هند به دنيرس يبرا او ييايدر سفركريستف كلمب ايتاليايي، پادشاه و ملكۀ اسپانيا را تشويق كرد تا از   

  كنند. سفر دريايي كلمب كه با حمايت مالي اسپانيا انجام گرفت، منجر به كشف قارٔه آمريكا شد. 
  ۲تاريخ  ۱ درس ۱۰صفحۀ *  ساده مشخصات سؤال: * ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۲
  .كرد اشاره يهجر پنجم قرن در يعنصرالمعال نوشتۀ نامه قابوس به توان يم ،»ها اندرزنامه« مشهور يها نمونه از  
  ها هستند. ها و اندرزنامه نامه ، سياستگذشته در پژوهش منابعجمله  نكته: از  
  ۲تاريخ  ۱۰ درس ۱۰۲صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۳
 دنبـال بـه. گشـودند مهاجمان يرو به را شهرهادروازٔه  مردم آوردند، هجوم خراسان يشهرها به ،ه فرماندهي طغرلب ان،يسلجوق كه ينگامه  

 ازي منـاطق بر آنان حكومت اما د،يرس سر به خراسان بر انيغزنو، سلطۀ دندانقان ساز سرنوشت نبرد در انيسلجوق از يغزنو مسعود شكست
  .افتي ادامه يهجر ششم قرن اواخر تا هند، يغرب شمال و) يكنون افغانستان( رانيا يشرق سرحدات

  ۲تاريخ  ۹ درس ۹۲صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۴
 ،يشـرق يمرزهـا كفـار با جهاد و خوارج سركوب در او يها تيموفق اما د،يرس قدرت به ٔه خليفۀ عباسياجاز يب و فرمان بدون عقوبيآنكه  با  

  . بفرستد يو يبرا را بلخ و كابل ستان،يس حكومت فرمان ،فهيخل كه شد موجب
 بـه طـرف دو روابـط بغـداد، بـهوي  نـاموفق يلشكركش سپس و انيطاهر حكومت برداشتن انيم از و شابورين به ۀ يعقوبحمل از پسنكته:   

  .دييگرا خصومت
  ۲تاريخ  ۵ درس ۵۱صفحۀ * دشوار مشخصات سؤال: *  ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۵
 شام رفت، نيب از نيسرزم آن در يشرق روم يامپراتور ينظام -ياسيس نفوذ و سلطه مصر، فتح باپيامدهاي فتح مصر توسط اعراب مسلمان:   

  .شد ايمه قايآفر مناطق گريد در لمانانمس يشرويپ يبرا نهيزم و ماند امان در يحدود تا انيروم هجوم خطر از
  امپراتوري روم شرقي بود. قلمرو از يبخش اسالم، ظهور هنگام به شام، همچون زين صرنكته: م  

  

  جغرافياي ايران ۷ درس ۶۳صفحۀ * ساده مشخصات سؤال: *  ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۶
  آيد. مي دست به تيجمع مطلق رشد م،يكن كم آن از اي اضافه آن به را مهاجرت اگر كه دهد يم نشان را تيجمع يعيطب رشد ر،يوم مرگ و ديموال نرخ  
  جغرافياي ايران ۱ درس ۲صفحۀ * ساده مشخصات سؤال: *  ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۷
 .است) فيتوص(ترسيم و  Graphy(زمين) و  Geo(دانشمند يوناني) ارائه شد، شامل كلمات  اراتوستن توسط بار نياول يبرا كه ا،يجغرافواژٔه   

  .كند يم فيتعر »انسان گاهيجا عنوان به نيزم ۀمطالع علم« را ايجغراف او
  جغرافياي ايران ۹ درس ۷۷صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۸
در مسير جـادٔه » ري«؛ مانند است گرفته شكل خارجي اي يداخل بازرگاني و رو كاروان هاي راه ريمس در گذشته، در رانيا شهرهاي نيتر زرگب  

  ابريشم. 
  جغرافياي ايران ۳ درس ۱۹تا  ۱۴هاي  صفحه* متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۱ۀ ني: گزاسخپ -۱۴۹
 ۲۵ ييايافجغر عرض در رانيات. اس مكان آن »ياضير« اي »مطلق« تيموقع ،ييايجغراف عرض و طول به توجه با مكان، اي دهيپد هر قيدق محل  

  .است شده واقع يشرق طول ۀدرج ۶۳ تا ۴۴ در و يشمال ٔهمكرين ۀمعتدل ۀمنطق جنوب در هدرج ۴۰ تا
  ايران اشاره دارند. » نسبي«ها به موقعيت  ساير گزينه  
   جغرافياي ايران ۵ درس ۳۷صفحۀ *  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۵۰
 كمربنـد نيـا داخـلوجود آمده است كه كشور ما هـم  به يا هحار جنب پرفشار عامل اثر در نيزم ٔهكر يابانيب و خشك يكمربندها نيتر مهم  

  .دارد قرار خشك
  ۲جغرافيا  ۱۱ درس ۱۴۴و  ۱۴۳هاي  صفحه* ساده مشخصات سؤال: *  ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۵۱
  .ستا» فضاي حياتي«ير بر پايۀ نظريۀ ژئوپليتيكي در قرن اخ كشورها يطلب توسعه از ييها نمونه عراق و افغانستان حملۀ آمريكا به  
 باشند نداشته يكاف يفضا خود تيجمع يبرا كوچك يكشورهامطرح شده است، اگر» راتزل«نكته: بر اساس نظريۀ فضاي حياتي كه از سوي   
  .است يحتم ها آن ينابود ند،يايبرن خود يها نيسرزمتوسعۀ  درصدد و
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  ۲جغرافيا  ۱۰ درس ۱۳۲صفحۀ *  ساده ال: *مشخصات سؤ ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۵۲
 قبـول مـورد زين بعدها و »اند شده ميترس سكنه از يخال ينواح در ميقد يها زمان از« كه هستند ي پيشتاز (قبل از سكونت)، مرزهاييمرزها  

  . افتندي اسكان آن طرف دو رد مردم جيتدر به بعدها كه آالسكا و كانادا نيب مرز مانند اند؛ گرفته قرار هيهمسا كشور دو ساكنان
  اشاره دارند.» تحميلي«به مرزهاي  ۴و  ۳هاي  و گزينه» تطبيقي«به مرزهاي  ۲نكته: گزينۀ   
  ۲جغرافيا  ۲ درس ۱۲صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۵۳
 تر نهيپرهز و دشوارتر دارد، يكوهستان و مرتفع ينواح كه يكشور در آهن راه؛ براي مثال، احداث دهند يم شكل ها انسان يها تيفعال به ينواح  

  .هستند يا جلگه و پست آن يها نيزم شتريب كه است يكشور از
  ۲جغرافيا  ۷ درس ۸۸صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۵۴
 يبرخـ آالت، نيماشـ و ييايميشـ يها كش آفت و كود شده، اصالح يبذرها هاي علمي، كار بردن روش ميالدي با انقالب سبز و به ۱۹۷۰ۀ ده از  

  .دنديرس ييخودكفا به برنج ديتولو پاكستان كه در  نيپيليفه جمل ازد؛ دهن شيافزا برابر چندبه  را خود يكشاورز ديتول شدند موفق كشورها
  ره دارد.اشا» پالنتيشن«به  ۴و گزينۀ » كشت و صنعت«به  ۲، گزينۀ »اصالحات ارضي«به  ۱نكته: گزينۀ   
  ۲جغرافيا  ۴ درس ۴۱صفحۀ *  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۵۵
 و انبسـاط ايـ و شدن سرد و گرم دما، اختالف ۀجينت در ها سنگ اشاره دارد. در اين نوع هوازدگي،» يكيزيف يهوازدگ«تصوير مورد سؤال به   

 ردخُـ تـر كوچك قطعات به ل،يقب نيا از يموارد و ها سنگ شكاف در آب زدن خي اي تابستان و زمستان فصل و شب و روز هنگام در و انقباض
  .ديآ ينم وجود به يرييتغ ها آن ييايميش بيترك در اما ؛شوند يم
   اشاره دارند.» زيستي«به هوازدگي  ۴و گزينۀ » شيميايي«به هوازدگي  ۳و  ۲هاي  نكته: گزينه  

  
 ۱شناسي  جامعه ۱۵و  ۱۳، ۸، ۶هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲زينۀ پاسخ: گ -۱۵۶
  پيامدهاي كنشاشاره به  از لقمان حكيم پرسيدند؛ حكمت از كه آموختي؟ گفت: از نابينايان كه تا جاي نبينند پاي ننهند!  ■  
  پيامد غيرارادي سيگار كشيدن بيمار شدن بعد از استفاده از سيگار  ■  
  ها هستند.  از جنس وسيله و روش رسيدن به ارزش هنجارهاها از جنس هدف و مقصود هستند و  شارز ■  
  است. اي اجتماعي پديدهكوه يك پديدٔه طبيعي و ساختمان اداري،  ■  
  ۱شناسي  جامعه ۳۰و  ۲۳هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۷
واسطۀ ارتباطي كه با زندگي انسان دارند بـه جهـان اجتمـاعي راه  كند، ولي به ها را ايجاد نمي نسان آنهايي كه ا : پديدههاي تكويني پديده ■  

  يابند. مي
هاي سطحي، هم تأثيرات محدودتري دارند  گيرند، اما اليه جانبه و فراگير دارند و كمتر در معرض تغيير قرار مي هاي عميق، تأثيرات همه اليه ■  

  . ر هستندغييدر معرض ت بيشترو هم 
  گذارند.  هاي اجتماعي تأثير مي هستند كه بر ارزش عقايد كالنيترين اليۀ جهان اجتماعي،  عميق ■  
  ۱شناسي  جامعه ۴۷و  ۴۳، ۳۶هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۸
  شود.  مي هاي اجتماعي مختلف جهاندايش ها، سبب پي ها و همچنين تنوع اراده و اختيار آن تنوع آگاهي و معرفت انسان ■  
  ، پيامدهاي آن نيز باقي است. پابرجاستهر جهان اجتماعي تا زماني كه از طريق مشاركت اجتماعي افراد  ■  
خود در تواند به ميل  گونه معنا، هدف و غايتي ندارد و صرفاً مادٔه خامي در اختيار انسان است كه مي در جهان اجتماعي دنيوي، طبيعت هيچ ■  

  كنوني در دنيا محصول همين ديدگاه است.  محيطي هاي زيست بحرانو  نظير كنوني هاي بي وري بهرهآن دخل و تصرف كند. 
  ۱شناسي  جامعه ۷۳و  ۵۳هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۵۹
  ارزيابي كرد.  ي آنها آرمانتوان در پرتو  هاي هر جهان اجتماعي را مي قسمت اول: واقعيت ■  
هـا از هويـت  غفلت و فراموشي انسـانشناسان دربارٔه  شناسان و جامعه شناسان، انسان قسمت دوم: دين و پيامبران الهي، فيلسوفان، روان ■  

  ، نظريات متنوعي دارند. واقعي خود
  ۱شناسي  جامعه ۹۲و  ۸۷هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۶۰
رود. اگر تغييرات هويتي بيـرون از مرزهـاي مقبـول  مت اول: تغييرات هويتي افراد، گاه از مرزهاي مورد قبول جهان اجتماعي فراتر ميقس ■  

شـود  دنبال بياورد، به تعارض فرهنگي منجر مي ها در تقابل هستند به هايي از زندگي را كه با عقايد و ارزش جهان اجتماعي رخ دهد و شيوه
  همراه دارد.  فراواني به هاي اجتماعي و نگرانياضطراب كه 

  شود.  فرهنگي آن جهان اجتماعي باز مي دگرگوني هويتقسمت دوم: اگر در يك جهان اجتماعي بحران هويت پديد آيد، راه براي  ■  
  ۱شناسي  جامعه ۹۷مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۶۱
اين دو فرهنگ را  عناصر عقليقائل است، جهان اسالم در مواجهه با فرهنگ يونان و روم، تنها  قل و عقالنيتعدليل اهميتي كه اسالم براي  به  

هـا را  دخل و تصـرف كـرد و عناصـر اسـاطيري و مشـركانۀ آن ها هاي مختلف آن دانششناسي توحيدي خود در   اخذ كرد و به تناسب جهان
  نپذيرفت. 
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  ۱شناسي  جامعه ۱۲۱: * دشوار * صفحۀ مشخصات سؤال ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶۲
  مونارشي، آريستوكراسي، پوليتي (جمهوري)  فضيلتبر اساس  ■  
  تيراني (استبدادي)، اليگارشي، دموكراسي  خواست و ميل افرادبر اساس  ■  
  ۲شناسي  جامعه ۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶۳
تر از جهان ذهنـي و جهـان فرهنگـي  شود و جهان طبيعت مهم ه جهان تكويني به جهان طبيعت محدود مي: بر اساس اين ديدگاديدگاه اول  

ها نظير علوم طبيعي است. طرفداران اين ديدگاه بـين علـوم  است. ذهن افراد و فرهنگ نيز هويتي طبيعي و مادي دارند و علوم مربوط به آن
هايي را از علـوم انسـاني و   ها و قابليت  ده گرفتن تفاوت علوم انساني با علوم طبيعي، ظرفيتطبيعي و علوم انساني تفاوتي قائل نيستند. نادي

  كند.  اجتماعي سلب مي
  ۲شناسي  جامعه ۳۱و  ۱۶هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶۴
هـاي جهـان   عقايـد و ارزش گسترش و تحققند تا زمينۀ ها ايجاد ك قسمت اول: فرهنگ جهاني بايد روحيۀ تعهد و مسئوليت را در انسان ■  

  شمول را فراهم آورد. 
هايي شكل گرفت كه ريشه در فرهنگ   در جهان اسالم، در مقابل نفوذ و سلطۀ فرهنگ غرب، مقاومت قسمت دوم: عصر بيداري اسالمي  ■  

  را گوشزد كردند.  گ و هويت اسالميفراموشي فرهنو  خطرات سلطۀ فرهنگ غرباسالمي داشت. متفكران جهان اسالم، 
  ۲شناسي  جامعه ۴۸و  ۴۲هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۶۵
، تجربـهو  عقـل، وحـيهمراه باشـد، بـا اسـتفاده از  شناسي ديني شناسي و انسان هستيقسمت اول: روشنگري در اين معنا (عام)، اگر با  ■  

  ارائه مي دهد.  تفسيري ديني از انسان و جهان
آميز كشيشاني حمايت كردند كه   هاي اعتراض  پرداختند و در اين جهت از حركت رقابت با قدرت كليساقسمت دوم: شاهزادگان اروپايي به  ■  

  با قدرت پاپ مخالف بودند. 
  ۲شناسي  جامعه ۷۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶۶
شـوند  ترين تأثير را در توزيع فرهنگ غرب در جهان دارد؛ زيرا اين علوم موجب مي در كشورهاي غيرغربي، عميق ترويج علوم انساني غربي  

هـاي  ها را از علمي كه بـر پايـۀ بنيـان كنند. اين پديده، فرهنگ ارزيابيو  بازنگريهاي ديني، هويت خود را از نگاه فرهنگ غربي  كه فرهنگ
  ند. گردا مي محروممعرفتي ديني است، 

  ۲شناسي  جامعه ۷۷مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶۷
  جان راسل، ريكاردو و مالتوس: همگي از مدافعين ليبراليسم متقدم بودند.  
  براليستي نبود.ها بودند، به سخره گرفت، پس ديكنز از مدافعان نگاه لي ها و فيلسوفاني را كه مدافع آن نوانخانه» اليورتويست«ديكنز در رمان   
  ، نادرست هستند.۴و  ۲، ۱هاي  ماركس نيز در نيمۀ دوم قرن نوزدهم ليبراليسم اقتصادي را نقد كرد، پس گزينه  
  ۲شناسي  جامعه ۱۰۱و  ۹۹، ۹۲هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶۸
  .وجود آمد م در انگلستان به۱۸۲۰در سال  بحران اقتصادينخستين  ■  
در فرهنگ قرون وسطي، كتاب مقدس و شهود آباء كليسا معتبرترين راه شناخت جهان بود و شناخت از راه عقل و تجربـه ناديـده گرفتـه  ■  

  انجاميد. بحران معرفتيتدريج به  موردترديد قرار گرفت و به معرفتيشد. در دوران رنسانس، اين روش  مي
هاي پاياني آن، نگاه معنوي و ديني، به سطوح مختلف زندگي  ومي مردم خارج نشد بلكه در سالطي قرن بيستم نه تنها دين از فرهنگ عم ■  

و » افـول سكوالريسـم«ها بازگشت. بعضي متفكران از اين موج كه نشانۀ بحـران معنويـت در فرهنـگ غـرب اسـت، بـا عنـاوين  انسان
  ياد كردند. » پساسكوالريسم«

  ۲شناسي  جامعه ۱۰۸ساده * صفحۀ  مشخصات سؤال: * ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۶۹
هاي دنيوي كشورهاي غربي، دولتمردان كشـورهاي اسـالمي را مرعـوب و شـيفتۀ فرهنـگ غـرب  قدرت نظامي، سياسي، اقتصادي و جاذبه  

  كرد.  ساخت و اين مسئله، عزت و استقالل كشورهاي اسالمي را تضعيف مي مي
  ۲شناسي  جامعه ۱۲۷و  ۱۲۵، ۱۲۰هاي  فحهمشخصات سؤال: * دشوار * ص ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۷۰
وابسـتگي اقتصـادي و شدند، ولـي در قطـع  بخش در مقابله با استعمار قديم و حذف كارگزاران مستقيم غرب موفق مي هاي آزادي  انقالب ■  

  (الف) گشت.  باز ميها، در چهرٔه استعمار نو   توفيقي نداشتند؛ و به همين سبب، استعمار با دست كارگزاران اين انقالب فرهنگي
دليل سـكوالر  هاي اروپايي تفاوت داشت، ولي به  دليل رويكرد چپ و سوسياليستي با ديگر انقالب م روسيه نيز، گرچه به۱۹۱۷انقالب اكتبر  ■  

  (ب) گرفت.  قرار مي درون فرهنگ غرببودن، 
امضـاي پس از مرگ او انور سادات، رئيس جمهور وقـت مصـر بـا  دولت مصر به رهبري جمال عبدالناصر، مظهر ناسيوناليسم عربي بود، اما ■  

  (ج) هاي فلسطيني را تضعيف كرد.   ، اسرائيل را به رسميت شناخت و اين مسئله، موقعيت گروهقرارداد كمپ ديويد
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  منطق ۷۷و  ۷۴هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۷۱
  : حد وسط در هر دو مقدمه منفي است (نقض شرط دوم).۱ۀ گزين  
  در نتيجه مثبت، ولي در مقدمه منفي است (نقض شرط سوم).» ج: «۲گزينۀ   
  : قانون نتيجۀ قياس مراعات نشده است، زيرا با وجود مقدمۀ سالبه، بايد نتيجه نيز سالبه باشد.۳گزينۀ   
  ايت شده و هر سه شرط اعتبار برقرار است، پس قياسي معتبر است.: حد وسط تكرار شده، قانون نتيجه رع۴گزينۀ   
  منطق ۱۱۱تا  ۱۰۵هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۷۲
اي فهميـده  گونه دهد كه دو عبارت كه پيام اصلي يكساني دارند، به جهت داشتن بار ارزشي متفاوت، به مغالطۀ بار ارزشي كلمات زماني رخ مي  

بـه «بـا » شـهادت«اند، ولي ظاهراً چون بار ارزشي  نفر تلفات داده ۱۰۰شان متفاوت است. در اين عبارت هر دو طرف  وند كه گويا پيام اصليش
  متفاوت است، گوينده گمان كرده كه يك طرف پيروز بوده است، پس مغالطۀ بار ارزشي كلمات بسيار محتمل است.» درك واصل شدن

  نمايي است. ي و كوچكنماي : بزرگ۱گزينۀ   
  گذاري است. : تله۳گزينۀ   
 : احتماالً در اثر مغالطۀ توسل به احساسات چنين حكمي كرده است.۴گزينۀ   
  منطق ۲۵و  ۲۳، ۲۲هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۷۳
است، مانع نيست و چون » غيرالف«رت، چون شامل مصاديق نداشته باشد (تباين) كه در اين صو» الف«تواند هيچ مصداق مشتركي با  مي» ب«  

توانند با هم تعدادي مصداق مشترك و تعدادي مصداق غيرمشترك  مي» ب«و » الف«نيست، جامع هم نيست. همچنين » الف«شامل مصاديق 
  امع است و نه مانع.، نه ج»الف«براي مفهوم مجهول » ب«وجه) كه در اين صورت نيز تعريف  داشته باشند (عموم و خصوص من

» ب«و » الـف«باشد يا هر دو، يعني اگـر بـين » الف«مصداق » ب«باشد يا تمام مصاديق » ب«مصداق » الف«دقت كنيد كه اگر تمام مصاديق   
  فرض سؤال است، نقض خواهد شد. نسبت عموم و خصوص مطلق يا تساوي برقرار باشد، در اين صورت، جامع نبودن يا مانع نبودن كه پيش

  منطق ۴۷و  ۴۴، ۴۳، ۴۱هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۷۴
  مغالطۀ رفع مقدم رخ داده كه مرتبط با استنتاج قياسي (قياس استثنايي اتصالي) است، نه استنتاج استقرايي.  
ستدالل تمثيلي نوعي استقرا اسـت، پـس باعث مغالطۀ تمثيل ناروا شده است. چون ا SQNYو  SONY: شباهت ظاهري بين مارك ۱گزينۀ   

  اين مغالطه مرتبط با استنتاج استقرايي است.
ها متفـاوت  ها هم يكسان است. در حالي كه محتمل است ساير شرايط آن : از شباهت بين درد دو نفر نتيجه گرفته شده كه درمان آن۲گزينۀ   

  يل ناروا است و مرتبط با استنتاج استقرايي است.باشد و بالطبع درمان متفاوتي هم بطلبد. اين نيز مغالطۀ تمث
: صرفاً با بررسي دو نمونه، حكمي به بيست نفر سرايت داده شده است. اين استدالل، تعميم است، ولي از شرايط اسـتقراي تعميمـي ۳گزينۀ   

  ايي است.رخ داده كه مرتبط با استنتاج استقر» زده تعميم شتاب«كند. در اين جا مغالطۀ  قوي تبعيت نمي
  منطق ۵۷ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۷۵
همان پزشكي كـه «فعل اسنادي است و لذا جمله از صورت استاندارد منطقي برخوردار است. بنابراين محمول اين جمله، » شد«در اين جمله   

  است كه عيناً در جمله وجود دارد و نيازي به تغيير فعل نيست.» خواستم مي
  در بيايد تا محمول مشخص شود.» هايش است سامان خوانندٔه خوبي براي درس«صورت  اسنادي نيست و لذا بايد به» خواند مي: «۱گزينۀ   
در بيايد تا محمول مشخص شود. (دقت » هاي زيادي است زهرا نويسندٔه داستان«صورت  اسنادي نيست و لذت بايد به» نوشته است: «۳گزينۀ   

  شود بلكه اين واژه بخشي از فعل جمله و نشانۀ ماضي نقلي است.) فعل ربطي محسوب نمي» است«، كلمۀ »نوشته است« كنيد كه در فعل
آمـوز باهوشـي  يلدا كه دانش«صورت  است. بنابراين جمله بايد به» حاضر بود«معناي  در اين جمله فعل اسنادي نيست بلكه به» بود: «۴گزينۀ   

» بود«است، مشخص شود. توجه كنيد كه در اينجا هم فعل جمله تغيير كرده است، زيرا » حاضر«محمول كه كلمۀ دربيايد تا » است، حاضر بود
  در جملۀ اوليه اسنادي نيست.» بود«فعل اسنادي است، ولي » حاضر بود«در 

  منطق ۶۸و  ۶۴هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۷۶
فقـط » متضـاد«است و چون اين قضيه جزئيه اسـت و » ها حيوان هستند بعضي داراي غريزه«جملۀ » ه داردهر حيواني غريز«عكس مستوي   

  براي قضاياي كليه تعريف شده است، پس اين جمله متضاد ندارد. بنابراين قضيۀ موردنظر، متضاد عكس مستوي ندارد.
  منطق ۷۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۷۷
  كار رفته است. لذا مشترك لفظي است. در جملۀ دوم، به» نوعي پرنده«در جملۀ اول و » گشوده«به دو معناي » باز«: كلمۀ ۱ گزينۀ  
خلط شـده اسـت. » عالم ذهن و مفاهيم«و » عالم زبان و الفاظ«كار رفته است، ولي بين  در هر دو جمله به يك معنا به» انسان«: كلمۀ ۲گزينۀ   

  ل مفهوم انسان موردنظر است و در مقدمۀ دوم لفظ انسان.يعني در مقدمۀ او
H«يا همان » جنس مولكولي آب«در مقدمۀ اول به داللت التزامي يعني » آب: «۳گزينۀ    O2« در مقدمۀ دوم داللت مطابقي دارد، » آب«، ولي

  اشتراك لفظ. تكرار حد وسط شده است، نه ها سبب مغالطۀ عدم پس اختالف داللت
معناي حيواني درنده، امـا  كار رفته است و در جملۀ دوم به داللت مطابقي به معناي شجاع به در جملۀ اول به داللت التزامي به» شير: «۴گزينۀ   

  است.» حيوان درنده«اشتراك لفظي در كار نيست، زيرا معناي مطابقي هر دو، همان 
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  منطق ۸۵ صفحۀ*  توسطم: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۷۸
كار خوب بدون هيچ قيد و شرطي از بابت «خواهد بگويد  رساند و مي مشروطيت به كم يا زياد بودن كار خوب را مي اين عبارت در حقيقت عدم  

  اي حملي است. بنابراين قضيه». كم و زياد بودن، پاداش دارد
كـدام را  شود هـيچ اين است كه يكي از اين دو يا هر دو را انتخاب كن، ولي نمي : شرطي منفصل مانعة الرفع است، زيرا مقصود گوينده۱گزينۀ   

  انتخاب نكني.
  ، پس شرطي متصل است.»اگر بروي، آنگاه ديگر مرا نخواهي ديد«: در حقيقت به اين صورت است: ۲گزينۀ   
  : شرطي متصل است.۳گزينۀ   
شوند، ولـي  امري هستند و قضيه محسوب نمي» مرتب كن«و » بخوان«اشند. مثالً توانند حالت انشايي داشته ب تذكر: اجزاي قضيۀ شرطي مي  

  قضيۀ شرطي است.» بخوان يا مرتب كن«
  منطق ۵۵و  ۷هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۷۹
  الف) اين موارد تصور هستند:  
  نيست.)(گزاره ندارد لذا حكم و قضاوتي در آن » اين پسر من، علي« -۱    
ترتيب تعجبي، پرسشي و امـري) هسـتند. در جملـۀ  (همگي جملۀ انشايي (به» رفت نبايد مي« -»كجا رفت؟« -»چه پسر خوبي!« -۴تا  ۲    

  رسانند و داراي قابليت صدق و كذب نيستند.) انشايي حكم و قضاوت وجود ندارد و اين جمالت، خبري را نمي
قرينۀ لفظي يا معنوي حذف شوند تا ادعا شود ايـن  توانند به فارسي نهاد و مسند هر دو با هم نمي(جملۀ كامل نيست، زيرا در » است« -۵    

  جمله با توجه به حذف نهاد و مسند، جملۀ كامل است.)
ه تواند در حكم نهاد يك جمله باشد كه ناقص و بدون گزار (كل اين عبارت جمله نيست چون گزاره ندارد و مي» پسري كه خوب است« -۶    

جملۀ وصفي اسـت و در حكـم صـفت » كه«رساند و حكم و قضاوت ندارد. توجه كنيد كه جملۀ بعد از  مطرح شده است و لذا خبري را نمي
  شود.) و گزاره محسوب نمي» پسري«است براي 

  ب) اين موارد تصديق هستند:  
  ايم.) را به علي نسبت داده» رفتن« رساند، يعني در آن وصف (يك جملۀ كامل است و خبر كاملي را مي» علي رفت« -۱    
يـا جملـۀ » رفـت، بـود او پسري كه نمي«(جملۀ كامل است. يا جملۀ اسنادي با نهاد محذوف است كه يعني » رفت پسري بود كه نمي« -۲    

  .)رساند كند و خبري را مي در هر دو صورت، حكم و قضاوت مي». رفت، وجود داشت پسري كه نمي«غيراسنادي است كه يعني 
  منطق ۱۵تا  ۱۳هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۸۰
معناي دوم كلمه قرار گيرد، در اين  عنوان بهنامه  وقتي معني مجازي در اثر كثرت استعمال به يكي از معاني حقيقي كلمه تبديل شود و در لغت  

» اشتراك لفـظ«د، پس مغالطۀ شكل گرفته در اثر اشتباه گرفتن اين دو معنا، توان گفت به داللت مطابقي دو معنا دار صورت در زمان حال مي
خواهد بود، اما در فرض صورت سؤال، در گذشته، معناي مجازي از معاني كلمه به داللت مطابقي نبوده، بلكه در ايـن حالـت داللـت التزامـي 

جاي التزامي يا تضمني باشـد، مغالطـۀ  دادن اشتباهي معناي مطابقي بهسبب تفاوت در نوع داللت و قرار  داشته است. هرگاه تفاوت در معنا به
مغالطـۀ اشـتراك «و در حـال » مغالطۀ توسل به معناي ظاهري«خواهيم داشت. بنابراين ادعاي گوينده در گذشته » توسل به معناي ظاهري«

  خواهد بود.» لفظ
  منطق ۲۱و  ۲۰، ۱۲هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۸۱
يك مفهوم در نظر بگيريم، مصاديق زيادي دارد، پس مفهومي كلي است، ولي مفهومي  عنوان بهمفهوم جزئي، مفهومي است كه اگر خودش را   

تواند بيش از يك مصداق داشته باشد وگرنه ديگر چنين مفهومي مصـداق  كه مصداق مفهوم جزئي باشد (مثل علي، اين كتاب و...)، ديگر نمي
  فهوم جزئي نبود.م
يك مفهوم، موردنظر گوينده  عنوان به» مفهوم جزئي«كار رفته است، زيرا چه خود  : واژٔه جزئي در هر دو جمله به يك معناي مطابقي به۱گزينۀ   

  يكسان است.» جزئي«باشد و چه مفاهيمي كه مصداق مفهوم جزئي هستند موردنظر باشند، معناي مطابقيِ 
  جمله اختالف داللت نداريم.: در اين دو ۲گزينۀ   
  گذاري و ديكتۀ كلمات نيز باعث تغيير معناي جمله نشده است. : عالئم سجاوندي، حركت۴گزينۀ   
شـويد كـه بـه تعبيـر  آشنا خواهيد شد. در آنجا متوجه مي» حمل شايع صناعي«و » حمل اولي ذاتي«تذكر: در درس اول فلسفۀ دوازدهم با   

صورت اولي ذاتي حمل كـرده  به» مفهوم جزئي«را بر » كلي«خلط بين اين دو نوع حمل انجام گرفته است. يعني علي تر، در اين مكالمه،  دقيق
صورت شايع صناعي انجام داده است. ما در اين سؤال بدون استفاده از اين اصطالحات تخصصي و با اسـتفاده از  است و حسين اين حمل را به
  لۀ مورد اختالف را توضيح داديم.ايد، مسأ آنچه در درس منطق خوانده

  فلسفه يازدهم ۷ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۸۲
  )۲و  ۱هاي  دار دانايي (رد گزينه معناي اوليۀ فيلسوف (فيلوسوفوس): دوست  
  )۳داري دانايي (رد گزينۀ  معناي اوليۀ فلسفه (فيلوسوفيا): دوست  
  )۱رد گزينۀ معناي اوليۀ سوفيست: دانشمند (  
نيسـت و از ابتـدا در » سوفيست«شدٔه  گرفته شده است، ولي عربي» سوفيست«اي است كه گرچه از  كلمه» سفسطه«توجه داشته باشيد كه   

  ).۳بوده است (رد گزينۀ » كاري مغالطه«وجود آمده و معناي آن هم از ابتدا  عربي به
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  فلسفه يازدهم ۸۷ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۸۳
  اند. تفريط و افراط معرض در همواره شهوت قؤه و غضب قؤه شود. تفريط يا افراط دچار است ممكن عقل و شهوت غضب، قواي از هركدام ارسطو، نظر از  
  شود. حالت افراطِ قؤه غضب، تهوّر، حالت تفريط قؤه شهوت، خمودي و حالت اعتدال و حدّ وسط قؤه عقل، حكمت ناميده مي  
  فلسفه يازدهم ۲۵تا  ۲۱هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۸۴
هايي هستند كه اهل تفكر فلسفي نيستند و به همين محسوسات پيرامون خود بسنده  هاي زنداني در غار در تمثيل افالطون نماد انسان انسان  

ها تغييـر دادن ايـن  ينديشند. اين افراد به وضعيت موجود عادت كرده و براي آنكرده و حاضر نيستند در موضوعاتي فراتر از اين عالم ماده ب
  وضعيت مشكل است.

  : اگرچه تفكر فلسفي قانونمند كار فيلسوف است، ولي تفكر فلسفي اختصاص به فيلسوف ندارد.۱گزينۀ   
به زندگي است و نه پذيرش باورها. به عبارت ديگـر، همـۀ : آزادانديشي و استقالل شخصيت از نتايج تفكّر و تأمّل در باورهاي مربوط ۲گزينۀ   

  ها آزادانديش نيستند. اند، ولي برخي از آن ها باورهايي را دربارٔه زندگي پذيرفته انسان
  : اين باورها سازندٔه فلسفۀ ما هستند، نه برعكس و فلسفۀ ما معنادهنده به زندگي ما است.۳گزينۀ   
  فلسفه يازدهم ۳۳و  ۳۲هاي  صفحه*  متوسط: * لسؤا مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۸۵
  آميز است. زيرا اين جمله تناقض» نيستي هست.«توان گفت:  گفت: در جهان واقع، نيستي راه ندارد و نمي پارمنيدس مي  
اكليتوس معتقد بـود ها توجه داشته است، اما او برخالف هر از مفاهيم اصلي فلسفۀ پارمنيدس است كه به تفاوت آن» شدن«و » بودن«مفهوم   

). از نظر پارمنيدس حقيقت هستي يك امر ثابـت، بـدون تغييـر و ۱كه هستي يك امر ثابت است و حركت و شدن در آن راه ندارد (رد گزينۀ 
اسـت،  توان به آن رسيد، اما عالم طبيعت كه عالم امور مختلف و متغيـر درك نيست و با تفكر عقلي مي جاودانه است كه از طريق حواس قابل

نما، همين مرتبۀ ظـاهري جهـان و هسـتي (مرتبـۀ تـوهمي و  ) و حواس ما فقط با يك نگاه ظاهرگرايانه و غيرواقع۴واقعيت ندارد (رد گزينۀ 
گونـه  نما دارند، نه اينكه هـيچ دهندٔه امور مختلف و متغير است. بنابراين حواس، دركي ظاهري و غيرواقع دهد كه نشان اعتباري) را نشان مي

  ).۳ركي نداشته باشند (رد گزينۀ د
  فلسفه يازدهم ۴۱و  ۴۰، ۳۸هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۸۶
شود كه علم و قدرت و عدالت فوق بشري را بپذيرد، ولي وجـود خـدا را  آيا كسي پيدا مي«پرسد:  سقراط براي اثبات وجود خدا از ملتوس مي  

  ».خير«دهد:  مي و ملتوس پاسخ» منكر شود؟
آورد بلكه از فضيلت است كه ثروت و هرچه براي فرد و جامعـه سـودمند  ثروت، فضيلت نمي«گفت:  : سقراط خطاب به مردم آتن مي۲گزينۀ   

  ».آيد دست مي است، به
توان گفـت دليـل تـرس از  : در كتاب درسي دليل ترس از مرگ از نظر سقراط مطرح نشده است، ولي با توجه به كتاب نظام قديم مي۳گزينۀ   

اگر چنـين «پندارند. اين مطلب را شايد بتوان بر اين عبارات كتاب درسي تطبيق داد:  اي خود را نسبت به مرگ دانا مي مرگ اين است كه عده
ام كـه در  گناهي از من سر بزند (ترس از مرگ) ارتكاب آن گناه دليل بر سرپيچي از امر خداست، در آن صورت مدعي داشـتن دانشـي شـده

توان قائل شد. معناي دوم اين است كه سـرپيچي  البته براي اين قسمت كتاب درسي، حداقل دو معناي ديگر هم مي». حقيقت فاقد آن هستم
وجوي آن كرده است، دارم و به همين دليل آن را  جوي دانش) به اين معناست كه من آن دانشي را كه خداوند امر به جست و از امر خدا (جست

توان براي اين قسمت در نظر  ام كه در حقيقت فاقد آن هستم. معناي سومي كه مي كنم، پس در اين صورت مدعي دانشي شده وجو نمي ستج
گرفت، باز هم عمدتاً با توجه به كتاب نظام قديم است. سقراط معتقد است هر اشتباهي ناشي از جهل است و كسي كه علم دارد هرگز اشـتباه 

كند، در حقيقت مدعي دانشي (ايمان به وجود خدا) شده اسـت  اين كسي كه ادعاي ايمان به خدا را دارد، ولي از او سرپيچي ميكند. بنابر نمي
 كه فاقد آن است. به هر حال اين قسمت كتاب درسي ابهام زيادي دارد و بين اين سه معنايي كه گفتيم تنها معناي دوم تا حدودي از متن خود

تشخيص است چـون در كتـاب  معناي ديگر ناظر به كتاب نظام قديم است. البته نادرست بودن اين گزينه به هر حال قابل آيد و دو كتاب برمي
  درسي مطرح نشده است.

داند، اتهامي است كه به سقراط وارد شده است و لزوماً عقيـدٔه او نيسـت.  اي خاكي مي : اينكه سقراط خورشيد را سنگ و ماه را كره۴گزينۀ   
كند كه نظر قطعي دربارٔه ماهيت اين دو كره ندهد، زيرا او تا به علم  دانسته است، ولي روحيۀ سقراط ايجاب مي ها را خدا نمي او قطعاً اين البته

  كرد. رسيد، ادعاي دانايي نمي قطعي نمي
  فلسفه يازدهم ۶۷و  ۶۵، ۶۴هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۸۷
پـذير  ها كه تجربه ها معتقدند اصوالً آن دسته از مفاهيم و گزاره گرايي) است. پوزيتيويست يكي از مؤسسان پوزيتيويسم (اثباتاوگوست كنت   

  معنا هستند. بررسي نيستند، بي نيستند و از طريق تجربه قابل
خارج از ذهن واقعيت و مصداق واقعـي ندارنـد. بلكـه دانيم كه مفاهيمي از قبيل عليت، زمان، مكان و... در  گويد كه ما مي : كانت نمي۲گزينۀ   

اند، پس دليلي نداريم كه اين امور واقعي باشند، ولي دليلـي  معتقد است اين مفاهيم در دستگاه ادراكي بشر موجودند و از خارج گرفته نشده
توانيم در ايـن زمينـه  عيت منطبق هست يا نه و نميكنيم، با واق دانيم آنچه از اين مفاهيم درك مي هم نداريم كه واقعي نيستند. يعني ما نمي

  كنيم.» علم«ادعاي 
ها نياز بـه حـس و  شود بلكه انسان تنها براي فهم برخي از معرفت ها از طريق عقل محض كسب نمي : طبق اعتقاد دكارت همۀ معرفت۳گزينۀ   

  تجربه ندارد. 
ا قبول دارند، به شهود عرفاني و تجربۀ ديني نيز معتقدند؛ پس معرفت، منحصر به گرايي ر : ويليام جيمز و برگسون در حالي كه تجربه۴گزينۀ   

  تجربۀ ديني و شهود معنوي نيست.
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  فلسفه يازدهم ۷۹ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۸۸
هاي بدني شـد، خداونـد  كه صاحب همۀ انداماي رسيد  سينا معتقد است وقتي بدن انسان دورٔه جنيني را در رحم مادر گذراند و به مرحله ابن  

شود). اين روح جنبۀ غيرمادي دارد و از جنس موجودات مجرد است (پس بـا بـدن  كند (روح به بدن ضميمه مي روح انساني را به آن عطا مي
. از طرفـي روح انسـاني از جانـب )۳و  ۱هاي  اند (رد گزينه تر جسم نيست و روح و بدن دو حقيقت جداگانه مغاير است). بنابراين مرحلۀ كامل

شود چون خداوند در انسان استعداد پذيرش روح را قرار داده است و ساير موجودات كـه فاقـد چنـين اسـتعدادي  خداوند به انسان عطا مي
  ).۴توانند به اين درجه برسند (رد گزينۀ  هستند، نمي

  ازدهمفلسفه ي ۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۸۹
 فلسـفي تفكر امور، اين در تفكر و است ثاني فطرت حيطۀ در كه است روزمره امور و مادي زندگي از فراتر مسائل به مربوط فكر و تفكر ها: گزينه ساير  

  آيد. مي شمار به غيرفلسفي تفكر و است اول فطرت حيطۀ در كه است جسماني امور و غذا مورد در تفكر ۳ گزينۀ در اما شود، مي محسوب
  فلسفه يازدهم ۱۴و  ۱۳هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۹۰
شناسي  در حيطۀ معرفت» آيا انسان توانايي درك اين قانون را دارد يا نه؟«شناسي است، اما اينكه  اگر چه بررسي اصل عليت مربوط به هستي  

  گيرد كه ريشه و بخش اصلي فلسفه است. قرار مي
  كند. شناسي است كه در مورد ابزارهاي شناخت بحث مي : مربوط به معرفت۱ گزينۀ  
قضايا و اسـتدالل و تعريـف توجـه » صورتِ«شود و نيز به  شود. در منطق شرايط اعتبار قياس بيان مي شناسي بررسي مي : در معرفت۲گزينۀ   

شود. توجـه كنيـد كـه  تواي استدالل است در منطق بررسي نميشود، اما مالك صادق بودن يك قضيه يا معتبر بودن آن كه مربوط به مح مي
است، ولي در منطـق بـه » ماده و محتواي قضايا«هم در فلسفه كاربرد دارد و هم در منطق. در فلسفه اين ويژگي مربوط به » اعتبار«اصطالح 

  به معناي فلسفي آن محسوب شود. آمده است بايد» صدق«در كنار » اعتبار«شود. در اينجا چون  مربوط مي» صورت و ساختار«
  هاي مضاف است، نه علم اخالق.  : مربوط به فلسفۀ اخالق است كه از فلسفه۴گزينۀ   

  

  شناسي روان ۲۸ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۹۱
 را بـاهوش آموز دانش ۱۰ بتواند آموز دانش ۵۰۰ نيب از نكهيا يبرا پژوهشگر .دهستن يشناخت روان يها يژگيو كردن يكمّ يبرا يابزار ها آزمون  

  .رديبگ هوش آزمون ديبا نيبنابرا .دارد يكمّ و معتبر ق،يدق مالك كي به ازين ،كند انتخاب
 يحـال در ،شـود يم الؤس او خاص يرفتارها و افكار ٔهدربار فرد خود از نامه پرسش در چون ست،ين مناسب موضوع نيا يبرا نامه پرسش روش  

  .رديبگ قرار آزمون مورد يعمل شكل به ديبا بلكه ،دهد نظر آن ٔهدربار بتواند فرد خود كه ستين يموضوع هوش كه
 شيپـ از يهـا نامـه پرسـش توسط اي و همشاهد ميمستق صورت به توان ينم كه است يموضوعات جزو همساالنشان با تعامل در افراد مشكالت  

 دنبال به باهوش، آموزان دانش با هدفمند يگوو گفت قيطر از يعني .كند يم استفاده مصاحبه از محقق يحالت نيچن در كرد؛ عهمطال شده نييتع
  .است همساالن با تعامل در ها آن ياحتمال مشكالت افتني
  شناسي روان ۱۲ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۹۲
 از اسـتفاده بـا نيهمچن و يقبل يها تجربه و دانش به توجه با ها آن موارد شتريب در .شود يم شروع »مسئله طرح« با دانشمندان يها پژوهش  
  .نديگو يم هيفرض ها، پاسخ ليقب نيا به .بدهند يعلم يها مسئله به يا دهيسنج تاحدممكن و هياول يها پاسخ كنند يم يسع شان ليتخ ؤهق
  شناسي روان ۴۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۹۳
 واكـنش و مختلف يها جانيه از كودكان يآگاه رشد به توجه با .است محبت و خشم ترس، ٔهساد جانيه سه به معطوف ،يكودك ٔهدور در يجانيه رشد  

  .ابدي يم ميتعم حمتر و يسپاسگزار ،يمانيپش احساس همچون گر،يد مركب يها جانيه به فوق جانيه سه ،)مادر واكنش خصوص به( انياطراف
  شناسي روان ۶۱ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۹۴
  .است ياخالق درك رشد به مربوط ل،يقب نيا از يمسائل و بودن دوست انسان و نداريد بودن، صادق و مهربان گران،يد مسائل به دادن تياهم  
 بـه خلـوت در است ممكن او مثال است، شتنيخو به ياخالق و يارزش ،ينيد يها يژگيو دادن نسبت مستلزم شيخو تيهو از نوجوان فيتعر  

  .»ستين مربوط من به گرانيد مسائل و دهم يم تياهم خودم مصالح به فقط من« ديبگو خود
  .است نوجوان ياجتماع رشد يها جنبه از يكي تيهو يريگ شكل ميدان يم كه طور همان  
  .ندارد يارتباط يجانيه رشد به يول ،است مرتبط تيهو يريگ شكل و ياخالق ،ياجتماع يها جنبه به موضوع نيا پس  
  شناسي روان ۷۵ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۹۵
 ٔهديـپد در .رديگ يم قرار آن هيشب محرك اي محرك همان نيشيپ ۀارائ ريتأث تحت ،ينيمع محرك شناخت كه افتد يم اتفاق يزمان ،يساز آماده  

  .)ميندار كامل يآگاه موضوع نيا به نسبت ما و( كند يم آسان را يبعد افتيدر محرك، نيشيپ ۀارائ ،يساز آماده
  .مينشو يپرت حواس دچار و ميشو متمركز مرتبط اطالعات بر ط،يمح در موجود مختلف يها محرك نيب از كند يم كمك ينشيگز توجه :۱ گزينۀ  
 چـه اينكه از دارانيخر مثال نيا در اما م،يدار كامل يآگاه ها آن به نسبت ما كه است توجه منابع از يكي هحافظ در موجود اطالعات :۲ گزينۀ  

  .ندارند كامل يآگاه شده، خاص محصول كي ديخر به ششانيگرا باعث يعامل
 آن به كمتر تدريج به و ميشو يريخوگ اردچ م،يا شده رو به رو آن با بارها كه يمحرك به نسبت ،شود يم باعث محرك با ينسب ييآشنا :۳ گزينۀ  

  .ميكن توجه
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  شناسي روان ۷۹ و ۷۸ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۹۶
 امـا ،هسـتند واقف يبهداشت مسائل تياهم به مردم .نديگو يزنگ به گوش ،يطوالن يزمان ٔهدور كي در هدف محرك افتني يبرا فرد ييتوانا به  

  .شود يم كمتر مسئله نيا به نسبت ها آن يزنگ به گوش ،يخستگ ليدل به سال كي گذشت از بعد
 تـا كند دايپ را اند نزده ماسك كه كساني ديبا پليس اينجا در .ميهست يمكان بافت اي نهيزم در يمكان محرك كي افتني دنبال به وجو جست در  

  .دهد تذكر ها آن به
  شناسي روان ۹۶ صفحۀ * وسطمت * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۹۷
 در .دهد يم انجام آن يرو را محاسباتش ذهن كه است اهيس تخته كي همانند و كند مي فراهم ذهن جاري فعاليت براي كار فضاي ،كاري ۀحافظ  

 تيـفعال كي سمعكو صورت به شمردن .است ما شناخت ياجزا ۀهم كار زيم و كند يم يرسان خدمت شناخت ياجزا ريسا به يكار ۀحافظ واقع
  .شود مي انجام كاري ۀحافظ در فعاليت اين كه دارد ذهن در اعداد كردن مرتب براي ميزكار يك به نياز و است يشناخت

  شناسي روان ۱۰۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۹۸
 يداريد صورت به اطالعات نيهم اگر .است يداريشن رتصو به مطالب شتريب يرمزگردان .است يحس چند ۀمطالع حافظه، يبهساز فنون از يكي  

 هـم يداريـد رمز از ،يداريشن رمز بر عالوه است، ذهني سازي تصوير نوعي كه مثال نيا در .شود يم تر يقو يرمزگردان شوند، يرمزگردان هم
  .نديگو يم يحس چند ۀمطالع آن به كه است شده استفاده

  شناسي روان ۱۲۱ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۹۹
  .است كرده آسان را ديجد يريادگي فرد، ۀگذشت ۀتجرب مثال، نيا در .رديگ يم ادي زودتر را يموتورسوار است، بلد يسوار دوچرخه كه يكس  
 پانـدول ۀوزنـ كيـ نـوانع به انبردست از توانند ينم كه است اين ستند،ين آن حل به قادر ياريبس نكهيا علت طناب، دو زدن گره ۀمسئل در  

 گذشـته ۀتجرب پس ،كرد استفاده توان يم يفن يكارها در فقط انبردست از كه اند بوده گذشته تجربه نيا ريتأث تحت همچنان و كنند استفاده
  .شود يم مسئله حل مانع

 كنار را ها سكه يشگيهم عادت طبق رايز ،است گذشته ۀتجرب از صرف يرويپ افراد، يبرخ تيموفق عدم ليدل نيتر مهم ، سكه هشت ۀمسئل در  
  .كنند فكر ها سكه گذاشتن هم روي به گذشته، خالف بر بايد كه حالي در دهند، يم قرار هم

  شناسي روان ۱۲۸ و ۱۲۶ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۰۰
 بـه بتوانند جيتدر به تا كنند يم حل را كوچك يها مسئله راداف .شود يم ميتقس كوچك ۀمسئل چند به بزرگ ۀمسئل كي ،كردن خرد روش در  

  .ابندي يدسترس بزرگ ۀمسئل حل
 روش در .ميهسـت مواجـه )مطلـوب تيوضـع( حل راه به يدسترس حالت و )موجود تيوضع( مسئله وجود حالت دو با مسئله، تيموقع هر در  

 بـه گـام هـر در يعني .دهد كاهش را تيوضع دو نيا ۀفاصل ،كند يم شتال مسئله ٔهكنند حل ،مطلوب تيوضع با موجود تيوضع تفاوت كاهش
  .شود يم تر كينزد مسئله حل تيوضع

 ،)۲ ۀمرحلـ( شـود ارائـه مختلف يها حل راه شود مي سعي ،)۱ ۀمرحل( شد فيتعر مسئله نكهيا از بعد .شود يم انجام مرحله ۴ در يمغز بارش روش  
 شـود يم انتخاب حل راه نيبهتر ارهايمع نيا از استفاده با تينها در و )۳ لۀمرح( شود يم ارائه حل اهر هر ٔهدربار يداور يبرا ييارهايمع سپس

  ).۴ ۀمرحل(
  شناسي روان ۱۴۰ و ۱۳۹ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۰۱
 مثـال عنـوان بـه .گـذارد يم يماندگار و يجد ريثأت رندهيگ ميتصم افراد يزندگ مختلف يها جنبه در كه دارد يمهم موضوع يريگ ميتصم نيا  

  .يمعمول نه ،است مهم ميتصم كي پس دهد، تكان را ريفق ٔهخانواد كي يزندگ تواند يم تومان ونيليم ۵۰۰ حدود افتيدر عدم اي افتيدر
 در مـثالً .شود يبررس ديبا كه دارد يمتعدد يها جنبه نهيگز هر اما دارد، وجود انتخاب يبرا )نهيگز دو( تياولو دو تنها ميتصم نيا در هرچند  

 و عاتيشـا از ترس بخشش، صورت در قتل به اقدام در گرانيد كردن دايپ تأجر از ينگران قصاص، از گذشت يازا در خدا تيرضا گرفتن نظر
 و دست قاتل، ماندن زنده از يناش ۀنيك و خشم كنترل يچگونگ گر،يد فرد كي شدن كشته از يناش يمنف احساسات تحمل مردم، يها قضاوت
 ميتصـم كيـ هـا، نـهيگز كم تعداد وجود با دينيب يم كه طور همان پس ،و... هيد افتيدر عدم صورت در ياقتصاد مشكالت با كردن نرم پنجه

  .ساده نه شود، يم محسوب دهيچيپ
  .شود يم محسوب يگروه ميتصم كي است، خانواده ياعضا كل توافق و تيرضا ازمندين يريگ ميتصم نيا كه ييآنجا از  
  .شوند يم محسوب دشوار م،يتصم نيا مانند مهم اريبس و دهيچيپ يها ميتصم از يبرخ  
  شناسي روان ۱۴۹ و ۱۴۶ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۰۲
 نيـا يدارا كـه يفرد گر،يد عبارت به .دشو ينم يعمل يو ميتصم گاه چيه يول رد،يبگ ميتصم دارد قصد فرد ،اجتنابي گيري تصميم سبك در  

 قيتعو به روز نيآخر تا را خود يريگ ميتصم كه سارا مانند .»اندازد يم فردا به را امروز كار« و »كند يم دست دست،« است يريگ ميتصم سبك
  .كند ينم يعمل را آن و ندازدا يم
 از ياريبسـ .شـود يم درست يريگ ميتصم مانع نييپا نفس به عتمادا و بودن ترسو بودن، يعصبان خود، گرفتن كم دست ،خود شمردن كوچك  

 توانـد ينم باشد، داشته يكم نفس به اعتماد كه يا رندهيگ ميتصم .دارد ازين يقو نفس به اعتماد به الزم، دانش بر عالوه مهم، يها يريگ ميتصم
  .ندارد را آن نفس به اعتماد و ترسد يم كنفرانس ۀارائ مورد در يريگ ميتصم از كه سارا مانند .باشد موفق يريگ ميتصم فرايند در
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  شناسي روان ۱۷۶ و ۱۷۵ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۰۳
  .است كنترل غيرقابل و پايدار ،دروني عوامل از استعداد  
  .است كنترل غيرقابل و بيروني ،پايدار عوامل از تكليف دشواري  
  .است كنترل قابل و ناپايدار ني،درو عوامل از تالش  
  شناسي روان ۱۷۳ و ۱۷۲ ،۱۶۳ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۰۴
 داشـته انتظار فرد كه فتدا يم اتفاق يزمان ،ييكارا ادراك .ميباش داشته ييكارا ادراك آن مورد در كه ميزن يم كار كي انجام به دست يوقت ما  

 يعلـ اينجا در .ابديب خود در را كار آن دادن انجام در الزم مهارت و دانش يعني د؛يايب بر كار آن پسِ از تواند يم و دارد را الزم ييكارا كه باشد
  .زند يم باز سر آن انجام از ليدل نيهم به .ندارد ييكارآ ادراك فوتبال يباز به نسبت

 ادراك فقـدان دارد، نقش خاص رفتار نيا در كه ياصل عامل اما باشد، نداشته دوجو يعل در زين ها نهيگز ريسا در ذكرشده عوامل است ممكن  
  .است ييكارا

 فـرار دنبال  به بلكه برد، نمي لذت (عذرخواهي كردن) آن از چون دهد، مي انجام بيروني انگيزٔه با را كردن عذرخواهي و آوردن بهانه رفتار علي  
  .است ديگران جلوي آبرويش حفظ و شدن مسخره از
  شناسي روان ۱۹۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۰۵
  .شوند يم محسوب يجانيه عالئم )يعاطف( ياحساس يها حالت ريسا و يديناام خشم، ترس ت،يعصبان  
 عالئـم و... دنيـكوب را پتـو كـردن، يپرخاشگر كردن، فرار زدن، اديفر مثل ،شود يم انجام ياراد شكل به باًيتقر كه يا مشاهده قابل يكارها  

  .شوند يم محسوب يرفتار
 لـرزش ،صـورت شـدن سرخ مثل بدن يظاهر راتييتغ نيهمچن و و... درد معده ،قلب ضربان شدن تند مثل بدن درون يكيولوژيزيف راتييتغ  

  .شوند يم محسوب يجسمان عالئم و... دست
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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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