
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 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

وقت پيشنهادي تا شماره از شمارهتعداد پرسش مواد امتحاني

 دقيقه 18 25 1 25 زبان و ادبيات فارسي

 دقيقه 20 50 26 25 زبان عربي

 دقيقه 17 75 51 25 اسالمي معارف و فرهنگ

 دقيقه 20 100 76  25 زبان انگليسي

 دقيقه 75گويي:  مدت پاسخ 100ها:  تعداد كل پرسش
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ــبو دا ــ طل ــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ،یگرام ــد خــود ی مانن
 ،مسـتمر هـای سـنجش ،ارزشـیابی آزمـون از بعـد هوشـمند یها کارنامه

 هوشـمند، اشـکال رفـع دو، نـهیگز الؤ سـ بانـک ن،یآنال یها آزمون شیپ

 از دهاسـتفا بـا ، ...و دو نهیگز یها آزمون ویآرش ،یآموزش کمک یها جزوه
 )عبور رمز عنوان به( خود یمل کد و )یکاربر  نام عنوان به( یداوطلب ۀشامر 
  .دیشو gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد
 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 ـصویـــــرت اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید
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  چند واژه درست معني شده است؟ -۱
   -(تجلّـي: آشـكار شـدن) -(بهـرام: سـيّارٔه زحـل) -(دد: جـانور اهلـي) -(زه: چـوب كمـان) -(كـام: نيّـت) -كوس: شـيپور جنگـي)«(  

  »خوان) (مقريان: قرآن -تكلّف: صميمي) (بي -اسب سركش)(توسن:  -(غَنا: دستگاه موسيقي)
 ) سه4  ) پنچ3  ) شش2  ) چهار1  
  ها مترادف هستند؟ ترتيب با كدام واژه به» غرامت، دينار، استقرار، مدام، وجه« -۲

  وجود -پيوسته -برقرار كردن -مسكوك نقره -) تاوان2  ذات -هميشه -ثابت كردن -سكۀ طال -) خسارت مالي1  
  ذات -مِي -ثابت شدن -سكۀ نقره -) جبران خسارت4  وجود -مِي -برپايي -سكۀ طال -اوان) ت3  
  معني تمام واژگان در كدام گزينه درست است؟ -۳

    الف) بسنده: كامل، كافي، شايسته  
  ب) هژير: پسنديده، شير، چاالك  
  عقلي، عربده ج) سفاهت: ناداني، كم  
  د) باره: ديوار قلعه، حصار، اسب  
  مان: هولناك، مهيب، غرّنده) ده  
  ه -د -ب) 4  ه -ج -ب) 3  ه -د -الف) 2  د -ب -الف) 1  
  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» خشمگين، اورنگ، بدسرشت، سيارٔه مشتري«هاي  معني واژه -۴

ــم ــوج غ ــفله ز م ــه و س ــرق غصّ ــف) آزاده غ ال
 

ــيد  ــران كش ــر ك ــان ب ــت ام ــت و رخ آزاد رس
 

از آن خـال عنبـرينب) شد حُسن خط يكي صـد 
 

مســـعود كـــرد اختـــر ســـعد ايـــن وبـــال را 
 

ج) گـــرَم زمانـــه ســـرافراز داشـــتي و عزيـــز
 

ـــودي  ـــتان ب ـــاك آس ـــزّتم آن خ ـــرير ع س
 

تــر زنــد د) همّــت هــزار بــار از آن ســخت
 

ــدار  ــير آب ــرزه و شمش ــير ش ــه ش ــربت، ك ض
 

ــوهه ــۀ انب ــون بيش ــتي چ ــود از كش ــدر ش ) بن
 

ــر ار  ــير ن ــون ش ــده، چ ــتي غرّن ــر كش ــده غن
 

  ب -د -ج -ه) 4  ب -الف -ج -) د3  ب -د -الف -ه) 2  ه -الف -ج -) د1  
  است؟» غلط اماليي« فاقدكدام گزينه  -۵

  (قدر و بها) -(رثا و بليغ) -) (قالب و پيكره)2  (علم و بيرق) -(جزر و مد) -) (خاست و اراده)1  
  (حذر و پرهيز) -(هول و وحشت) -آزار) ) (ضجر و4  (سطور و خطوط) -(هالل و بدر) -شرمي) ) (وقاحت و بي3  
  امالي كدام بيت كامالً درست است؟ -۶

جمــع بــا زينــت نگــردد جــوهر مردانگــي) 1
 

ـــغ را  ـــازي از زر تي ـــر س ـــود گ ـــرش آري ب از ب
 

) تيــري كــه زدي بــر دلــم از غمــزه خطــا رفــت2
 

ـــت؟  ـــد رأي ثواب ـــه كن ـــه انديش ـــاز چ ـــا ب ت
 

قآيد بـه سـاحل غرقـۀ دريـاي عشـ  چون نمي) 3
 

زند بيهـوده از بهـر چـه چنـدين دسـت و پـا؟ مي 
 

ـــزار اي بي) 4 ـــه بگ ـــالم گل ـــي ع ـــر از تلخ جگ
 

حوصـــله بگـــذار ايـــن مـــي بـــه حريفـــان تنگ 
 

  وجود دارد؟» غلط اماليي«در متن زير چند  -۷
حّت مزاج از عوارض بيمـاري و در هنگام فراقت از مشغولي و به وقت عزّ توانگري از ضلّ درويشي و در نعمت شادي از محنت دلتنگي و در ص«  

  »ي پيش از فوات فرصت گزارده شود.هركسفراخي مجال عمر از تنگي نفس بازپسين ياد آر تا حقّ 
  ) چهار 4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  هاي كدام گزينه همگي در بيت زير وجود دارد؟ آرايه -۸

گر در او باغي است طاووس رخش ماري است افسون
 

افسـون نگـر سر بر خط آن، شهري چو من بنهاده 
 

  تشخيص -تشبيه -حسن تعليل -) ايهام2    تضاد -جناس -كنايه -) مجاز1  
  مجاز -كنايه -تشبيه -) استعاره4  استعاره -تضاد -جناس -) حسن تعليل3  
  ............... جز بهشود،  ديده مي» ناهمسان«و » همسان«ها هر دو نوع جناس  در همۀ گزينه -۹

ــ) 1 ــت رس ــر دس ــازمگ ــو ب ــين ت ــر زلف د در س
 

چون گـوي چـه سـرها كـه بـه چوگـان تـو بـازم 
 

ــرش) 2 ــان ت ــت حريف ــاده از دس ــوش ب روي من
 

كــه بــه بــاطن همــه نيشــند و بــه ظــاهر نوشــند 
 

ــد) 3 ــبر بكن ــيخ ص ــار ب ــك ب ــه ي ــار ب ــراق ي ف
 

بهـــار وصـــل نـــدانم كـــه كـــي بـــه بـــار آيـــد 
 

ــيده) 4 ــه رخ دركش ــرده ب ــه پ ــران ك ــن دلب اند اي
 

انــد بــه غمــزه پــردٔه خلقــي دريده هــر يــك 
 

 ۱۴ درس انتهای تا ۱۰ درس از :۱ فارسی      ۵ درس انتهای تا ۲ درس از :۳ فارسی
´ 18
پيشنهادي زمان
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  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» استعاره، تناقض، تشبيه، ايهام، كنايه«هاي  آرايه -۱۰  22
 عمـر مـدت در كـه فرهاد دل حال به خوش) الف

 

ــرين مــزٔه تلــخ  اســت شــيرين اش خــاطره ت
 

  
ـــقبازان) ب ـــرار عش ـــد اس ـــتان نياي در داس

 

؟ستان چه كار داردكانجا كه قاف عشق است د 
 

  
) آتش چگونه دست و گريبـان شـود بـه خـار؟ج

 

ــتيزه  ــق س ــت عش ــه اس ــانم گرفت خوي چن
 

  
ـــايد ـــر پ ـــر ) اگ ـــيش گي ـــا پ ـــدي رض بن

 

وگــر يــك ســواره ســر خــويش گيــر 
 

  
نه هر كاو نقش نظمي زد كالمش دلپـذير افتـد )ه

 

تذرو طرفه من گيرم كه چاالك است شـاهينم 
 

قرقاول) (تذرو: نوعي پرنده، 
  د -ب -الف -ه -) ج4  ج -د -ب -الف -ه) 3  ب -الف -ه -د -) ج2  د -ب -ج -الف -ه) 1  
  است؟ نادرستهاي مندرج در برابر كدام گزينه  يكي از آرايه -۱۱

ــــــاد1 ــــــرض فري ــــــاد ز دســــــت ق ) فري
 

ـــــرداد  كـــــاو خـــــاك مـــــرا بـــــه بـــــاد ب
 

 واج آرايي) -(مجاز 

ــت2 ــي اس ــا يك ــۀ آب بق ــراب و موج ــوج ش ) م
 

ــردهه  ــد پ ــوا يكــي اســت رچن ــالف، ن هاســت مخ
 

تلميح) -(ايهام تناسب 
تـن ) خاك خورده اسـت بسـي گلـرخ و نسـرين3

 

رويـــد از آن ســـرو و گـــل و نســـرين كـــه مـــي 
 

تشبيه) -(حسن تعليل 
است سروقدي كه كجا هر كشدم خون و خاك به )4

 

ــالي مــن اســت  ــاال كشــد ب هــر آن نهــال كــه ب
 

 )تناقض -(تشبيه 
  مانند بيت زير است؟  كدام ابياتدر » را«ع نو -۱۲

ـــــــارزار ـــــــدد در ك ـــــــر وي ببن اگ
 

ـــك،   ـــدر و هيبـــت شـــود ي ـــو را ق هـــزارت
 

 

ــاد ــب بگش ــا جي ــو ت ــار ت ــل رخس ــف) گ ال
 

ـــــد  ـــــان بياي ـــــار در دام ـــــرد را خ خ
 

ــت نگذاشــت روشــنايي ــن فراق ب) در چشــم م
 

ـــده  ـــاب دي ـــان! دري ـــاب تاب ـــا را اي آفت ه
 

ــــ ــــاز، اي كب ــــن از ب ــــه ك وترج) انديش
 

ـــت  ـــمان اس ـــه آس ـــو را عرص ـــد ت هرچن
 

د) چشم تو ريخت خونم، شـرم آمـدم كـه گـويم
 

از بهـــر نـــيم جـــاني بـــا دوســـت مـــاجرا را 
 

بنگـر بـاري بـه چشـم احسـان» همام«) سوي ه
 

بـــا بنـــده التفـــاتي رســـم اســـت پادشـــا را 
 

  ج -ه -) د4  د -ج -) ب3  ه -ج -) الف2  ه -ب -الف) 1  
  ............... جز بهاند؛  بيان شده» بالغيشيؤه «همۀ ابيات به  -۱۳

ـــد1 ـــوش بازآي ـــه ه ـــت ب ـــام قيام ـــاز ش ) نم
 

ــداد ا  ــي ز بام ــود م ــورده ب ــه خ ــي ك ــتلكس س
 

رود ) سعدي مالمت نشنود ور جان در اين سر مي2
 

صــوفي گرانجــاني ببــر، ســاقي بيــاور جــام را 
 

) نه باغ ماند و نـه بسـتان كـه سـرو قامـت تـو3
 

ـــه د  ـــداختبَرســـت و ولول ـــاغ و بوســـتان ان ر ب
 

ـــه باده4 ـــدح ك ـــيش آر ق ـــبوح ) پ ـــان ص نوش
 

آســــوده ز مســــجدند و فــــارغ ز كنشــــت 
 

  است؟ نادرستتوضيح مقابل كدام گزينه  -۱۴
) مــن در وفــا و عهــد چنــان كنــد نيســتم1

 

كــز دامــن تــو دســت بــدارم بــه تيــغ تيــز 
 

 (حذف نهاد) 

) نمانـــد فتنـــه در ايـــام شـــاه جـــز ســـعدي2
 

ل تو فتنـه اسـت و خلـق بـر سـخنشكه بر جما 
 

 (حذف مسند) 

) مرغ گويا گشت مطرب گو نـوايي خـوش بـزن3
 

ـــديم  ـــان ق ـــار و پيم ـــاي ي ـــا را وف ـــاد ده م ي
 

(حذف مفعول) 
كنـي بـه حـال ضـعيفان ) شنيدمت كه نظر مي4

 

ــادت  ــار عي ــه انتظ ــم خــوش ب ــت و دل ــبم گرف ت
 

 (حذف فعل) 
  ؟بيشتر است» فيهاي اضا تركيب«تعداد  بيتدر كدام  -۱۵

ــو، دل مــي1 ــت روز كــه ديــدم رخ ت گفــت ) نخس
 

اگــر رســد خللــي خــون مــن بــه گــردن چشــم 
 

ـــو2 ـــدم ت ـــار مق ـــر در نث ـــل و گه ـــه لع ـــا ك ) بي
 

كشـــــم بـــــه روزن چشـــــم خانـــــۀ دل مي ز گنج 
 

ـــت3 ـــي داش ـــر خراب ـــم س ـــك روان ـــحر سرش ) س
 

گرفـــت دامـــن چشـــم گـــرم نـــه خـــون جگـــر مي 
 

ــا ســح4 ــو ت ــژدٔه وصــل ت ــوي م ــه ب ر شــب دوش) ب
 

ــــم  ــــن چش ــــراغ روش ــــادم چ ــــاد نه ــــه راه ب ب
 

   ترتيب چيست؟ شده در بيت زير به هاي مشخص نقش واژه -۱۶
بـود ليـك شـبانيرا جامـه و چـوب  كسـانبس 

 

ــاد   ــهدر نه ــود،  جمل ــي ب ــانيگرگ ــود چوپ نب
 

  مسند -اليه مضافٌ -اليه مضافٌ -) متمم2    نهاد -صفت -صفت -) مفعول1  
  مسند -اليه مضافٌ -صفت -) مفعول4  نهاد -اليه مضافٌ -هالي مضافٌ -) متمم3  
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  تناسب مفهومي دارند؟» تجلّي هستي است جان كندن من«كدام ابيات با  -۱۷  33
شود صيد عشق كي شود او صيد مـرگهركه الف) 

 

چون سپرش مـه بـود كـي رسـدش زخـم تيـر؟ 
 

ــي ــرد تجلّ ــتي او ك ــا هس ــه ت ــاموش ك ب) خ
 

ــد  ــه ن ــدان ســان ك ــه هســتيمهســتيم ب انيم ك
 

شـود شـهيد ج) زنده است آن كـه در ره تـو مـي
 

شــود مــرده اســت آنكــه بهــر تــو بســمل نمــي 
 

د) چــون تــو از ظلمــت هســتي نفســي بــازرهي
 

ـــي  ـــي بين ـــور تجلّ ـــر از ن ـــاق پ ـــه آف هم
 

  الف -) ب4  د -) ج3  ج -) الف2  ب -) د1  
  ..... .......... جز بهها با بيت زير تناسب دارند،  همۀ گزينه -۱۸

ــــد ــــم اول بري ــــد ه ــــرگ باي ــــر گ س
 

نــــه چــــون گوســــفندان مــــردم دريــــد 
 

 

ــــــود هزاردســــــتان1 ــــــرده ب ) چــــــون م
 

چـــــــه ســـــــود ز جلـــــــؤه گلســـــــتان 
 

) چـــو گـــرگ خبيـــث آمـــدت در كمنـــد2
 

ـــــفند  ـــــركَن از گوس ـــــه دل ب ـــــش ورن بك
 

ــــدان3 ــــن م ــــرگ ايم ــــفندان را ز گ ) گوس
 

ـــي  ـــه موس ـــي گرچ ـــد هم ـــبان آي ـــان ش ش
 

حلقـه تشـنه فـرو كـن) كنونم آب حيـاتي بـه 4
 

ــده بشــويي  ــه آب دي ــرم ب ــه بمي ــه آن گهــي ك ن
 

  ؟نداردبيت زير با كدام گزينه قرابت مفهومي  -۱۹
دريــــايم و نيســــت بــــاكم از طوفــــان

 

دريـــا همـــه عمـــر خـــوابش آشـــفته اســـت 
 

 

) موج دريا را به ساحل همنشيني تهمـت اسـت1
 

ـــــزل كرده بي  ـــــذر من ـــــراران ن ـــــد آرام را ق ان
 

ـــن 2 ـــوج اي ـــاحل آرام را) م ـــد س ـــا نجوي دري
 

ــاد و هســت  ــزان ب طاقــت و آســودگي از مــن گري
 

ــد3 ــا افكن ــه دري ــا ســايه ب ــو ت ــوه تمكــين ت ) ك
 

تــــابي مــــوج خطــــر آرام گرفــــت نــــبض بي 
 

) از وصــل تســلّي نشــدن الزم عشــق اســت4
 

ــــــــدن  ــــــــا ز تپي ــــــــرد دل دري آرام نگي
 

  ؟نداردكدام گزينه با بيت زير تناسب  -۲۰
ـــور ـــون زنب ـــر دو گ ـــل ه ـــد از مح خوردن

 

ــل  ــر عس ــن ديگ ــيش و زي ــد زان ن ــك ش لي
 

 

 ظاهر در نيست مُشكش كه عالم در آهوست بسي )1
 

ابدان در نيست جانش كه گيتي در است شخص بسي 
 

) مرو در راه هر كوري اگر مردي بـر ايـن هـامون2
 

تـر از هامـان كه گمراهي بـرون آيـي بسـي گمـره 
 

ــــه3 ــــه هــــر دان ــــد ) ن ــــر ده ــــؤه ت اي مي
 

نـــه هـــر نـــي بـــه بنگالـــه شـــكّر دهـــد 
 

) نه هر آهو كه پـيش آيـد بـود در نـاف او نافـه4
 

نه هر زنـده كـه تـو بينـي بـود در قالـب او جـان 
 

  كدام گزينه با بيت زير تناسب مفهومي دارد؟ -۲۱
ــي ــت ب ــك اس ــد خش ــق، زاه ــر از راز عش خب

 

ــاره  ــر از اش ــه خب ــه را چ ــروي قبل ــت؟  اب اس
 

 

رن گذشـــــت) صـــــدهزاران هـــــزار قـــــ1
 

كـــــس نيامـــــد هنـــــوز محـــــرم عشـــــق 
 

) در ره عشــق نشــد كــس بــه يقــين محــرم راز2
 

ي بــــر حســــب فكــــر گمــــاني داردهركســــ 
 

ـــتم3 ـــت نگذش ـــد ظاهرپرس ـــيچ زاه ـــه ه ) ب
 

ـــار داشـــت پنهـــاني  ـــه زنّ ـــه ن ـــر خرق كـــه زي
 

ـــي4 ـــد ب ـــق ) از زاه ـــت ح ـــو معرف ـــز مج مغ
 

؟كـــف از دل دريـــا چـــه خبـــر داشـــته باشـــد 
 

  ............... جز بهبا بيت زير تناسب دارند،  ها همۀ گزينه -۲۲
ــــر سلســــله ــــت اگ ــــان شــــود همّ جنب

 

ــــود  ــــليمان ش ــــه س ــــد ك ــــور توان م
 

 

ـــزود1 ـــت برف ـــه همّ ـــد ب ـــعب آم ـــار ص ) ك
 

ــــت  ــــان درگذش ــــد ز چوگ ــــز آم ــــوي، تي گ
 

كننـد ) اهل همّـت رخنـه در سـدّ سـكندر مـي2
 

ــبك  ــن س ــه اي ــتح را دندان ــد ف ــتان كلي ــد دس ان
 

ـــت ذاتـــي صـــائب) كـــار اكســـير ك3 نـــد همّ
 

خـــاك در دســـت، زر و ســـيم شـــود حـــاتم را 
 

»المـع«شـود  ) ز همّت كارهاي صعب آسان مي4
 

باشـد اي يابنده مـي هر جوينده اينكه  درست است 
 

  مفهوم كدام گزينه با مفهوم بيت زير تناسب بيشتري دارد؟ -۲۳
ــد ــت اوفت ــه دل و جان ــق ب ــق ح ــور عش ــر ن گ

 

تر شـــوي ببـــاهللا كـــز آفتـــاب فلـــك خـــو 
 

 

ننــگ هســتي از ســرم تيــغ شــهادت برگرفــت) 1
 

پيش دريـا گـرد راه از خويشـتن سـيالب ريخـت 
 

عشق تا دست نـوازش بـر سـر دوشـم كشـيد) 2
 

ــرا  ــد م ــل ش ــتم مقاب ــر رس ــائب اگ ــد ص زال ش
 

شود صائب چو صـبح مشرق خورشيد تابان مي) 3
 

سـينۀ خــود را بــه نــور صــدق اگــر صــيقل كنيــد 
 

شـــي افتـــاد در وجـــود مـــراز عشـــق آت) 4
 

كه سقف نـه فلـك از جـوش مـن بلنـدي يافـت 
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  مفهوم بيت زير در كدام گزينه بهتر بيان شده است؟ -۲۴  44
ـــاك؟ ـــي پ ـــي كن ـــرش ك ـــا دل ز مه بگفت

 

بگفــت: آنگــه كــه باشــم خفتــه در خــاك 
 

 

ــازآيي1 ــو ب ــن چ ــرگ م ــس از م ــال پ ــزار س ) ه
 

ز خـــاك نعـــره بـــرآرم كـــه مرحبـــا اي دوســـت 
 

جــان مــن جرعــۀ عشــق تــو نريــزد بــر خــاك )2
 

مگــــر آن روز كــــه در خــــاك بريــــزد بــــدنم 
 

) نثــار خــاك رهــت نقــد جــان مــن هــر چنــد3
 

ـــداري  ـــو مق ـــر ت ـــد روان را ب ـــت نق ـــه نيس ك
 

) با خويشتن همي برم ايـن شـوق تـا بـه خـاك4
 

وز خــاك ســر بــرآرم و پرســم نشــان دوســت 
 

  مفهوم كدام گزينه متفاوت است؟ -۲۵
ارد كثــــرت مــــردم ز تنهــــايي مــــرابرنيــــ) 1

 

ــدا  ــكر ج ــت از لش ــون راي ــكرم چ ــان لش در مي
 

بــه آشــنايي مــردم مــرو ز راه كــه نيســت) 2
 

ـــحبت را  ـــه دام ص ـــوردن دل دان ـــر خ ـــه غي ب
 

گيري صــائب از مــردم پشــيماني نــدارد گوشــه) 3
 

ز كــوه قــاف هيهــات اســت عنقــا ســر بــرون آرد 
 

دبو  پــاس صــحبت داشــتن در دوزخــم افكنــده) 4
 

ـــرا  ـــد م ـــاوداني ش ـــت بهشـــت ج ـــۀ عزل گوش
 

  
  ۲۶-۳۵( األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو التَّعریب أو املفهومعّین(:  
  : بگو ............... )ُقل سیروا يف األرض فانظُروا کیف بدأ الخلَق ( -۲۶

  ند] آفرینش را آغاز کرد. ) در زمین سیر کنند و بنگرند که چگونه [خداو ۱  
  ) در زمین گردش کنید و بنگرید که چگونه آفرینش آغاز شد. ۲  
  ) در زمین گردش کنند و بنگرند که آفرینش چطور آغاز شد. ۳  
  ) در زمین سیر کنید و بنگرید که [خداوند] چگونه آفرینش را آغاز کرد. ۴  
  »: م املخترب و لکّنه قد واَصَل عمله دؤوباً و هذه الحادثة مل تُضعف عزمه!َفَقَد ألفرد أخیه األصغر يف اإلنفجار و إنهدا« -۲۷

اش را  داد و ایـن حادثـه اراده سـختی بـه کـارش ادامـه مـی آلفرد در انفجار و تخریب کارگاه از دست رفت، ولـی او بـه تر کوچک) برادر ۱  
  کرد! ضعیف منی

اش را  آزمایشگاه از دست داد، ولی کارش را پیگیرانه ادامـه داد و ایـن حادثـه اراده) آلفرد برادر کوچکش را در حادثۀ انفجار و تخریب ۲  
  ضعیف نکرد!

ش را از دست داد، ولی او کارش را با پشتکار ادامـه داد و ایـن حادثـه ارادۀ او را تر  کوچک) در انفجار و تخریب آزمایشگاه، آلفرد برادر ۳  
  ضعیف نکرد!

ا در انفجار و تخریب آزمایشگاهش از دست داد، با پشتکار به کارش ادامـه داد و در ایـن حادثـه، عـزم و ش ر تر  کوچک) آلفرد که برادر ۴  
  اش تضعیف نشد! اراده

  »: الّنفط!قضاء الُعطُالت يف مناطق الجذب الّسیاحّي مثل الّشواِطئ و العامرات األثریّة یستطیع أن ینقلب إقتصاد بلدنا و یُنقذه من اإلکتفاء ب« -۲۸
توانـد اقتصـاد کشـورمان را دگرگـون  های تـاریخی مـی ها و ساختامن ) گذراندن تعطیالت در مناطق دارای جاذبۀ جهانگردی مانند ساحل۱  

  سازد و آن را از وابستگی به نفت نجات دهد!
کننـد کـه اقتصـاد  هـای باسـتانی کمـک مـی هـا و سـاختامن ) در مناطق جّذاب، گردشگران با گذراندن تعطیالت در جاهایی چون ساحل۲  

  کشورمان دگرگون شده و از وابسته بودن به نفت نجات یابد!
) گذراندن تعطیالت در جاهای جّذاب گردشگری مانند ساحل و آثار باستانی توانسته اقتصاد کشورمان را دگرگون کند و آن را از اکتفا به ۳  

  نفت برهاند!
های تاریخی است که به دگرگونی اقتصاد کشورمان  ها و ساختامن همچون ساحل ) گذراندن تعطیالت در مناطق دارای جاذبۀ گردشگری۴  

  دهد! کند و آن را از وابستگی به نفت نجات می کمک می
  »: کان لصدیقي َمرَض جلدّي فَذهب إلی املستشفی مع والدّي!« -۲۹

  ) برای دوستم یک بیامری پوستی بود و با پدرم به بیامرستان رفت!۱  
  بیامری پوستی داشت و همراه با پدر و مادرش به بیامرستان رفتند!) دوستم یک ۲  
  ای که داشت، با پدر و مادرم به بیامرستان رفت! خاطر مرض پوستی ) دوست بیامرم به۳  
  ) دوست من یک بیامری پوستی داشت و به همراه پدر و مادرم به بیامرستان رفت!۴  

 
 

 ۶ و ۵ های درس :۱ قرآن زبان ،عربی      ۲۴ صفحۀ انتهای تا ۲ درس و ۱ درس :۳ قرآن زبان ،عربی
´ 20
 پيشنهادي زمان
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ٍر یُفَرُز عند الجرح حّتی یلتئم برسعٍة! إّن للِقّط لساناً له غدٌد مملوءةٌ « -۳۰  55   »: بسائٍل ُمطهِّ
  رسعت التیام یابد! شود تا به کننده دارد که هنگام زخمی شدن ترّشح می هایی پر از مایعی پاک ) گربه زبانی دارد که غّده۱  
  شود تا رسیعاً خوب شود!  شدن ترّشح می کننده در آن است که هنگام مجروح ) هامنا برای گربه زبانی است که غددی پر از مایع پاک۲  
  رسعت او را خوب کند! تواند به شود، می شدۀ آن هنگامی که ترّشح می های پر از مایع پاک ) قطعاً گربه زبانی دارد که غّده۳  
  رسعت (زخم را) خوب کند! ا بهکند ت کننده دارد که هنگام زخمی شدن آن را ترّشح می هایی پر از مایعی پاک که زبان گربه غّده  درستی به )۴  
  »: ال مُتیتوا الرّجاء يف قلوٍب تعتمد بکم فإيّن أعلم ال يشء أسوأ ِمن الیأس!« -۳۱

  چیزی بدتر از ناامیدی نیست! هیچدانم  هایی که به شام اعتامد دارند را نُکشید، پس هامنا من می ) امید قلب۱  
  دانم چیزی از ناامیدی بدتر نیست! نند نباید مبیرد، چراکه من میک هایی که به شام اعتامد می ) امیدواری در دل۲  
  چیز بدتر از ناامیدی نیست! هیچهای مورد اعتامد به خودتان منیرانید، پس هامنا من آگاهم  ) امیدواری را در دل۳  
  از ناامیدی نیست!چیزی بدتر  هیچدانم  کنند منیرانید، زیرا من می هایی که به شام اعتامد می ) امید را در قلب۴  
  يف الّرتجمة:  الخطأعیِّن  -۳۲

  ها را افزایش داد! ) بعد إخرتاع الّدینامیت کَرُثَت أدوات القتل و ازدادت الحروُب!: پس از اخرتاع دینامیت، ابزار کشتار زیاد شد و جنگ۱  
  مان مظاهر توانایی پروردگارشان را ببینند!آموزان تالشگر  ) لیت طالباتنا املجّدات یُبِرصَن َمظاهر قدرة ربّهّن!: کاش دانش۲  
آمـوزد چگونـه اشـتباهامتان را تصـحیح کنـیم و از  یُعلّمنا کیف نصّحح أخطائنا و نَخرج مـن الظّلـامت!: قطعـاً خـدا بـه مـا مـیاللّه ) إّن ۳  

  ها خارج شویم! تاریکی
  خداوند او را از آن نجات خواهد داد! اما  ،آتش انداخته شد َسیُنقذه منها!: ابراهیم دراللّه ) قُِذَف إبراهیُم يف الّنار و لکّن ۴  
  عیِّن الّصحیح:  -۳۳

نا امللحوظ يف الّسیاحة!: گوناگونی آثار همراه ثباِت وضع امنیتی موجب رش۱   ع املعامل مع إستقرار الوضع األمنّي یُسبّب مُنُوَّ د چشمگیر ) تنوُّ
  شود! ما در گردشگری می

  پستال است! گیریم، مناسب کارت هایی که می اً تُناِسُب للبطاقة الربیدیّة!: بعضی از عکس) بعُضنا نلتقُط صور ۲  
) بَُحیرة زریبار يف مریوان إحدی ِمن آالف مناطق الجذب الّسیاحّي يف إیران!: رود زریوار در مریوان یکی از صـدها منـاطق دارای جاذبـۀ ۳  

  گردشگری در ایران است!
  هایی نیست که آن را بپردازم، آیا بخشیدن آن برایتان ممکن است؟  ّدیها، هل یُمکن لک إعطاُءها؟: نزد من پول) ما عندي نقوٌد ِالُؤَ ۴  
  »: کشاورزان از چاه روستا آبی را بیرون آوردند!« -۳۴

  ) إستخرج املُزارعون ماًء من برئ القریة!۲  ) الفّالحون إستخرجوا میاهاً من البرئ القریة!۱  
  ) املزارعون إستخرج املاء من البرئ يف الّریف!۴  لفّالحین ماًء من برئ الّریف!) إستخرجوا ا۳  
  ؟»الّسائل رسیع اإلنفجار و لو بالحرارة القلیلة!» الّنیرتوغلیسیرین«کان والُد نوبل أقام مصنعاً لصناعة ماّدة «أّي مفهوم یُحصل ِمن  -۳۵

  ) ماّدة الّنیرتوغلیسیرین ُمتَشکِّل ِمن ماّدة غازیة تُستَعمل لإلنفجارات!۲  قط!) الّنیرتوغلیسیرین تَنَفِجر يف الحرارة العالیة ف۱  
  ) تنفجر الّنیرتوغلیسیرین حتّی يف الّدرجات الّسفلی!۴  ) نوبل أنشأَ مصنعاً نَفسه لصناعة الّدینامیت مبساَعدة أبیه!۳  
  ۳۶-۴۲( الّنّص مبا یناسب إقرأ الّنّص الّتايل ثّم أجب عن األسئلة(:  

ّحيأفض ة بشكلٍ اليوميّ  نابأعامل إذا أردنا أن نقومَ « أّن  علمّيٌة أُجِريَـت يف ُمخَتلَـف الّسـننيَ  دراساٌت  و قد أثَبَتت َل فإنّنا نَحتاُج إلی الّنوِم الصِّ
ُ عدَد ساعاِت الّنوم الصّحّي  يَكفيِهُم الّنوُم  البالغونبينام  عىل األقّل  من الّنوم یومّیاً ساعة  ۱۴عكسّياً مع عمر اإلنسان فاألطفاُل بحاجة إلی  يَتغريَّ

ُرنا من تناوِل األطعمة الّثقيلة و ُرشْ  ومالنّ  وقِت  تنظيمِ ، و تَنَصُحنا هذه الّدراساُت بيف اليوم ساعاٍت  ٧يُقارُِب ما  ب الّسوائِل و تََجنُّبه متأّخراً و تَُحذِّ
ح (ورق زدن، مرور کردن)سائل قراءة الّر ِم الجّوال لالّتي تحتوي علی الكافئني كالقهوة قبَل الّنوم و إستخدا و  جتامعـيِّ اإل  واصلِ التّ  مواقعِ  و تََصفُّ

بـالّنوم  عورَ الّشـ ُب بِّ َسـيُ الّـذي امليالتونني  هرمونِ الّذي يَنَبِعُث منهام مَيَنُع من إفراز  زرَق األ وءَ ضّ مشاهدِة الّتلفاز عندما نَلَجأ إلی الِفراش، ألّن ال
و  الجهـاِز الهضـميّ ر عىل ثّ ؤَ يُ  ومَ النّ  ألنّ  باألمراض الجسمّية و الّنفسّيةلإلصابة  تعرّضاً  كرثُ هم األ وممن النّ  لون عىل ساعاٍت كافيةٍ حُص يَ  ال ذينَ الّ ف

  » یداری)!الیقظة (بيف  حياتِناعىل  ہيُظِهُر آثارَ  وميف النّ ضيه الّذي نَـمْ  ناعمر  لَث و تحسنِي الّذاكرة فكأنَّ ثُ  شاط البدينّ النَّ 
  :ّص النّ  يف لَم یُذکرما َعنيِّ  -۳۶

حيُّ و كّميّتـُه يف األطفال و البالغني۲  ) آثاُر الّنوم الجسميُّة و الّنفسيُّة علی اإلنسان۱    ) الّنوُم الصِّ
 ) كيـفيّـُة الّنوِم الّصحيِّ للُمصـابنَي باألمراض۴  ) ما يَِجُب تََجنُّبه قبَل الّنوم من األكل و الّرشب۳  
 َحَسَب الّنّص: الخطأ َعنيِّ  -۳۷

 مشاهدَة التّلفاز و قراءَة الكتُب اإللكرتونيّة!  كْنرت) إذا لََجأنا إلی الّنوِم فلْ ۱  
  و قراءة الرّسائل عندما نکون راقدین يف الِفراش! املواقع ) ال نستخدِم الجّواَل لتصّفح۲  
  و يَُسبُِّب الّنوَم بشكل أرسع! امليالتونني هرمونِ ) الّضوُء األزرُق يُثري إفراَز ۳  
  يَُكن نوُمنا صّحيّاً لحياٍة أفضل!) مييض کلٌّ مّنا ما يقارُب ثلَث عمره يف الّنوم فلْ ۴  
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  »َمن أراد أن يقوم مبهّمته اليومّية بشكل أفضَل ............... «للَفراغ َحَسَب الّنّص:  الّصحيحَ َعنيِّ  -۳۸  66
ْف نوَمه و يُ  يَُقلِّْل ) فلْ ۱   نْ ) فلْ ۲  طعاَمه و رشابَه! َخفِّ  ذاكرتَه و نَشاطه البديّن! يَُحسِّ
 من املواقع اإلجتامعيّة! يَتََجنَّْب ) فلْ ۴  ساعَة نومـه و مقـداره الكايف! ـيَُنظِّمْ ) فلْ ۳  
 :عیِّن ما یُناِسُب مفهوَم النَّّص  -۳۹

 ر يف نومَك إذا كُنَت تحرُُص علی يومك!) ال تَتأَخَّ ۲  ) نجاُحـك غداً ال يقوُم إّال علی عملـَك اليوم!۱  
 ) نـوٌم علی علـٍم خرٌي من صـالٍة علی غفلة!۴  ) إعلَموا أّن الّناَس نِيـاٌم فإذا ماتُـوا إنـتَبَهوا!۳  
  ۴۰-۴۲( اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ  يف الخطأعّین(:  

  »:يََتغريَّ « -۴۰
 ل و الجملة فعليّةفاعو / فعل معلوم -الزم -بزيادة حرفنيِ  مزید ثُاليثّ  -للمفرد املذكّر الغائب -) فعٌل ۱  
 فعل مع فاعله جملة فعلیّة  /متعدٍّ  -»تغيري«مصدره  -فيه حرفان زائدان -مزید ثاليثّ  -) فعٌل مضارع۲  
 معلوم/ خرب الحروف املشبّهة -»تََفّعل«مصدره علی وزن مزید ثاليثٌّ  -) فعٌل للمفرد املذكّر الغائب۳  
َ «ماضيه:  -»غ ي ر«حروفه األصلیّة  -ال يقبَُل املفعول -مضارع ) فعٌل ۴    فعٌل و فاعل /»ت، ي«بزيادة  -»تََغريَّ
  »:يَُسبُِّب « -۴۱

 و الجملة فعليّة فعل و فاعل /بزیادة حرٍف واحد ثُاليثٌّ  مزیدٌ  -للمفرد املذكّر الغائب -) فعٌل مضارع۱  
 فعل و فاعله الّضمیر املسترت /معلوم -»َسبَب«مصدره:  -»َسبََّب « ماضیه: -) فعٌل مبعنی املضارع اإللتزاميّ ۲  
 » الّشعور«فعل و فاعٌل و مفعوله  /ُمتَعدٍّ  -»س ب ب«حروفه األصليّة  -للغـائب -) فعٌل مضارع۳  
 الجملة فعليّةفعل و  /معلوم -الزّائدة» ب«فيه حرف  -»تفعيل«مصدره علی وزن  -ثاليثّ  ) فعٌل مزیدٌ ۴  
  »:بالغونَ ال« -۴۲

 معرب/ مبتـدأ و مرفـوع بالـواو  -جمع ساملٌ للمـذکّر -) إسم۲  معرفة -»غ ل ب« األصليّة حروفه -ثاليثّ  مجرّد من الفاعل إسم )۱  
 فاعل و مرفوع»/ ب ل غ«ماّدته  -مبنيّ  -جمٌع للمذکّر -) إسم۴  معرٌّف بـأل -»بَلََغ يَبلُغُ «من  -جمٌع للمذکّر -) إسُم الفاعل۳  
 ۴۳-۵۰( أجب عن األسئلة الّتالیة(:  
  يف ضبط الحرکات أو الّتشکیل: الخطأعیِّن  -۴۳

  ) ال تَعیُش حیواناٌت مائیٌَّة يف أعامِق املُحیِط!۲  ُه الَخلَق!) إنَُّهم ساروا يف األرِض و نَظَروا کیَف بََدأ اللّ ۱  
  ) یََری بَعَض الّسائِحیُن إیراَن بَلَداً ُممتازاً لَِقضاء الُعطُالِت!۴  ) إنَفَجَر املُختََربُ َو انَْهَدَم َعلی رأِس أخیِه األصَغر!۳  
 :معاً عیِّن ما فیه جمع الّتکسیر و جمع الّسامل  -۴۴

  ) هذه املاّدة سّهلت أعامل اإلنسان الّصعبة يف حفر األنفاق و إنشاء الطّرُق!۱  
  تاقون إلستخدامه!) أقبَل علی رشاء الّدینامیت رؤساء َرشکات الِبناء و ُهم یش۲  
  ) ال بُّد من تألیف کتاٍب عظیم إلحصاء مناطق الجذب الّسیاحّي يف إیران!۳  
 ) للبطّة غّدة بالُقرب من ذنبها تحتوي زیتاً خاّصاً تنُرشه علی جسمها!۴  
  يف اإلعراب: الخطأَعیِّن  -۴۵

  لیسیرین!غاً لِصناعِة ماّدِة نیرتو ُه قد أقاَم مصنع) والِدُ ۲  ساُء رشکاِت البناِء!ؤ ) أقبََل علی رشائه ر ۱  
 لفرد!أ نََرشوا ُعنواناً َخطَأً عن  الَفرَنسیّین) ۴  اکیَن!سمُتَنح لَِمن یُساِعد املَ  الجائزةُ ) ۳  
  ؟أکرثيف أيِّ األجوبة عدد األسامء املَبنّیة  -۴۶

  )رَسولِِه و علی املُؤمنین ُه َسکیَنتَُه علیفَأنزََل اللّ () ۲    )َرضََب لَنا َمثَالً و نَِيسَ َخلَقهُ () ۱  
  )ُه نَفساً إّال ُوسَعهاالیکلُّف اللّ () ۴  )إنَّ ربّک هَو أعلَُم مِبَن َضلَّ َعن سبیله() ۳  
  يف أيِّ األجوبة یکون املضاُف موصوفاً؟ -۴۷

  املُدن! ) سوف یأيت یوٌم یَستعین البَرش من البکرتیا إلنارة۲  ) ینبعُث ضوٌء ِمن األسامک املُضیئة يف البحر!۱  
  ) لسان القّط املُطهِّر مفیٌد يف إلتئام ُجرحه!۴  ) بعض الحیوانات تعرُف ِبغریزتها األعشاب الطّبیّة!۳  
  عن اإلجابات األخری؟ یختلفيف أّي األجوبة نوع الخرب  -۴۸

  ) ُمنظّمة الیونسکو قاَمت ِبتسجیل ُمُدن إیران يف قامئة الّرتاث العاملّي!۱  
  م إیران و إستقرار الَوضع األمنّي فیها یُشّجع الّسائحین إلی الّسفر إلیها!) إّن تَنّوع معالِ ۲  
  ) کأّن املُحافظات الّشاملیّة الثَّالث قطعاٌت من الجّنة تُعِجبُنا کثیراً!۳  
  ) يف الّسنوات األخیرة إیران َشِهَدت منّواً ملحوظاً يف الّسیاحة!۴  
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  للکلامت املعّینة: يف املحّل اإلعرايبّ  الخطأَعیِّن  -۴۹  77
  إلیه) ! (مضافالّساحل) رََسَم األوالد صورة جمیلة علی رَمل ۱  
م ۲     يف مجال الطِّّب و الّصیدلَة يف الّسنوات األخیرة َملحوظ! (فاعل) ِبالدي) تََقدُّ
  ِعنَد املعلّمین! (خرب) ُمحَرتمون) الطّّالُب املُؤدَّبون ۳  
  علی الورقة! (صفت) املکتوبة) اُرید هذه األدویة ۴  
م املفعول علی الفاعل؟ -۵۰   يف أيِّ األجوبة تََقدَّ

خور!۱   هب إستخرََجه الُعاّمل ِمن بین الصُّ   ) رأینا سائحیَن من أمریکا الُوسطی يف املتحف!۲  ) الذَّ
  ) قرأُت قصیدة ألمیر الّشعراء أحمد شوقّي!۴  ) ساَعَدِت املمرّضتان املرأة الّتي تَصادَمت!۳  

  
  باشد؟ يم آن از يمناسب فيتوص نه،يگز كدام و ستيچ دل در خدا محبت كردن خانه شرط -۵۱

  .ميباش داشته دوست دارد خدا از ينشان و رنگ را هركه بايد - خدا از يرويپ )1  
  .ميباش داشته دوست دارد خدا از ينشان و رنگ را هركه بايد - خدا دوستان با يدوست )2  
  .ميباش داشته دوست كند يم عمل خدا دستورات مطابق كامالً كه را كسي است واجب - خدا از يرويپ )3  
  .ميباش داشته دوست كند يم عمل خدا دستورات مطابق كامالً كه را كسي است واجب - خدا دوستان با يدوست )4  
  است؟ يديتوح ۀمرتب كدام مصداق ،اصل نيا و ايم كرده نفي را امر كدام م،يبدان عالم روابط يمبنا را تيعل اصل اگر -۵۲

  تيربوب -)اءياَول دونِهِ مِن اَفَاتَّخَذتُم قُل( )2  تيربوب -)الصَّمَد اهللاُ َاحَدٌ اهللاُ هُوَ قُل() 1  
  تيوال  -)الصَّمَد اهللاُ َاحَدٌ اهللاُ هُوَ قُل( )4  تيوال  -)ءاياَول دونِهِ مِن اَفَاتَّخَذتُم قُل() 3  
  دارد؟ مصداق امور كدام در كار نيا و ستيچ  اطهار ۀائم و  خدا رسول از يريالگوگ ٔهثمر نيتر همم -۵۳

  كارها و امور تمام در -اهداف به دنيرس تر عيسر  )2  كارها و امور تمام در -هدف به دنيرس تر آسان )1  
  ارزش با و خوب همواره امور در -اهداف به نديرس تر عيسر  )4  ارزش با و خوب همواره امور در -هدف به دنيرس تر آسان )3  
  دارد؟ ييمعنا چه و است كدام اراده و عزم تيتقو يبرا ه شد هيتوص يها كار از -۵۴

  او بر هيتك و خداوند به كارها ۀجينت سپردن -توسل )2  او بر هيتك و خداوند به كارها ۀجينت سپردن -توكل) 1  
  او ياياول از درخواست و خدا به كارها سپردن -توسل) 4  او ياياول از درخواست و خدا به كارها سپردن -توكل )3  
  است؟ عملي توحيد مسير در حركت عدم يا حركت مصاديق از همگي شريفه، آيات كدام مفهوم به كردن عمل -۵۵

  )ربّكُم و رَبّي اهللاَ ِانَّ( -)هَواه اِلهَهُ ِاتَّخَذَ مَن رَأيتَ اَ( -)األرض فِي ما و السَّماوات فِي ما لِلّه و( )1  
  )ربّكُم و رَبّي اهللاَ ِانَّ( -)هَواه اِلهَهُ ِاتَّخَذَ مَن رَأيتَ اَ( -)مُستَقيم صِراطٌ هذا فَاعبُدوه( )2  
  )فَاتَّبعوني( -)َوجهه عَلي اِنقَلَب( -)األرض فِي ما و السَّماوات فِي ما لِلّه و( )3  
  )فَاتَّبعوني(-)َوجهه عَلي لَباِنقَ( -)مُستَقيم صِراطٌ هذا فَاعبُدوه( )4  
  ؟باشد مي راستا هم »اهللا الّا اله ال« عبارت با هفيشر يۀآ كدام ،يديتوح يها يبند ميتقس در -۵۶

  )شَيء كُلِّ خَالِقُ اهللاُ قُلِ( )2    )القَهَّارُ الَواحِدُ هُوَ وَ() 1  
  )وَلِيّ مِن دُونِهِ نم لَهُم مَا( )4  )األَرضِ فِي ما وَ السَّمَاَواتِ فِي مَا لِلّهِ وَ() 3  
  گردد؟ يم برداشت فهيشر عبارات كدام به توجه ضرورت ،بيترت به ، »كن جبار بر هيتك پس كن، كشت« يبايز مصرع در دقت از -۵۷

  )ضُرِّهِ كَاشِفَاتُ هُنَّ هَل بِضُرٍّ اهللاُ أَرادَنِيَ ِإن( -»توست دست به كارها ۀرشت سر دانند يم متوكالن« :خداوند به خطابش در  نيرالمؤمنيام )1  
  )ضُرِّهِ كَاشِفَاتُ هُنَّ هَل بِضُرٍّ اهللاُ أَرادَنِيَ إن( - »ديهست گرانيد  سربار شما« :كردند ينم كار كه يمتوكالن به خطاب  امبريپ )2  
  )المُتَوَكِّلُونَ يَتَوَكَّلُ يهِعَلَ( -»توست دست به كارها ۀرشت سر دانند يم متوكالن« :خداوند به خطابش در  نيرالمؤمنيام )3  
  )المُتَوَكِّلُونَ يَتَوَكَّلُ عَلَيهِ( -»ديهست گرانيد  سربار شما« :كردند ينم كار كه يمتوكالن به خطاب  امبريپ )4  
  ست؟يچ به منوط او، هيعل نيزم و آسمان تمام زشيخ مقابل در بندگان امور از وجه احسن به خداوند ييجو چاره -۵۸

  متعال خداوند از خالصانه و يقلب درخواست )2  كارها در شهياند  و تفكر مشورت، از پس خدا بر وكلت) 1  
  يجوان دوران در خداوند بر هيتك) 4  ها وحشت و ييتنها  در خدا به بردن پناه )3  
  است؟ آن دمؤيّ فهيشر يۀآ كدام و شده محقق مورد دامك ابد،ي يم تيارجح انيعص با همراه يآزاد به نسبت انسان يبرا ييايدن زندان در يگرفتار كه آنجا -۵۹

  )لَيُسجَنَنَّ آمره ما يَفعَل لَم لئِن و( -اخالص لباس به يآراستگ )1  
  )فَاستَعصَمَ نفسِهِ عَن راَودتُهُ لَقَد و( -اخالص لباس به يآراستگ )2  
  )لَيُسجَنَنَّ هر آم ما يَفعَل لَم لئِن و( -دهيچيپ طيشرا  در حق صيتشخ رتيبص به نييتز  )3  
  )فَاستَعصَمَ نفسِهِ عَن راَودتُهُ لَقَد و( -دهيچيپ طيشرا  در حق صيتشخ رتيبص به نييتز  )4  
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 در آن بـا ،يـيروا ريـتعب نيكدام و دينما يم اشاره ديتوح مراتب از كي كدام به ،)األمُورِ عَزمِ مِن ذَلِكَ إنَّ أصَابَكَ مَا يعَلَ صبِرٱ وَ( ۀفيشر يۀآ -۶۰  88
  است؟ باطارت

  خداوند يكو مسافر يبرا توشه نيبهتر  - تيربوب )2  تقرب ريمس در قدم ثبات شرط - تيربوب) 1  
  تقرب ريمس در قدم ثبات شرط - يعمل )4  خداوند يكو مسافر يبرا توشه نيبهتر  - يعمل) 3  
  خورد؟ يم چشم به فهيشر يۀآ كدام در آن يانيوح ديمؤ و داد خواهد قرار خود دوستي و محبت مورد را جواني چگونه خداوند، -۶۱

  )يفاتَّبِعُونِ اهللاَ تُحِبُّونَ كُنتُم إن قُل( -ورزد يم يپاكدامن كه يعفت با بردبار يايباح جوان) 1  
  )يفاتَّبِعُونِ اهللاَ تُحِبُّونَ كُنتُم إن قُل( -بگذراند خدا از اطاعت در را شا يجوان كه يكس )2  
  )هللا حُبّا أَشَدُّ آمَنُواْ الَِّذينَ وَ( -ورزد يم يپاكدامن كه يتعف با بردبار يايباح جوان )3  
  )هللا حُبّا أَشَدُّ آمَنُواْ الَِّذينَ وَ( -بگذراند خدا از اطاعت در را شا يجوان كه يكس )4  
 به نسبت يعمل بغض و نفرت و حق ذات به نسبت عشق و محبت از را عالم سراسر يفضا مسلمانان، ديبا« نكهيا بر يمبن ،)ره( ينيخم امام كالم -۶۲

  است؟ فهيشر عبارت كدام بازتاب با راستا هم ،»كنند زيلبر خدا دشمنان
  )اليوَك هِيلعَ تَكون نتَاَفاَ( )2    »عَصاه مَن اهللا َاحَبَّ ما« )1  
  )اءياَول معَدوّكُ وَ يعَدوّ تَتَّخِذوا ال( )4  )قالحَ مِن جاءَكُم بِما كَفَروا قَد وَ( )3  
  شود؟ يم افراد از گروه كدام ريگ بانيگر ن،يمب خسران همان اي ياخرو آشكار انيز -۶۳

  .گردانند يمبر  رو او از ها يسخت در و كنند يم يبندگ شيآسا  زمان در را خداوند كه يكسان) 1  
  .اند رفتهيپذ  را ها آن يسرپرست كه  امبريپ و خدا دشمنان با كنندگان يدوست )2  
  .اند كرده خدا حكم نيگز يجا  و يشخص منافع يقربان را تعاون و ثاريا  كه يكسان )3  
  .ستين ها آن ليوك يكس و داده قرار معبود را شيخو  نفس و هوا كه يكسان )4  
  كند؟ يم واجب موحد انسان بر را امر كدام ،زيچ همه بودن خدا مخلوق -۶۴

  خدا دشمنان با مبارزه و طاغوت ينف )2  واناتيح و شهرها برابر در بودن مسئول) 1  
  ندهيآ  به يدوار يام تداوم )4  تيشخص ثبات و رامشآ  به دنيرس يبرا تالش) 3  
  دارد؟ انسان يزندگ در ينقش چه ات،ين و افكار افعال، خلوص -۶۵

  گريكد ي به نسبت مانيا  اهل يبرتر  )1  
  گرانيد  و خود سرنوشت به نسبت تعهد درك در قيتوف )2  
  پروردگار تيرضا  مطابق كردار و اعمال به يبخش تيفعل در اهتمام )3  
  ديتوح ريمس از انحراف خطرات ياحتمال ديتهد  هرگونه از دور به ياتيح از يبرخوردار  )4  
 در گزند كدام به ابتال يبرا دليلي ،بيترت به ،)ءيشَ لّكُ بّرَ وَهُ( مفهوم به او يتوجه يب و يويدن امور به حاضر عصر انسان حد از شيب اشتغال -۶۶

  ؟باشد يم يندگز
  خدا تيعبود  همچون ،هوس و يهو ساختن معبود و بت - خدا با شيا ين تيمعنو  درك عدم )1  
  خدا تيعبود  همچون ،هوس و يهو ساختن معبود و بت -قلب در خداوند نداشتن جايگاه )2  
  يغن امعجو  كنار در جوامع يبرخ ٔهچهر بر ديشد  استضعاف گرد نشستن -قلب در خداوند نداشتن جايگاه )3  
  يغن جوامع كنار در جوامع يبرخ ٔهچهر بر ديشد  استضعاف گرد نشستن -خدا با شيا ين تيمعنو  درك عدم )4  
  شود؟ يم دهيد تيب كدام در ،يناشدن وصف يها پاداش به مخلص انسان يابيدست مصداق -۶۷

ـــر )1    ـــتان ب ـــان آس ـــر جان ـــر گ ـــوان س ـــادن ت نه
 

ــــگ  ــــر يســــربلند  گلبان زد تــــوان آســــمان ب
 

ديـــــــــام يدار  و يطانيشـــــــــ ٔهبنـــــــــد )2
 

ـــــه  ـــــتا  ك ـــــو شيس ـــــتي همچ ـــــد زدان كنن
 

شـــب همـــه شـــب ام شـــده دل حـــرم پاســـبان )3
 

ــــا  ــــا  در ت ــــرده ني نگــــذارم او ۀشــــياند  جــــز پ
 

ــــدگ )4 ــــا كــــن يبن ــــه ت ــــد ســــلطانت ك كنن
 

ــــن  ــــا ت ــــن ره ــــا ك ــــه ت ــــت هم ــــد جان كنن
 

 وقَـفَ نفسَـه حاسَبَ مَن« علوي حديث به توجه با و گيرد مي قرار هموردتوج تقرب، به رسيدن برنامۀ از بخش كدام در »نوزاد به عهد تمثيل« -۶۸
  است؟ كدام نفس محاسبۀ ثمرٔه ،...» عُيوبِه علي

  ايرادات ساختن برطرف و گناهان به آگاهي -خدا با بستن عهد )2  آينده براي بهتر هاي تصميم گرفتن -خدا با بستن عهد )1  
  ايرادات ساختن برطرف و گناهان به آگاهي -مراقبت )4  آينده براي بهتر هاي تصميم گرفتن -مراقبت )3  
 تحـول اين ايجاد عامل به آيه كدام در و است فضيلت كدام مرهون ازخودگذشتگي، و ايثار به خودخواهي و مَنيّت از آدمي نفس يافتن ارتقاء -۶۹

  است؟ شده اشاره
  »ندهيد. جا را خداغير  خدا حرم در خداست، حرم انسان قلب« -الهي مودت )1  
  )دارند. بيشتري محبت خداوند به اند، آورده ايمان كه كساني و( -الهي مودت )2  
  »ندهيد. جا را غيرخدا خدا حرم در خداست، حرم انسان قلب« -خدا راه در جهاد )3  
  )دارند. بيشتري محبت خداوند به اند، آورده ايمان كه كساني و( -خدا راه در جهاد )4  
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اي براي تأثير خود يا ساير  كند و اگر حساب جداگانه را تبيين مي» وضوح توحيد در خالقيت« ،پاسخ منفي به سؤال مستتر در كدام آيۀ شريفه -۷۰  99
  ايم؟ موجودات باز كنيم، با پيام كدام آيه مقابله كرده

  )وَ هُوَ َربُّ كُلّ شَئ( -)ق كُلّ شَيقُلِ اهللا خالِ() 2  )ال يُشرك في حُكمِهُ َاحدا( -)قُلِ اهللا خالِق كُلّ شَئ() 1  
  )ال يُشرك في حُكمِهُ َاحدا( -)اَمْ جَعلُوا لِلّه شُركاء خَلَقوا كَخلقِه() 4  )وَ هُوَ َربُّ كُلّ شَئ( -)اَمْ جَعلُوا لِلّه شُركاء خَلَقوا كَخلقِه() 3  
 را فهيشـر عبارت كدام باشد، داشته نيمسلم به خطاب حتينص و موعظه كي فقط خدا، دستورات طبق،  اسالم مكرم رسول بود، بنا اگر -۷۱

  دادند؟ يم قرار مدنظر
  )القَهّار الواحِدُ هوَ وَ ءيشَ كُلّ خالق اهللا قُلِ() 2  )طانيالشَّ تَعبدوا ال َان آدم يبَن اي كُمياِل اَعهَد اَلَم() 1  
  )ميمُستَق صِراطٌ هذا ياعبُدون َانِ() 4    )يفُراد وَ يمَثن لِلّه تَقوموا َان() 3  
  باشد؟ يم بندگانش امور به نسبت خدا مطلق يرخواهيخ و يآگاه قبول يمعنا به فه،يشر يۀآ كدام مفهوم برابر در ميتسل سر آوردن فرو -۷۲

    )ۥعَبَدهُ بِكَافٍ اهللاُ لَيسَ أ() 1  
  )أَمِرهِ بَالِغُ اهللاَ إنَّ حَسبُه فَهُوَ اهللاِ عَلَي يَتَوَكَّل مَن وَ() 2  
  )النُّورُ وَ الظُّلُمَاتُ تَستَوِي هَل أم البَصِيرُ وَ األعمَي يَستَوِي هَل قُل() 3  
  )لَّكُم شَرّ هُوَ وَ شَيئا تُحِبُّواْ أن عَسَي وَ لَّكُم خَير هُوَ وَ ئايشَ تَكرَهُواْ أن عَسَيو () 4  
  متنوع و پياپي تهديد كرده است و مفهوم مستنبط از آن چيست؟ طور مطابق آيات سورٔه آل عمران، خداوند دربارٔه كدام گناه كبيره، به -۷۳

  اعتنايي خدا به ماست. اعتنايي ما به تعهدات الهي، مسبب بي بي -شكني با خدا ) پيمان1  
  اعتنايي خدا به ماست. اعتنايي ما به تعهدات الهي، مسبب بي بي -توجهي به حسابرسي بزرگ قيامت ) بي2  
  شويم. طور جدي محاسبه مي اگر خودمان در دنيا به حساب خود نرسيم، در قيامت به -شكني با خدا ) پيمان3  
  شويم. طور جدي محاسبه مي اگر خودمان در دنيا به حساب خود نرسيم، در قيامت به -توجهي به حسابرسي بزرگ قيامت ) بي4  
 دارد اشاره يعمل ديتوح تحقق ۀالزم به )ةبالمَوَدَّ إلَيهِم تُلقُونَ أولِيَاءَ عَدُوَّكُم وَ عَدُوِّي واْتَتَّخِذُ لَا آمَنُواْ الَّذِينَ أيُّهَا يَا(ۀ فيشر يۀآ از قسمت كدام -۷۴

  است؟ ديتوح نيا ابعاد از بعد كدام يتجل امر نيا و
  يفرد -)مدوّكُعَ و يدوّعَ تَتَّخِذُواْ لَا() 2  ياجتماع -)مدوّكُعَ و يدوّعَ تَتَّخِذُواْ لَا() 1  
  يفرد -)بالمََودَّةِ إلَيهِم تُلقُونَ() 4  ياجتماع -)بالمََودَّةِ إلَيهِم قُونَتُل() 3  
  نيمنؤرالميام و  سجاد امام يها درخواست مضمون بيترت به ر،يز ۀفيشر عبارات از كي كدام،  نيمعصوم ۀائم گهربار كالم به توجه با -۷۵

  دهد؟ يم نشان را
  )اهللا حبِبكُمُيُ( -)لِلّه حُبّا اَشَدُّ() 2  )ذُنوبَكم لَكُم غفِريَ( -)لِلّه حُبّا اَشَدُّ() 1  
  )اهللا حبِبكُمُيُ( -)بِه ِاطمانَّ() 4  )ذُنوبَكم لَكُم غفِريَ( -)بِه ِاطمانَّ() 3  

  
76- His work was published in The Washington Post …………… as one of "Ten Memorable Paintings 

of 2014" in The Huffington Post. 
 1) but distinguished  2) and distinguished  
 3) but he distinguished  4) and it distinguished  
77- The young lady cut …………… with a sharp piece of glass while she …………… the dishes. 
 1) herself / is washing  2) herself / was washing  
 3) by herself / washed  4) her / washes 
78- We gave them the money last week, but we haven’t received a receipet yet, ……………? 
 1) didn’t we 2) didn’t they 3) have we 4) haven’t we 
79- Drama is one of the key ways in which children can gain an understanding of …………… and of others. 
 1) it 2) itself 3) themselves 4) them 
80- Health officials in the UK are asking the food industry to cut the calories in its products in a/an 

…………… to reduce the rate of heart attack in the UK.  
 1) honor 2) wonder 3) attempt 4) certainty 

  

  کار کتاب ۳ درس + ۳ درس :۱ انگلیسی زبان      کار کتاب ۱ درس + ۴۸ صفحۀ انتهای تا ۲ درس و ۲۴ صفحۀ از ۱ درس :۳ انگلیسی زبان
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1010  81- The famous researcher says that Iran has been the primary …………… of carpet weaving long 
before Christ.  

 1) invention 2) key 3) cradle 4) grave 
82- Do not miss this unique opportunity to buy the high-tech laptop at half the …………… price from 

the newly opened shop. 
 1) recommended 2) advanced 3) distinguished  4) enjoyable 
83- We need to understand that antibodies are protein substances manufactured by the humans’ 

immune system to help …………… us against diseases. 
 1) prevent 2) change 3) protect 4) prepare 
84- If you have a/an …………… Internet connection or if you want to protect your small business 

from hackers, I think this book will help you. 
 1) donated 2) dedicated 3) improved 4) ancient 
85- During the COVID-19 quarantine, people faced a shortage of …………… items like toilet paper, 

masks, medicines, and canned foods.  
 1) suitable 2) smart 3) intermediate 4) necessary 
86- On the …………… of my own personal observations, I like to explain a few problems about the 

United States and China. 
 1) project 2) figure 3) design 4) basis 
87- Dedicated nineteenth-century …………… and experts had none of the advanced instruments and 

devices we have today. 
 1) elders 2) donors 3) inventors 4) compilers 
 Cloze Test 

A famous Russian proverb states that “a smile without …(88)… is a sign of idiocy” and a  
so-called “smile of respect” is seen as fake and often …(89)… with suspicion in Russia. Yet in 
countries like the United States, Australia and Britain, smiling …(90)… as a sign of openness, 
friendship and respect, and is …(91)… used to break the ice. In a piece of research done on smiles 
across cultures, the researchers found that smiling individuals were considered more intelligent than 
non-smiling people in countries such as Germany, Switzerland and China. However, in countries like 
Russia, Japan and South Korea, pictures of smiling faces …(92)… the non-smiling ones. 

88- 1) power 2) attraction 3) reason 4) ability 
89- 1) founded 2) regarded 3) replied 4) compared 
90- 1) is often interpreted  2) often was interpreted 

3) is often interpret  4) has been interpreted often 
91- 1) recently 2) frequently 3) certainly 4) physically 
92- 1) were rated as little intelligent than 2) are rated as more intelligent than 

3) are rate as the least intelligent 4) were rated as less intelligent than 
 Reading Comprehension I 

Heroes are not just the people in uniform or those in the profession of saving lives. They live 
among us. Heroes come in all shapes, sizes and forms. They're the “average Joes” and the girl next 
door. And sometimes, they're not even human at all. 

There's a good chance you've already heard the story about Tara, the cat who came to the 
rescue of her human "sibling" by fighting off a roaming dog that had gone after the child, or the 
bear at the Budapest Zoo that saved a crow that was drowning in its cage; but, these are just two 
among hundreds of stories of animals saving lives. Every day, remarkable animals become heroes 
when they save the lives of members of their own species, the lives of other species, and even the 
lives of humans. 

Every case of animal heroism helps to show just how developed animals' emotions and abilities 
are, and shows that these creatures are much more similar to us than they are different. There are 
some amazing stories of animal heroes. 
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1111  93- The best title for this passage could be “……………”. 
 1) Animal Heroes 2) Remarkable Animals 3) Animal Emotions 4) Strange Creatures 
94- What does the author mean by “They're the “average Joes” and the girl next door”? 
 1) Heroes are always average people. 2) Only average people can be heroes. 
 3) Everyone can become a hero. 4) Only special people can become heroes. 
95- What does “they” in paragraph 1 refer to? 
 1) heroes 2) humans 3) animals 4) stories 
96- The passage most probably continues with a discussion of …………… . 
 1) emotions and abilities of animals 2) main differences of humans and animals 
 3) why animals are not able to think and talk 4) some stories about animal heroes 
 Reading Comprehension II 

Since the invention of USB drives and hard disks that can store huge amounts of digital 
information, floppy disks have largely been forgotten by most computer users. The now outdated 
disks, however, were once a vital and necessary tool for computer users not too long ago. 

Floppy disks were first invented in the late 1960s and were first sold in the early 1970s. These 
disks were about 8 inches in diameter. By the late 1970s, these disks had been improved upon by 
other companies and the first five and a quarter inch disk was manufactured and put on the 
market. Information was stored on a rotating magnetic disk inside of a rectangular plastic jacket. 
The disks could keep information on both sides and users would usually need to turn over and 
reinsert the disk in a disk hole in order to get at this data. 

In the early 1980s, the three and a half inch floppy took over as the disk of choice for most 
computer users. Not only were these disks smaller than the big five and a quarter inch disk, but 
they could also store much more information. One side of the new disks could store 720 kilobytes of 
information compared to the 360 kilobytes capacity of the five and a half inch disk. Like its 
predecessor, the three and a half inch floppy disk could store data on both sides, leading to a 1/44 
megabyte storage capability. 

The development of new technology such as high capacity hard drives, USB flash drives, and 
CD-ROMs, has rendered floppy disks outdated. Sony announced in 2011 that they would stop 
making floppy disks. In Europe, the last floppy disk was sold in March, 2010. The floppy disk was 
once a standard computer item but it has since been left. 

97- We can infer from the passage that …………… . 
 1) Sony produced the last series of floppy disks in 2010.  
 2) storage capacity is the main reason why users prefer floppy disks to CDs. 
 3) the floppy disk is still a standard computer item since it has been invented. 
 4) floppy disks have mostly been forgotten by most computer users. 
98- According to the passage, when was the first five and a quarter inch floppy disk invented? 
 1) by the late 1960s 2) in the early 1960s 3) by the late 1970s 4) in the early 1970s 
99- The pronoun “its” in paragraph 3 refers to …………… . 
 1) the five and a half inch disk 2) information on one side of the new disk 
 3) the three and a half inch floppy disk 4) storage capability of the disk 
100- What is the best title for the passage? 
 1) The Invention of USB Drives 2) The History of Floppy Disks  
 3) The Development of New Technology 4) A Vital Tool for Computer Users 
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 گیرند. می قرار قانونی پیگرد حتت 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

  
   1400 آذر 5زمايشي  آ زمون آ
  

  اختصاصيآزمون 

رچ
فت
د

 ة
مار
ش

2 ة
لة
رح
م

 4

 وقت پيشنهادي تا شماره از شماره تعداد پرسش مواد امتحاني

 دقيقه 25 120 101 20 رياضي

 دقيقه 10 135 121 15 اقتصاد

 دقيقه 25 160 136 25 ادبيات اختصاصي

 هدقيق 20 180 161 20 عربي اختصاصي

 دقيقه 11 195 181 15 تاريـخ

 دقيقه 12 210 196 15 جغرافيا

 دقيقه 11 225 211 15 علوم اجتماعي

 دقيقه 20 245 226 20 منطق و فلسفه

 دقيقه 11 260 246 15 روان شناسي

 دقيقه 145گويي:  مدت پاسخ 160ها:  تعداد كل پرسش

ــبو دا ــ طل ــیطال خــدمات از فادهاســت جهــت ،یگرام ــد خــود ی مانن
 ،مسـتمر هـای سـنجش ،ارزشـیابی آزمـون از بعـد هوشـمند یها کارنامه

 هوشـمند، اشـکال رفـع دو، نـهیگز الؤ سـ بانـک ن،یآنال یها آزمون شیپ

 از اسـتفاده بـا ، ...و دو نهیگز یها آزمون ویآرش ،یآموزش کمک یها جزوه
 )عبور رمز عنوان به( خود یمل کد و )یکاربر  نام عنوان به( یداوطلب ۀشامر 
  .دیشو gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد
 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 پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را
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  ها مناسب است؟ آوري داده كدام روش جمع» ميزان برق مصرفي شهر تهران در ساعات مختلف شبانه روز«براي موضوع  -۱۰۱
  ها دادگان) 4  مصاحبه) 3  نامه پرسش) 2  مشاهده) 1  
  گويند؟ گيري چه مي ها براي استخراج اطالعات و تصميم دهي، تحليل و تفسير داده ؤه گردآوري، سازمانبه مطالعۀ نح -۱۰۲
  گيري اندازه) 4  شاخص) 3  متغير) 2  آمار) 1  
aهاي  باشد، ميانگين داده ۲۰برابر  ۱۸و  a ،b ،c ،۱۰ ،۱۵اگر ميانگين اعداد  -۱۰۳ c ،۱۳ ،b  ت؟كدام اس ۲و  
  1 (21  2 (22  3 (23  4 (24  
aهاي  اگر مُد داده -۱۰۴ , , , ,b , , ,10 12 25 14 12   ها كدام است؟ باشد، ميانۀ آن ۲۵فقط عدد  30
  1 (18  2 (5/18  3 (19  4 (5/19  
aهاي  معيار داده انحراف -۱۰۵ ,b ,a , c   2 1 2 4 4 aبرابر با صفر است. حاصل  3 b c  است؟ كدام  
  1 (7  2 (8  3 (9  4 (10  
هاي  در داده -۱۰۶ , , , , , , , ,62 76 96 70 56 89 93 80   چاركي به دامنۀ تغييرات كدام است؟ ، نسبت دامنۀ ميان68
  1 (55/0  2 (6/0  3 (65/0  4 (7/0  
  رند؟قرار دا ۳۱و  ۲۷ها، بين  ، تقريباً چند درصد داده۱۶و واريانس  ۳۵در يك جامعۀ آماري بزرگ، با ميانگين  -۱۰۷
  1 (14  2 (20  3 (24  4 (34  
معيـار ايـن  ضرب عدد واريانس و انحراف است. حاصل ۲۰معيار، برابر با  ، مجموع عدد واريانس و عدد انحراف۱۶دادٔه آماري با ميانگين  ۲۰در  -۱۰۸

  ها كدام است؟ داده
  1 (27  2 (64  3 (125  4 (216  
  ؟نيستندوضعيت سكه در پرتاب اول و سوم مثل هم  كنيم. با چه احتمالي بار پرتاب مي ۳يك سكه را  -۱۰۹
  1 (25/0  2 (375/0  3 (5/0  4 (625/0  
از بين اعداد مجموعۀ  -۱۱۰ , , , ,1 2 3 20 ؟نيستكنيم. با چه احتمالي اين عدد، مربع كامل  يك عدد انتخاب مي  

  1 (2/0  2 (7/0  3 (3/0  4 (8/0  
  است؟ ۵نويسيم. با چه احتمالي اين عدد، مضرب  رقمي مي دد سهيك ع ۴و  ۳، ۲، ۱، ۰با ارقام  -۱۱۱

  1 (18/0  2 (2/0  3 (22/0  4 (24/0  
  كند؟ واحد اضافه شود، فضاي نمونه چه تغييري مي ۳ها  سكه، اگر به تعداد سكه mدر آزمايش پرتاب  -۱۱۲
  شود. برابر مي 3) 4  شود. واحد اضافه مي 3) 3  شود. برابر مي 8) 2  شود. واحد اضافه مي 8) 1  
A)سه مجموعه باشند، كدام گزينه عبارت  Cو  A ،Bاگر  -۱۱۳ B) C   دهد؟ درستي نشان مي را به  

  1 (

 

  2 (

 

  3( 

 

  4( 

 

  

عضوي از مجموعۀ  ۴در چند زيرمجموعۀ  -۱۱۴ A , , , , , , , , 1 2 3 4 5 6 7 8   وجود دارد؟ ۳عدد مضرب  ۲، حداقل 9
  1 (42  2 (45  3 (48  4 (51  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 محل انجام محاسبات

A B

C

A B

C

A B

C

A B

C

 ۳ فصل:۱ آمار و ریاضی      ٢ درس و )٩ فحۀص( »ترکیب« ابتدای از ۱ درس ۱ فصل :۳ آمار و ریاضی
´ 25
پيشنهادي زمان
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  رنگ هستند؟ ها هم كنيم. با چه احتمالي مهره مهره انتخاب مي ۳مهرٔه قرمز،  ۷مهرٔه آبي و  ۴از بين  -۱۱۵  22

  1 (12
55  2 (13

55  3 (14
55  4 (16

55   

P(A)اگر  -۱۱۶ / 0 2 ،P(B)  1
P(Aو  2 B) / 0 7  باشد، كدام گزينه در مورد دو پيشامدA  وB درست است؟  

  1 (A  زيرمجموعۀB .2  است (A  وB .3  ناسازگارند (A B  وA B .4  برابرند (A B  وB A .برابرند  
  كنار هم هستند؟ aو  n ،mيسيم. با چه احتمالي سه حرف نو حرفي بدون تكرار حروف مي ۶يك كلمۀ  neymarبا حروف كلمۀ  -۱۱۷

  1 (1
5  2 (1

30  3 (1
6  4 (1

15   

امين با هم در اين گروه نباشند. اين كار را به چند طريق ي كه علي و رطور بهنفره انتخاب كنيم  ۶خواهيم يك گروه  نفره مي ۱۰از يك كالس  -۱۱۸
  توانيم انجام دهيم؟ مي

  1 (120  2 (168  3 (140  4 (224  

اگر  -۱۱۹
k k
   

      

12 12
C(kباشد، مقدار  2 ,   كدام است؟ 2(

  1 (6  2 (10  3 (15  4 (21  
  است؟ 5!شده،  ضرب سه عدد رو ه احتمالي حاصلكنيم. با چ سه تاس را با هم پرتاب مي -۱۲۰

  1 (1
216  2 (1

144  3 (1
72  4 (1

36   

  
 باشد؟ مي زير هاي شپرس درست پاسخ حاوي هنگزي كدام -۱۲۱
  دهد؟ مي ارائه »اقتصادي رفتار«از  دقيقي تعريف گزينه كدام) الف  
 است؟ كدام تجارت و فروش و خريد گيري شكل عامل) ب  
 منظور ............... كنيم مي صحبت بازار از وقتي) ج  
  .دهند مي نشان اقتصادي متغيرهاي تغييرات به نسبت بازار در درگير طرف دو كه است هايي واكنش) الف) 1  
  خاص اي زمينه در گرايي تخصص ها، توانايي در ها انسان تفاوت )ب    
 .افتد مي اتفاق كاال فروشندگان خريداران و بين ارتباط آن در كه است خاصي مكان) ج    
  .است اقتصادي تغييرات وضعيت به بتنس ها آن واكنش نيز و كنندگان مصرف و توليدكنندگان از هريك اقدام و گيري تصميم چگونگي) الف) 2  
  خاص اي زمينه در گرايي تخصص ها، توانايي در ها انسان تفاوت) ب    
 .شود ناميده »بازار«اصطالح  به كه خاص مكاني ضرورتا نه و است كاال آن و فروشندگان خريداران ارتباط) ج    
  .گيرند مي تقاضا كاالي مورد مورد در ...و كيفيت عرضه، توليد، ت،قيم تغييرات به واكنش در كنندگان مصرف كه است تصميماتي) الف) 3  
  توليدكننده و تقاضاكننده بين تعامل) ب    
 .افتد مي اتفاق كاال و فروشندگان خريداران بين ارتباط آن در كه است خاصي مكان) ج    
  .دهند مي انجام هستند، بازار تنظيم راستاي در كه اقتصادي كالن بازيگران تصميمات با مواجهه در اقتصادي خرد بازيگران كه است هايي واكنش مجموعه )الف) 4  
  توليدكننده و تقاضا بين تعامل) ب    
 .شود ناميده »بازار«اصطالح  به كه خاص مكاني ضرورتاً نه و است آن كاال فروشندگان و خريداران ارتباط) ج    
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 دربر دارد؟ را زير هاي درست پرسش خپاس گزينه كدام -۱۲۲  33
  است؟ درست گزينه كدام» زمستاني پوشاك«كاالي  تقاضاي منحني مورد در) الف  
 ؟نيست كاال يك تقاضاي مورد در كنندگان مصرف تصميم بر مؤثر عوامل از مورد كدام) ب  
 منحني شيب پس ،داشت نخواهد تقاضاي آن در چنداني تأثير قيمت افزايش است، كم آن قيمت به كننده مصرف حساسيت كه كااليي عنوان به) الف) 1  

 .شد خواهد زياد تقاضا
 بازار آيندٔه وضعيت از كنندگان مصرف بيني پيش )ب    
 كمـي شـيب تقاضـا پـس منحنـي ،اسـت حساس آن قيمت به نسبت كاال، اهميت علت به كننده مصرف كه است ضروري كااليي مذكور كاالي) الف) 2  

 .داشت خواهد
 سليقه) ب    
 ،آن بـه مربوط تقاضاي منحني كشش شيب و بنابراين رود مي شمار به ضروري كااليي كند، مي برطرف كه نيازي و اهميت به توجه با زمستاني پوشاك )الف) 3  

 .بود خواهد زياد دو هر
 درآمد) ب    
 .بود خواهد منحني تقاضا كم كشش آن نتيجۀ كه است كم قيمت به نسبت كننده مصرف حساسيت ضروري، كاالي عنوان به) الف) 4  
 مشابه كاالهاي ساير قيمت) ب    
  با توجه به منحني و جدول زير، به سؤاالت پاسخ دهيد. -۱۲۳

)مقدار (متر)قيمت (تومان
۲,۳۰۰  ۴۰  
۲,۶۰۰  ۳۰  
۲,۹۰۰  ۲۰  
۳,۲۰۰  ۱۰  
۳,۵۰۰  ۰  

 است؟ چقدر آن مقدار و دارد قرار وضعيتي چه در ۲,۶۰۰قيمت  در بازار) الف 
 بود؟ خواهد چقدر توليدكننده سود باشد، متر هر ازاي به تومان ۱,۵۰۰ توليد، هزينۀ تعادلي، نقطۀ در اگر) ب  
 كنيد؟ مي ارزيابي چگونه تومان ۳,۲۰۰ به تومان ۲,۹۰۰ از قيمت افزايش به واكنش در را توليدكننده عملكرد) ج  
 انتظار از دور و ضعيف) ج  تومان هزار 28) ب  تقاضا مازاد متر 15) ) الف1  
 انتظار دور در و ضعيف) ج  تومان هزار 16) ب  عرضه كمبود متر 20) الف) 2  
 انتظار از فراتر و قوي) ج  تومان هزار 16) ب  عرضه كمبود متر 20) الف) 3  
  انتظار از ترفرا  و قوي) ج  تومان هزار 28) ب  تقاضا مازاد متر 15) الف) 4  
 خواهد گذاشت؟ آن قيمت بودن ثابت فرض به سفيد، گوشت تقاضاي نقطۀ بر تأثيري چه شود، گران قرمز گوشت قيمت اگر -۱۲۴
 .رفت خواهد پايينتر عمودي صورت به اما ،است ثابت افقي صورت به اگرچه تقاضا نقطۀ و شده بيشتر آن تقاضاي )1  
 .است ثابت عمودي صورت به اگرچه كند، مي حركت نمودار چپ سمت به تقاضا نقطۀ و يافته كاهش آن تقاضاي )2  
 .رفت خواهد باالتر نيز عمودي خط در و رود مي راست سمت به صورت افقي و نقطۀ تقاضا به يافته افزايش آن تقاضاي )3  
 .رفت خواهد سمت راست به افقي صورت به اما ،كند نمي حركت عمودي صورت به اگرچه آن تقاضاي نقطۀ و يافته افزايش آن ) تقاضاي4  
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 است؟ زير هاي پرسش صحيح پاسخ گزينه كدام -۱۲۵  44
 چيست؟ آن نتيجۀ و شويم مي مواجه ييها هپديد چه با تعادلي، قيمت از كمتر قيمت سطح در) الف  
 چيست؟ كند، مي جلوگيري بازار در تعادلايجاد  از كه عواملي جمله از) ب  
 كند؟ خريداري را خود موردنياز كاالي تمام تواند مي كننده مصرف ،نقطه كدام در) ج  
 .بيند قيمت نمي افزايش به نيازي و شود مي خود كاالهاي همۀ فروش به موفق توليدكننده حالت اين در عرضه، كمبود) الف) 1  
 تعادلي نقطۀ فقط) ج    توليدشده محصوالت كيفيت) ب    
 در و دارنـد بيشـتري مبلـغ پرداخـت بـه تمايل بنابراين ،شوند نمي خود موردنياز كاالي تهيۀ به موفق كنندگان مصرف صورت اين در تقاضا، مازاد) فال) 2  

 .شود مي بيشتر ها قيمت نتيجه
 .است بيشتر تعادل از آن در قيمت كه نقاطي همۀ و تعادلي نقطۀ) ج    دولت گذاري قيمت) ب    
 زيـان از دوري بـراي دليل همين به. شود نمي خود كاالهاي همۀ فروش به موفق توليدكننده و است زياد بازار در كاال شرايط، اين در عرضه، مازاد) الف) 3  

 .شد خواهد قيمت بيشتر كاهش به حاضر
 .ستا كمتر تعادل از آن در قيمت كه نقاطي تمام و تعادلي نقطۀ) ج  توليدكنندگان عملكرد و مديريت نحؤه) ب    
 بسيار ضرر باعث امر اين و كاال نداشته براي تقاضايي كننده مصرف پس ،است آن كيفيتي بي از نشاني قيمت كمبود صورت اين در تقاضا، كمبود) الف) 4  

 .شود مي توليدكنندگان
 .است فراهم امكان اين منحني نقاط تمام در) ج  كاال قيمت به نسبت كنندگان مصرف حساسيت) ب    
 است؟ زير هاي درست پرسش پاسخ گزينه كدام -۱۲۶
 خواهد گذاشت؟ كاال عرضۀ بر تأثيري چه توليدي، آالت ماشين يا اوليه مواد قيمت افزايش كاال، قيمت بودن ثابت فرض به) الف  
 ند؟هست انحصاري دليلي چه به ما كشور در »خودرو و نفتي هاي فرآورده پااليش و پخش برق،«كاالهاي  بازار ترتيب به )ب  
 خـدمات واقع در و كرده واگذار نفر يك به را سياسي علوم و حقوق دانشكدٔه بوفۀ كه دارد قصد دولتي دانشگاهي عنوان به تهران دانشگاه )ج  

 است؟ مناسب دانشگاه اين براي حراجي نوع چه از استفاده بخرد؛ را ها آن
  .شد خواهد عرضه منحني شيب شدن بيشتر به منجر توليد هاي هزينه افزايش) الف) 1  
 مناقصه) ج    قانوني قانوني، طبيعي،) ب    
  .شود كمتر منحني كشش و بيشتر شده محصوالت قيمت به نسبت توليدكننده حساسيت كه شود مي باعث كارگاه توليدي هاي هزينه افزايش) الف) 2  
 مزايده) ج    اقتصادي قانوني، قانوني،) ب    
  .شود عرضه مي كاهش نتيجه در و توليد هاي هزينه افزايش به منجر اي سرمايه آالت شينما و اوليه مواد قيمت افزايش) الف) 3  
 مزايده) ج    قانوني قانوني، طبيعي،) ب    
  .يابد مي كاهش كاال و توليد عرضه بنابراين، دارد، معكوس اي رابطه كاال عرضۀ با است آن از بخشي ذكرشده موارد كه توليد هاي هزينه) الف) 4  
 مناقصه) ج    قانوني قانوني، يعي،طب) ب    
 دهيد. پاسخ سؤاالت به ،زير تقاضاي و عرضه جدول به توجه با -۱۲۷

 است؟ عرضه مازاد گربيان ها رديف كدام الف)  

 است؟ عرضه كمبود بيانگر ها رديف كدام ب)  

   است؟ تعادلي مقدار و قيمت بيانگر رديف كدام ج)  

  4ج) رديف   5و  4، 3هاي  ب) رديف  7و  6، 5هاي  الف) رديف) 1  

  6ج) رديف   4و  3، 2هاي  ب) رديف  3و  2، 1هاي  الف) رديف) 2  

  6ج) رديف   3و  2، 1هاي  ب) رديف  3و  2، 1هاي  الف) رديف) 3  

  4ج) رديف   3و  2، 1هاي  ب) رديف  7و  6، 5هاي  الف) رديف) 4  

  
  
  
  
  
  
  

 

 

عرضهقيمت  تقاضارديف
۱  ۷۰۰  ۸,۱۰۰ ۱۰۰  
۲  ۶۰۰  ۸,۲۰۰۲۰۰  
۳  ۵۰۰  ۸,۳۰۰۳۰۰  
۴  ۴۰۰  ۸,۴۰۰۴۰۰  
۵  ۳۰۰  ۸,۵۰۰۵۰۰  
۶  ۲۰۰  ۸,۶۰۰۶۰۰  
۷  ۱۰۰  ۸,۷۰۰۷۰۰  
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 است؟ زير هاي درست پرسش پاسخ حاوي گزينه كدام -۱۲۸  55
 است؟ كدام اقتصادي هاي شاخص و ها سنجه اهميت علت الف)  
 است؟ دسته كدام انگربي اقتصادي هاي شاخص و آمارها خُرد سطح) ب  
 ؟نيست هستند، ملي حسابداري هاي شاخص محاسبۀ مسئول كه نهادهايي از زير، نهادهاي از يك كدام) ج  
  يابد؟ مي معنا بازار انواع از نوع كدام در »پذير قيمت«و  »گذار قيمت«د) اصطالح   
 .سودمند باشد كننده مصرف براي تواند مي درست دولت گذاري اتمقرر و مراقبت به مشروط ............... و ............... انحصار) ه  
 .شود مي بهبود روند يا و اقتصادي بيماري تشخيص در اشتباه موجب ها آن گيري اندازه در اشتباه هرگونه زيرا) الف) 1  
  محاسبات ديوان) ج  توليدي مؤسسات و ها شركت يا خانوار سطح) ب    
 يقانون و طبيعي) ه    انحصاري) د    
 آن پيشرفت امكان نهايت، در و گذاري و سرمايه انداز پس ميزان آن، اعضاي درآمد و رفاه سطح جامعه، آن اقتصادي توان و قدرت دهندٔه نشان زيرا) الف) 2  

  .است آينده در جامعه
  مركزي بانك) ج    اي منطقه و شهري سطح) ب    
 اقتصادي و قانوني) ه    ها حراجي )د    
 .شود مي بهبود روند يا و اقتصادي بيماري تشخيص در اشتباه موجب ها آن گيري اندازه در اشتباه ههرگون زيرا) الف) 3  
  آمار مركز) ج  توليدي مؤسسات و ها شركت يا خانوار سطح) ب    
 اقتصادي و قانوني) ه    رقابتي) د    
 آن پيشرفت امكان نهايت، در و گذاري و سرمايه انداز پس ميزان آن، اعضاي درآمد و رفاه سطح جامعه، آن اقتصادي توان و قدرت دهندٔه نشان زيرا) الف) 4  

  .است آينده در جامعه
  ريزي برنامه مديريت و سازمان) ج    اي منطقه و شهري سطح) ب    
 قانوني و طبيعي) ه    غيرقانوني بازارهاي) د    
 ؟شوند نمي محاسبه كل توليد در زير هاي فعاليت از تعداد چه -۱۲۹
  شخصي مصرف براي سد كنار گيري ماهي ■  زينتي هاي ماهي رورشپ و توليد ■  
 براي فروش به كارخانۀ خودروسازي مختلف هاي رنگ در خودكار جوهر توليد ■  نظافت و فرزندان تربيت براي دار خانه مادران فعاليت ■  
 ۀ انتشاراتچاپخان در مصرف براي كاغذ توليد ■  رشوه دريافت ازاي در بانكي خدمات ■  
 كيف تهيۀ براي چرم هاي تكه توليد ■    شخصي محافظ خدمات ارائۀ ■  
  كرونا واكسن تزريق اولويت حق فروش ■    قيمت گران هاي تلفن ميز توليد ■  
  1 (5  2 (6  3 (7  4 (8  
    است؟ چقدر كشور اين در رانهس خالص ملي توليد و داخلي خالص توليد و ملي ناخالص توليد ميزان زير، جدول در ه شد ارائه اطالعات به توجه با -۱۳۰

  دالر هزار 24,23 /دالر ميليارد 1,768,8 /دالر ميليارد 1,812 )1  

  دالر هزار 23,24 /دالر ميليارد 1,410,8 /دالر ميليارد 1,812 )2  

  دالر هزار 24,23 /دالر ميليارد 1,410,8 /دالر ميليارد 1,218 )3  

  دالر هزار 23,24 /دالر ميليارد 1,768,8 /دالر ميليارد 1,218 )4  
  
  

  
  
  
  

 

 

  ميليارد دالر ۴۱۸  فروشي افزودٔه بخش خرده ارزش
  ميليارد دالر ۹۶۴  افزودٔه بخش صنعت ارزش
  افزودٔه بخش صنعت يك چهارم ارزش  افزودٔه بخش خدمات ارزش

كار رفته در  آالت به قيمت ماشين
  ميليارد دالر ۱۳۵  بخش صنعت

  د دالرميليار ۳۵۸  هاي توليدي استهالك بخش
ه، توسط مردم  شد افزودٔه ايجاد ارزش

  ميليارد دالر ۵۴ اين كشور كه در خارج اقامت دارند.

ه توسط  شد افزودٔه ايجاد ارزش
  خارجيان مقيم اين كشور

ه توسط مردم  شد افزودٔه ايجاد ارزش ۲۰%
  اين كشور كه در خارج اقامت دارند.

  نفره ۳ميليون خانوار  ۶۰  جمعيت كشور

 اتمحل انجام محاسب
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 درآمـد تومـان ميليـون ۹۰۰ساليانه  دستگاه اين از كند؛ مي استفاده شهري بين مسافران جايي جابه براي اتوبوس اين از كه اتوبوسي رانندٔه -۱۳۱  66
 باشد؛ تومان ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ آن قيمت و سال ۲۵ اتوبوس اين مفيد عمر اگر .دارد

 ست؟ا چقدر فرد اين ساالنۀ خالص درآمد) الف  
 شود؟ گداشته كنار بايد استهالك هزينۀ مقدار چه سال هر) ب  
 شد؟ خواهد كمتر مقدار چه استهالك هزينۀ كند، پيدا كاهش درصد ۱۸ كاال قيمت اگر) ج  
 شود؟ مي محصول قيمت ٔه انداز به سال چند طي استهالك هاي هزينه مجموع قيمت، بودن ثابت صورت در) د  
 25) د  تومان ميليون 62,1 )ج  تومان ميليون 430) ب  نتوما  ميليون 560 )الف) 1  
 52) د  تومان ميليون 62,1 )ج  تومان ميليون 430) ب  تومان ميليون 920 )الف) 2  
 52) د  تومان ميليون 62,1 )ج  تومان ميليون 340) ب  تومان ميليون 920 )الف) 3  
 25 )د  تومان ميليون 61,2 )ج  تومان ميليون 340) ب  تومان ميليون 560 )الف) 4  
 درست است؟ آن هاي روش انواع و جامعه كل توليد محاسبۀ با رابطه در زير هاي عبارت از يك كدام -۱۳۲
 محاسـبه نهـايي كـاالي درون ها آن همۀ ارزشچراكه  است »درآمدي«روش  نيستيم، اي واسطه محصوالت ارزش محاسبۀ نگران ديگر آن در كه روشي) 1  

 اند. شده
 تمـامي زدن جمـع بـا است شده تقسيم توليد عوامل بين و است داشته درآمد توليدكنندگان براي توليدات بعضيآنكه  به علم با »آمديدر «روش  در) 2  

 شود. مي محاسبه كل توليد درآمد، اجزاي
 هـا جواب و كرده استفاده روش هر سه از حتماً امر مسئوالن اطمينان، جهت اما ،رساند خواهد يكساني جواب به را ما كل توليد محاسبۀ روش سه هر) 3  

 كنند. مي مقايسه هم با را
 همـين بـه و است محصوالت قيمت نهايي مساوي ميزان اين شود؛ جمع هم با توليد مختلف مراحل هاي افزوده ارزش ميزان بايد افزوده ارزش روش در) 4  

 رساند. مي كل توليد به را ما دليل
 جدول: اين به توجه با .است خاص كااليي توليد مراحل بيانگر زير جدول -۱۳۳
 است؟ كدام محصول نهايي قيمت الف)  
 است؟ چقدر ۵و  ۱ مرحلۀ افزودٔه ارزش ب)  
  كنيد. محاسبه را ۳ مرحلۀ در محصول قيمت رشد ميزان ج)  

  تومان ۱,۴۵۰,۰۰۰  قيمت ابتدايي محصول
  تومان ۳۸۰,۰۰۰  افزودٔه مرحلۀ دوم ارزش

  تومان ۲,۹۴۰,۰۰۰  قيمت محصول در مرحلۀ سوم
  تومان ۲۷۰,۰۰۰  افزودٔه مرحلۀ چهارم ارزش

  تومان ۴,۶۸۰,۰۰۰  قيمت محصول در مرحلۀ پنجم
  تومان ۵۹۰,۰۰۰  افزودٔه مرحلۀ ششم ارزش

  تومان 1,110,000ج)   تومان 1,470,000تومان،  1,450,000ب)   تومان 5,270,000الف) ) 1  
  تومان 3,320,000ج)   تومان 1,450,000مان، تو  1,830,000ب)   تومان 5,270,000الف) ) 2  
  تومان 1,110,000ج)   تومان 1,450,000تومان،  1,830,000ب)   تومان 6,320,000الف) ) 3  
  تومان 3,320,000ج)   تومان 1,470,000تومان،  1,450,000ب)   تومان 6,320,000الف) ) 4  
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 است؟ زير هاي درست پرسش پاسخ حاوي زير يها گزينه از يك كدام -۱۳۴  77
  دهد؟ مي ارائه »سرانه«مفهوم  از را دقيقي تعريف گزينه كدام) الف  
 شود يعني ............... مي سنجيده معيار يك و ترازو يك با ها گونه اين همۀ ............... در اما دارد؛ مختلفي هاي گونه توليد) ب  
 .است بيشتر از............... ............... ، ............... مثل كشورها برخي در اما ،است برابر كشورها اكثر در داخلي ناخالص ليدتو و ملي ناخالص توليد )ج  
 .شود مي كسب جامعه در معيّن بازٔه يك در كه است درآمدهايي از جامعه افراد سهم ميانگين) الف) 1  
 كشور در رايج پولي واحد ملي، حسابداري) ب    
 ملي ناخالص توليد داخلي، ناخالص توليد كنگ، هنگ) ج    
 .است شده انجام جامعه آن در كه باشد مي كشور درآمد و توليدات ميزان در فرد هر سهم متوسط) الف) 2  
 ها آن افتصادي ارزش اقتصادي، مطالعات) ب    
 ملي ناخالص توليد داخلي، ناخالص توليد لبنان،) ج    
 .است آمده دست به جامعه آن در كه است توليداتي و درآمد ميزان در جامعه فرد هر متوسط سهم واقع در سرانه) الف) 3  
 پول ملي، حسابداري) ب    
 داخلي ناخالص توليد ملي، ناخالص توليد لبنان،) ج    
 .است داده انجام جامعه آن توليدي فعاليت در فرد كه است مشاركتي سهم ميانگين) الف) 4  
 ها آن ميزان و وزن اقتصادي، عاتمطال) ب    
 داخلي ناخالص توليد ملي، ناخالص توليد كنگ، هنگ) ج    
  دهيد: پاسخ زير سؤاالت به دالر باشد؛ ميليون ۲,۹۴۱ و دالر ميليون ۱,۴۲۳ ترتيب به سوم و دوم سال در تورم ميزان اگر و زير جدول به توجه با -۱۳۵
 است؟ چقدر سوم سال در ثابت قيمت به كل توليد و مدو سال در جاري قيمت به كل توليد) الف  
 كنيد. محاسبه را سوم و دوم سال در ها قيمت افزايش ميزان) ب  
  است؟ چقدر سوم سال در توليدات واقعي افزايش) ج  

  سال سوم  سال دوم )سال پايه(سال اول   نوع محاسبه
  ۱۴,۲۳۱  ؟  ۸,۴۲۳  )ميليون دالر(ارزش توليد كل به قيمت جاري 

  ؟  ۹,۶۳۲  ۸,۴۲۳  )ميليون دالر(رزش توليد كل به قيمت ثابت ا

 دالر ميليون 808/5 )ج  دالر ميليون 203/1 دالر، ميليون 320/5 )ب  دالر ميليون 482/15 دالر، ميليون 632/8 )الف) 1  
 دالر ميليون 867/2) ج  دالر ميليون 941/2 دالر، ميليون 423/1) ب  دالر ميليون 290/11 ،دالر ميليون 055/11) الف) 2  
 دالر ميليون 808/5 )ج  دالر ميليون 941/2 دالر، ميليون 423/1) ب  دالر ميليون 290/11 دالر، ميليون 055/11) الف) 3  
 دالر ميليون 867/2) ج  دالر ميليون 203/1 دالر، ميليون 320/5 )ب  دالر ميليون 482/15 دالر، ميليون 632/8 )الف) 4  

  
  است؟ نادرستبا توجه به تاريخ ادبيات سدٔه پنجم و ششم، كدام گزينه  -۱۳۶
  هاي لطيف است. مندي شاعران به سرودن غزل توجه در شعر نيمۀ دوم قرن ششم، عالقه قابل ) موضوع1  
  ظهور كنند. ) تحولي كه انوري و ناصرخسرو در غزل ايجاد كردند، باعث شد كه در قرن هفتم شاعران بزرگي در غزل2  
  ) شاعراني مثل خاقاني و نظامي، شعر فارسي را از آنچه در نواحي ديگر ايران رايج بود، متمايز ساختند.3  
  الدين عبدالرّزاق اصفهاني از جمله شاعراني است كه در نيمۀ دوم قرن ششم، در تجديد سبك بسيار تأثيرگذار بود. ) جمال4  
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  هاي آن، كدام گزينه به اين كتاب نزديك است؟ و ويژگي» االبرار االسرار و عدة كشف«با توجه به نثر كتاب  -۱۳۷  88
  قالب و اندر قوام ذات خويش مستغني است. ) از اين جمله بشناختي كه حقيقت جان آدمي قائم است به ذات خويش بي1  
  كند. ي اندر آن عذاب بماند و به سلوك راه پيدا نمي) و اما آن كسي كه خداي تعالي را اصالً دوست ندارد، و2  
  ) با خود گفتم كه اين خود نه قضايي است كه با وي بتوان آويخت و اين نه باليي است كه از وي بتوان گريخت.3  
  ) پس تعليم او آغاز كنند و محاسن اخبار و اشعار كه به آداب شريف ناطق بود، او را حفظ دهند.4  
  هاي پنجم و ششم است؟ هاي نثر سده ز موارد زير، از ويژگيچه تعداد ا -۱۳۸
 -كاربرد لغات مهجـور عربـي، تركـي و مغـولي -هاي فراوان ها و توصيف آوردن مترادف -استفاده از تركيبات دشوار -حذف افعال به قرينه«  

  »فاصله گرفتن از عشق زميني
  پنج) 4  ) چهار3  سه) 2  دو) 1  
  است؟ تفاوتمنوع جناس كدام گزينه  -۱۳۹
ـــل خميـــازه نيســـت ) 1    حســـن مـــاه آســـماني قاب

 

ـــت  ـــر اس ـــام ديگ ـــاه تم ـــم م ـــا در خ ـــۀ م هال
 

ـــاب2 ـــار از او روي مت ) ور چـــو شـــمعت بكشـــد ي
 

ــروش  ــتش مخ ــت ز دس ــد دوس ــت بزن ــو چنگ ــا چ ي
 

ـــيم3 ـــغ، ن ـــه تي ـــه ب ـــي ك ـــردد ) مرغ ـــمل گ بس
 

ــــودم دوش  ــــان ب ــــت چن ــــو راس ــــر ت دور از ب
 

ــردو  ) 4 ــل گ ــن حماي ــك م ــد اش ــوش ــت ت ن ز دس
 

ـــي  ـــل نم ـــو حماي ـــردن ت ـــه گ ـــتم ب ـــود دس ش
 

  است؟ نادرستنوع جناس چند گزينه  -۱۴۰
ــــف)     ــــاني ال ــــاني بازم ــــل بم ــــر غاف اگ

 

ـــاني  ـــاز م ـــگ ب ـــه چن ـــكي ب ـــو گنجش چ
 

  (جناس تام) 
ــوي ــخن درد مگ ــوي و س ــن درد مپ ــرد اي ب) گ

 

ــه  ــاغ ب ــن ب ــه از اي ــدي اي دل ك ــز درد نچي ج
 

  (ناقص حركتي) 
ــه ا ــادي ك ــيبج) ب ــود نص ــدايش ب ــاي خ ز رض

 

ــاد  ــته ب ــو جس ــاي ت ــت بق ــر درخ ــاد ب آن ب
 

  (ناقص افزايشي) 
د) اي تو منيـر مفلسـان، رنـگ بـزن صـالة مـن

 

ــي  ــود ب ــا ش ــرزه رود قض ــه، ه ــاز و ادعي ــو نم ت
 

  (ناقص اختالفي) 
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  جناس است؟ فاقدكدام گزينه  -۱۴۱
كشــــور مــــاريــــز بــــود هميشــــه در  خــــون ) 1   

 

ــــا  ــــر م ــــه در مجم ــــود هميش ــــود ب ــــان ع ج
 

تــر كــه كنــد روز مالقــات و نبــرد ) ايــن عجــب2
 

ــــر  ــــۀ او روي مخــــالف چــــو زري روي چــــون الل
 

ــوي3 ــا مج ــيض از م ــروازيم ف ــرم پ ــاي گ ــا هم ) م
 

ـــي  ـــاال م ـــون دود ب ـــايه همچ ـــا س ـــال م رود از ب
 

ـــردد ) 4 ـــس رام نگ ـــه ك ـــه ب ـــا را ك ـــرغ دل م م
 

ـــــويي  ـــــو ،آرام تـــــويي، دام ت ـــــويي ت ـــــه ت دان
 

  در كدام گزينه درست آمده است؟» جناس تام، اشتقاق، جناس ناقص اختالفي و جناس ناقص افزايشي«هاي  ترتيب آمدن آرايه -۱۴۲
تو در آسايش عيشي مـدام از خـرمن خـوبي الف)    

 

چينـي هـم از ايـن خـرمن بياسـايد بهل تا خوشه 
 

ب) عارف امـروز بـه ذوقـي بـر شـاهد بنشسـت
 

كـــه دل زاهـــد از انديشـــۀ فـــردا برخاســـت 
 

ــي ــيد ب ــس ج) ص ــام قف ــودن و از روزن ب ــر ب پ
 

گـــو بـــا طـــائران بوســـتاني داشـــتن و گفـــت 
 

ــام د)  ــت ب ــت نوب ــحري برگرف ــل س ــو بلب چ
 

ز تـــو بـــه خانـــۀ تنهـــايي آمـــدم بـــر بـــام 
 

  د -ب -ج -) الف4  ج -ب -د -) الف3  الف -ج -ب -) د2  ج -ب -الف -) د1  
  است؟» تلميح« فاقده كدام گزين -۱۴۳
اش خاصــيت كلــي در اوســت هرچــه جزئــي بينــي ) 1   

 

ـــــار آورد  ـــــردٔه غ ـــــراي پ ـــــزد ب ـــــوت اي عنكب
 

ـــو را2 ـــور دل ت ـــرآورد از حض ـــان ب ـــر آب و ن ) فك
 

ــون آدم كنــي؟  ــدم چنــد چ ــت بهــر گن ــرك جن ت
 

ســـنگ بـــود كـــوه غـــم عشـــق ) هرچنـــد گـــران3
 

ــــم  ــــران غ ــــار گ ــــر دل افگ ــــود ب ــــر خــــوار ب ت
 

تـن روشـني جسـت ار بـه بـوي پيـرهن چشم يك ) 4
 

ــهريار  ــاي ش ــن قب ــن زي ــت روش ــي گش ــم خلق چش
 

  است؟» تضمين«كدام گزينه داراي  -۱۴۴
ــان آن ) 1    ــر زب ــد از دل ب ــي آي ــه حرف ــدر فرصــت ك ق

 

رفــــت از عــــالم بــــرون آن شــــهريار نامــــدار 
 

ــار2 ــن دي ــان اي ــاك مهربان ــود و خ ــاران ب ــهر ي ) ش
 

ـــهرياران  ـــرآمد ش ـــي س ـــاني ك ـــد؟ مهرب ـــه ش را چ
 

ــو؟3 ــويي خواج ــه گ ــجاده چ ــه و س ــخن از خرق ) س
 

ــت اي  ــومعه دور اس ــه از ص ــوش ك ــي ن ــام م ــاج نج
 

گويـد چو سعدي سيف فرغـاني جهـان را عـذر مـي ) 4
 

ـــايي  ـــف زيب ـــه دام زل ـــارم ب ـــا گرفت ـــن تنه ـــه م ن
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  كدام بيت به دو موضوع تلميح دارد؟ -۱۴۵  99
ـــيم ) 1    ـــش كل ـــون آت ـــر آن رخ چ ـــر ب ـــردم نظ ك

 

ال تـــو چـــون خليـــل پيمبـــر در آتـــش اســـتخـــ 
 

ــي2 ــده م ــان زن ــان ) ج ــود ز دم ج ــبح ش ــزاي ص ف
 

گــــويي دم مســــيح بــــود در هــــواي صــــبح 
 

ــاج تــار و پــود خــود را پنبــه كــرد3 ) زيــن كمــان حلّ
 

ــــيچ  ــــر مپ ــــامان س ــــا اي نابس ــــم دار فن از خ
 

پـــــي تســـــبيح هـــــر بـــــرگش زبـــــاني ) 4
 

ـــــــبيح  ـــــــب تس ـــــــاميزد عج ـــــــواني بن خ
 

  ايۀ مقابل چند گزينه درست است؟آر -۱۴۶
ــف)     ــا آورد ال ــوه را ز پ ــن ك ــۀ م ــه تيش اگرچ

 

ــز اســت  ــام پروي ــه ك ــردون ب ــردش گ ــوز گ هن
 

  (تلميح) 
ب) چهــرٔه كهســار لعلــي از فــروغ اللــه نيســت

 

ــر  ــا آتشــين از ش ــوه ار تيشــۀ م ــگ اســت ك رن
 

  (مراعات نظير) 
القمــر ســرش گرديــد ج) دريــغ و درد كــه شــقّ

 

ــز  ــه ني ــهي ك ــقّش ــت ش ــاز اوس ــر ، ز اعج قم
 

  (تضمين) 
ــرد ــا نك ــت وف ــه آن ب ــود ك ــداي ب ــكر خ د) ش

 

ــه  ــه توب ــد ك ــت باش ــد ب ــا اي بكن ــت م پرس
 

  (تلميح) 
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  است؟ متفاوتقاعدٔه قافيه در كدام گزينه  -۱۴۷
ــــاي توســــت ) 1    ــــاني اســــت گوي مــــرا گــــر زب

 

ــــت  ــــاي توس ــــت جوي ــــي هس ــــر دل ــــرا گ م
 

ــــر 2 ــــت) اگ ــــردن نكوس ــــاد ك ــــو را ي ــــز ت ج
 

ـــــــر و آل اوســـــــت  ـــــــاد پيغمب همـــــــان ي
 

ــــــاي3 ــــــد روح را رهنم ــــــه ش ــــــي آنك ) عل
 

ـــــان  ـــــداي جه ـــــير خ ـــــير و ش ـــــوز شمش س
 

ـــت ) 4 ـــاي اوس ـــم ج ـــدر دل ـــت كان ـــدان دوس ب
 

جــــز دوســــت در مغــــز و پوســــت نبــــودم بــــه 
 

  دارد؟ فرقالگوي حروف اصلي قافيۀ كدام گزينه با بقيه  -۱۴۸
فـــــوج يـــــان فـــــوجپـــــي غـــــرق فرعون ) 1   

 

عتــــابش بـــــه نيـــــل انـــــدر افكنـــــد مـــــوج 
 

) زنـــــــي از غبـــــــار رهـــــــش غاليـــــــه2
 

بـــــــه مـــــــو بـــــــرزده ســـــــاره و آســـــــيه 
 

ـــــم3 ـــــت زان محفل ـــــكر كافروخ ) دو صـــــد ش
 

بــــــه نــــــور حســــــيني چــــــراغ دلــــــم 
 

ــــت ) 4 ــــر اس ــــه آن بهت ــــر از هرچ ــــخن بهت س
 

خــــرد كهتــــر اســــت و ســــخن مهتــــر اســــت 
 

  ست؟اطالعات مقابل كدام گزينه درست ا -۱۴۹
ســـاقي بيـــا كـــه شـــد قـــدح اللـــه پـــر ز مـــي ) 1   

 

طامات تـا بـه چنـد و خرافـات تـا بـه كـي؟ 
 

 است) »ي« بلند مصوت رويّ (حرف 
) چــــون حقــــت داد آن رياضــــت شــــكر كــــن2

 

تـــو نكـــردي او كشـــيدت ز امـــر كـــن 
 

  (قافيه نادرست است) 
مــرادي ماســت ) اگــر مــراد تــو اي دوســت بــي3

 

واهم خواســتمـراد خــويش دگربــاره مـن نخــ 
 

  حرف رويّ است)» ت(« 
ــنم4 ــو ك ــاي ت ــه دع ــا ك ــو ت ــده بگ ــارف گوين ) ع

 

 دعـا وقت سحري هر شوم مست و خوش كه چون 
 

  (قافيۀ دروني دارد) 
  است؟» ذوقافيتين«كدام بيت  -۱۵۰
ــــــزاوار ) 1    ــــــردد س ــــــن گ ــــــت را ز م سياس

 

ـــــيار  ـــــورد بس ـــــوگندهايي خ ـــــن س ـــــر اي ب
 

) وز آنجــــــا رخــــــت بربســــــتند حــــــالي2
 

ــــــد خــــــالي ز گــــــل  هــــــا ســــــبزه را كردن
 

ــــر آســــمان داري تخــــت3 ) اي شــــاه زمــــين ب
 

سســت اســت عــدو تــا تــو كمــان داري ســخت 
 

ـــــتي درآرم ) 4 ـــــو دس ـــــه ت ـــــا ب ـــــدم ت دوي
 

ــــــه  ــــــرآرم ب ــــــو را دســــــتي ب دســــــت آرم ت
 

  اطالعات مقابل چند گزينه درست است؟ -۱۵۱
ـــــف)     ـــــي ال ـــــه ابطحـــــي داور يثرب ش

 

ـــــ  ـــــدا را نب ـــــديو و خ ـــــان را خ يجه
 

 (قافيه نادرست است) 
ب) از او كـــــــــرده داوود آهنگـــــــــري

 

ــــتري  ــــرده انگش ــــم ب ــــت ج وز او دس
 

  (قافيه درست است) 
ـــه گويـــد ج) كـــه چـــون از شـــمع و از پروان

 

ـــويد  ـــه ش ـــمع از گري ـــو ش ـــردم چ رخ م
 

  (ذوقافيتين نيست) 
ـــد د) ســـخن ـــرده خوانن ـــت را م ـــان دل گوي

 

خوانـــان زنـــده خواننـــد اگرچـــه زنـــده 
 

  تين است)(ذوقافي 
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  است؟ ناهمسانوزن كدام گزينه  -۱۵۲
ــه در اي ) 1    ــر نتيج ــر اگ ــد فق ــان نده ــادر آن جه نج

 

ـــدارم  همـــين بـــس اســـت كـــه پـــرواي انقـــالب ن
 

اي اســــت ) گرچــــه لــــبم نامــــۀ سربســــته2
 

نامـــــــۀ واكـــــــرده بـــــــود رنـــــــگ مـــــــن 
 

ـــــن3 ـــــينۀ روش ـــــق و س ـــــوز عش ) داغ جگرس
 

ــــيد  ــــرٔه خورش ــــت مه ــــبح اس ــــاهوارٔه ص و گ
 

ـــد ) 4 ـــش گردي ـــير زرم قســـمت آت ـــه تقص ـــه چ ب
 

ــي  ــه ته ــل ب ــون گ ــده چ ــزدم خن ــاري ن ــتي خ دس
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  شود؟ اي مي بندي پايه به دو صورت تقسيم ناهمسانكدام بيت  -۱۵۳  1010
ـــي ) 1    ـــو م ـــد از ت ـــدگاني بع ـــن آب زن ـــواهم م نخ

 

بگــــذار تــــا بميــــرم بــــر خــــاك آســــتانت 
 

ددكــــه بــــا تــــو پيونــــ  ) خــــّرم تــــن آن2
 

ـــــــان ايشـــــــاني  وان حلقـــــــه كـــــــه در مي
 

ــــوح فكــــر بشــــويند3 ) گــــر همــــه عــــالم ز ل
 

عشـــق نخواهـــد شـــدن كـــه نقـــش نگـــين اســـت 
 

ـــندم ) 4 ـــه نپرس ـــايد ك ـــت ش ـــتر هجران ـــر بس ب
 

ــي؟  ــه غمگين ــه چ ــد ب ــرمن را گوي ــوخته خ ــس س ك
 

  است؟» مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن«وزن كدام گزينه  -۱۵۴
ـــاد را از آن ) 1    ـــيرين فره ـــه ش ـــه ك ـــد چ ـــُرش كن تُ

 

ايـــن را شـــكيب نيســـت گـــر آن را ماللـــت اســـت 
 

ــــوني2 ــــيار زب ــــويش روا دارد ) بس ــــر خ ــــا ب ه
 

درويــــش كــــه بــــازارش بــــا محتشــــمي باشــــد 
 

ـــــاد و خـــــراب3 ـــــو آدمـــــي در آب ) ماننـــــد ت
 

ــــد و در آب  ــــوان دي ــــه ت ــــه در آيين ــــد ك باش
 

جــان بركــف دســت آمــده تــا روي تــو بينــد ) 4
 

يــــدش از ننــــگ بضــــاعتآ  خــــود شــــرم نمــــي 
 

  بندي به وزن همسان را دارد؟ كدام وزن ناهمسان قابليت تقسيم -۱۵۵
ــــان خــــون ) 1    ــــالي غمــــزٔه نامهرب خــــوارت ب

 

ـــداخت  ـــان ان ـــاران مهرب ـــه در دل ي چـــه خـــون ك
 

ــــت2 ــــت دوس ــــت در لطاف ــــوان گف ــــه ت ) چ
 

ـــــف  ـــــويم از آن لطي ـــــه گ ـــــت هرچ ـــــر اس ت
 

كشـــي اليـــق خـــدمت خواســـتمت پـــيش ) مـــي3
 

ـــدانم چـــه فرســـتم جـــان  ـــر اســـت ن نيـــك حقي
 

ايــم و جــاني دل رفــت و صــبر و دانــش مــا مانــده ) 4
 

غـــم توســـت آن نيـــز هـــم برآيـــد ،كـــه غـــم ور زان 
 

  است؟ نادرستوزن مقابل كدام گزينه  -۱۵۶
  نظران به عشق منظور: مفعولُ مفاعلن فعولن ) صاحب1  
  فتعلن فع) دوست به دنيا و آخرت نتوان داد: مفتعلن فاعالتُ م2  
  ) پروانۀ مستمند را شمع نسوخت: مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن3  
  ) زان سوي بحر آتش اگر خوانيم به لطف: مستفعلن مفاعِلُ مستفعلن فَعَل4  
  وزن است؟ كدام گزينه با بيت زير هم -۱۵۷

ــي    ــه م ــكر ك ــن ش ــو اي ــوان ت ــر خ ــنم ب  بي

 

ـــي  ـــده ب ـــي فاي ـــه م ـــس ك ـــي اي مگ ران
 

  

تـــــــو راه رفتـــــــنم نيســـــــت از پـــــــيش ) 1   
 

ـــــــاده در شســـــــت  ـــــــاهي اوفت چـــــــون م
 

ــــــــيد2 ــــــــل خورش ــــــــو در مقاب ) اي ذّره ت
 

ــــي  ــــه م ــــاره چ ــــردي؟ بيچ ــــدين خُ ــــي ب كن
 

بــرد از دســت ) زيــن دســت كــه ديــدار تــو دل مــي3
 

ترســــم نبــــرم عاقبــــت از دســــت تــــو جــــان را 
 

ــــرد ) 4 ــــرار گي ــــا دل ق ــــد ت ــــام باي ــــي تم عقل
 

ارم؟عقــــل از كجــــا و دل كــــو تــــا برقــــرار د 
 

  وجود دارد؟» مفاعيلُ، مفاعِلُ و فَعَل«در وزن كدام گزينه اركان  -۱۵۸
ــه صــحرا مكــن كــه روي ) 1    روي از جمــال دوســت ب

 

تـــر اســـت جـــوي خـــوش نشـــين وفـــا در روي هـــم 
 

ـــار2 ـــم ي ـــار غ ـــري ب ـــي نب ـــت نباش ـــا مس ) ت
 

ـــــران را  ـــــار گ ـــــد ب ـــــت كش ـــــتر مس آري ش
 

ـــــــي3 ـــــــدن ب ـــــــعدي ) نالي ـــــــاب س حس
 

ــــــــــالف   ــــــــــد خ ــــــــــتگوين رأي داناس
 

دانـــي چـــرا نخفـــتم تـــو پادشـــاه حســـني ) 4
 

ــــر چشــــم پاســــبانت  خفــــتن حــــرام باشــــد ب
 

  كدام بيت با بيت زير قرابت مفهومي دارد؟ -۱۵۹
 ابــرو هــر كــاو نظــري دارد بــا يــار كمــان   

 

هــا بايــد كــه ســپر باشــد، پــيش همــه پيكــان 
 

  

افـــــروز دوســـــت جـــــز لقـــــاي روي جـــــان ) 1   
 

ــــــت در   ــــــا را نيس ــــــبدرد م ــــــان اي طبي م
 

) پـــاي طلـــب ز كـــوي محبـــت مگيـــر بـــاز2
 

ـــه هـــر ســـر نمـــي  ـــاج وصـــل ب ـــد ت رســـد هرچن
 

) كــه گفــت ســعدي از آســيب عشــق بگريــزد؟3
 

ــي  ــط م ــه غل ــتي ك ــه دوس ــان اي دوســت ب ــرد گم ب
 

زننـد چشمان ترك و ابـروان جـان را بـه نـاوك مـي ) 4
 

يا رب كه داده اسـت ايـن كمـان آن تـرك تيرانـداز را؟ 
 

  معني چند واژه درست است؟ -۱۶۰
  »التجا: لرزيدن -ضيا: نور -ها اَغراض: هدف -ترّفع: برتري نمودن -شمار جرّار: بي -تمنّع: استوار شدن -الفغدن: دوري«  
  ) چهار4  ) پنج3  ) شش2  ) هفت1  
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1111    
  ّ۱۶۱-۱۶۹( املفرداتملفهوم أو أو اأو الّتعریب  الجواب للّرتجمةن األصّح و األدّق يف عی(:  
  »: رشاء البضاعة و لکّن البائع کان عازماً علی بیعها!ي تَرّدد يفلعّل املشرت « -۱۶۱
  بسا که یک مشرتی در فروش کاال مرّدد باشد، ولی فروشنده بر فروش آن کاال مصّمم باشد! ) چه۱  
  ها مصّمم باشد! روشنده بر فروش آن) ممکن است که مشرتی در خرید کاالها تردید کند، حال آنکه ف۲  
  ) شاید خریدار در خریدن یک کاال مرّدد شده باشد، ولی فروشنده تصمیم بر فروش آن داشته باشد!۳  
  ) شاید خریدار در خرید کاال تردید داشته باشد، ولی فروشنده بر فروش آن مصّمم بود!۴  
  »: قد واصل أعامله حّتی َسُهلت األمور الّصعبة!ّي و حوادث الّدهر مل تُضِعف عزم العامل الّسوید« -۱۶۲
  ) ارادۀ دانشمند سوئدی با حوادث روزگار ضعیف نشد و او به کارهای خود ادامه داد تا اینکه کارهای سخت برایش آسان شد!۱  
  ساده گردید! ) اتّفاقات روزگار، ارادۀ دانشمند سوئدی را تضعیف نکرد و او کارهایش را ادامه داده تا کارهای دشوار۲  
  ) حوادث روزگار باعث ضعیف شدن ارادۀ این دانشمند سوئدی نشد و او با انجام کارهایش، امور سخت را آسان کرد!۳  
جـایی رسـیده اسـت کـه کارهـای  ) ارادۀ دانشمند سوئدی را حوادث روزگار ضعیف نکرده است و او گاهی با ادامه دادن کارهـایش بـه۴  

  !دشوار برایش ساده شده است
  »:کأّن ألغلب الحیوانات لغة عاّمة أیضاً تستطیع من خاللها أن تتفاهم مع بعضها!« -۱۶۳
  ) شاید بیشرت حیوانات زبان مشرتکی داشته باشند که با آن نیز بتوانند با یکدیگر تفاهم داشته باشند!۱  
  آن با یکدیگر ارتباط برقرار کنند! وسیلۀ توانند به ها می ) زبان بسیاری از حیوانات مانند زبان عمومی است که آن۲  
  ) گویا بیشرت حیوانات زبان مشرتکی نیز دارند که بدین وسیله توانایی برقراری ارتباط را دارند!۳  
  توانند همدیگر را درک کنند! ) گویی اکرث حیوانات یک زبان عمومی نیز دارند که از طریق آن می۴  
  »: ال یُضیع أجر َمن أحسن عمالً!اللّه یعتقدون بأّن  کان الّذین آمنوا و عملوا الّصالحات« -۱۶۴
  سازد! کنند، ضایع منی اند، معتقد بودند که خداوند پاداش آنان را که بهرت عمل می ) آنان که ایامن دارند و کارهای شایسته انجام داده۱  
  پاداش نیکوکاران نیست! کنندۀ داوند تباه) کسانی که ایامن آوردند و کارهای نیکو انجام دادند، اعتقاد دارند به اینکه خ۲  
 تبـاه داده انجـام درسـت را کـاری کـه را کسـی پـاداش خداونـد کـه داشـتند اعتقاد اند، داده انجام شایسته کارهای و آورده ایامن که کسانی )۳  

  سازد! منی
آنان کـه کارهـا را نیکـوتر انجـام دهنـد، تبـاه  کس که ایامن بیاورد و کارهای نیکو انجام دهد، معتقد است که خداوند اجر و ثواب ) هر۴  

  سازد! منی
  عیِّن الّصحیح:  -۱۶۵
  سازند! ای قرمزرنگ است که از آن غذاها را می ) اللّحم ماّدة حمراء تُصنع منه أطعمة!: گوشت، ماده۱  
  نید!اید، بیچارگان را اطعام نک ) ال تُطعموا املساکین ماّم ال تأکلون!: از آنچه که خود نخورده۲  
  چیزی زیباتر از بخشش به هنگام توانایی نیست! ء أجمل من العفو عند القدرة!: هیچ) ال يش۳  
  کند به کسی که به مردم رحم نکرده است! من ال یرحم الّناس!: خداوند رحم منیاللّه ) ال یرحم ۴  
  : الخطأعیِّن  -۱۶۶
  خورد! ها را می خورد، حسادت خوبی که آتش هیزم را می) الحسد یأکل الحسنات کام تأکل الّنار الحطب!: هامن گونه ۱  
  للعباد شیئاً أفضل من العقل!: برترین چیزی که خداوند برای بندگان تقسیم منوده است، عقل است!اللّه ) ما قسم ۲  
  اند! ختههای پزشکی رهنمون سا ) قد َدلّت الحیوانات اإلنسان علی الخواّص الطبّیّة!: حیوانات، انسان را به خاصیت۳  
  یابد! می ،کس تالش کند بسا آن را بتواند؛ زیرا هر چه»!: من جّد وجدَ «) رمّبا یستطیع ذلک ألنّه ۴  
  »: ها مورد احرتام هستند! آموزان باادب نزد معلّم این دانش« -۱۶۷
  حرتمون!) هؤالء طّالب مؤّدبون عند املعلّمین م۲  ) هؤالء الطّّالب املؤّدبون محرتمون عند املعلّمین!۱  
  ) هؤالء الطّّالب املؤّدبون عند املعلّمین املحرتمین!۴  ) هؤالء الطّّالب مؤّدبون محرتمون عند املعلّمین!۳  
ات ............... الّسـالح و املُنتجـي یستخدمها الفلسطینّیون لــ ............... الّتبتفجیر هذه  قد قام الجیش اإلرسائیيلّ «عّین الّصحیح للفراغین:  -۱۶۸

  » الغذائّیة!
هول۳  تطویر -) القنوات۲  َشّق  -) املناجم۱     نقل  -) األنفاق۴  إنتقال -) السُّ

 ۶ و ۵ های درس :۱ قران زبان عربی،      ۲۴ صفحۀ انتهای تا ۲ و ۱ های درس :۳ نقرا زبان عربی،
´ 20
پيشنهادي زمان
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   املفهوم: عیِّن الّصحیح يف -۱۶۹  1212
  ه! وعد اللّ : حین مشاهدة کرثة األعداء َشّک املسلمون يف)هو ملّا رأی املؤمنون األحزاب قالوا هذا ما وعدنا اللّ () ۱  
  عمل!: من یَقم بالعمل مخلصاً یصبح عاملاً آجالً أو عاجالً!) مثرة العلم إخالص ال۲  
  )لِم تقولون ما ال تفعلون() سکوت اللّسان سالمة اإلنسان!: ۳  
  ) خیر الّناس من نفع الّناس!: عامل یُنتفع بعلمه خیٌر من ألف عابد!۴  
  ۱۷۰-۱۷۲( الّتحليل الّرصيفّ اإلعراب و عنيِّ الّصحيح يف(:  
  »: الّتقنّیة!ّي و إبتکار يفائزة نوبل لکّل إخرتاع علممُتَنح ج« -۱۷۰
  الزم/ فعل و مع نائب فاعله جملة فعلیة -مجهول -مجرّد ثاليثّ  -للمخاطب -) مُتَنح: فعل مضارع۱  
  معرب/ نائب فاعل و مرفوع  -معرّف بالعلمیّة -إسم الفاعل -مفرد مؤنّث -) جائزة: إسم۲  
  »يّ علم«إلیه و موصوف لـِ  معرب/ مضاف -نکرة -در مزید بزیادة حرفینمص -مفرد مذکّر -) إخرتاع: إسم۳  
  معرب/ جاّر و مجرور  -معرّف بالعلمیّة -مفرد مؤنّث -) التّقنیّة: إسم۴  
  »: اإلنسان عقله!لکّل موجود سالح یدافع به عن نفسه عزیزیّاً و هذا الّسالح يف« -۱۷۱
  إلیه و مجرور نکرة/ مضاف -»)وجود«(مصدره  إسم مفعول -مفرد مذکّر -) موجود: إسم۱  
  » موجود«إلیه و مجرور و مضافه  نکرة/ مضاف -»)أسلَِحة«مفرد (جمعه  -) سالح: إسم۲  
  بزیادة حرفین/ فعل و مع فاعله خرب  -مزید ثاليثّ  -للغائب -) یدافع: فعل مضارع۳  
  رب/ خرب و مرفوع مع -معرفة -»)أسلَِحة«جمع التّکسیر (مفرده  -) الّسالح: إسم۴  
  »: باملعامل و الّثقافات القلوب تَحیا کام تَحیا األرُض بکرثة املطر!« -۱۷۲
  خرب »: باملعامل«معرب/ مجرور بحرف جّر و  -معرفة -»)َعلَم«جمع التّکسیر (مفرده  -) املعامل: إسم۱  
   معرب/ مبتدأ و مرفوع -معرفة -جمع التّکسیر (مفرده مذکّر) -) القلوب: إسم۲  
/ فعل و فاعله  -مجرّد ثاليثّ  -للغائبة -) تحیا (الثّانیة): فعل مضارع۳     و الخرب فعلیّة» األرض«متعدٍّ
 » کرثة«إلیه و مضافه  معرب/ مضاف -معرّف بالعلمیّة -مفرد مؤنّث -) املطر: إسم۴  
 ۱۷۳-۱۸۰( عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة(:  
  رکات الحروف:  ضبط حيف الخطأعیِّن  -۱۷۳
َنوات األخیرَة مُنّواً َملْ يف إیرانُ  ) َشِهَدتْ ۱      الّسیاَحة!حوظاً يف السَّ
اث العالِمجیل ُمُدٍن و َمناِطق ثِقافیَّة يفُمَنظَِّمة الیُونِسکو ِبتَسْ  ) قاَمْت ۲     ّي! قامِئَة الرتُّ
   ُمحافَظَة فارس!ّي يفا حاِفظ و َسعدَربتَمقْ و   إیران: َمرقَد اإلمام الرّضا ) ِمن املَعالِم التّاریخیَّة يف۳  
   ِبالدنا!ّي ِمن َمناِطق َخّالبَة يفاث الّریفَحف الرتُّ طانیَّة و ُمتْ َزریبار و قُبَّة ُسلرَة ) بَُحیْ ۴  
  عّین الفاعل و املفعول کالهام جمع الّتکسیر:  -۱۷۴
   الّنهار! األماکن املرتوکة و تنام يفعض الطّیور تَسکن يف) ب۲   الجامعة!) شّجع األساتذة الطّّالب املثالیّین فرحین يف۱  
یّاح إلی بلدنا العزیز!۴  ) یستفید األطبّاء نباتات مفیدة ملعالجة األمراض الّصعبة!۳     ) تجذب املناطق الثّقافیّة کثیراً من السُّ
  : أکرثعیِّن ما فیه األسامء املبنّیة  -۱۷۵
  ئهم الّرضورة إلی مساعدة اآلخرین!ّي أّن الّناس تُلجِ ) هذا أمر طبیع۱  
   العامل!) لیس علم البرش إّال وسیلة إلکتشاف قلیل من األرسار الغامضة يف۲  
  ه!حوائجک عند الّشدائد إّال اللّ  ) من یُقبل علیک و یقيض۳  
  ) إکتسب الحسنات بالتّکرار و التّمرین حتّی متلک کنزاً لیس له زوال!۴  
  ي:ه عن الباقنوع یختلفعیِّن الخرب  -۱۷۶
  فّکر!) ال فقر أشّد من الجهل و ال عبادة مثل التّ ۲   الّصّف دامئاً!) هذان تلمیذان یُشاغبان يف۱ 
  ه!یضلّون عن سبیل اللّ ال الحون الصّ اللّه ) عباد ۴  ء قدیر؟علی کّل يشاللّه ) أمل تعلموا أّن ۳  
  عیِّن عبارًة جاء فیها جمیع الحاالت اإلعرابّیة:  -۱۷۷
  )سکینته علی رسوله و علی املؤمنیناللّه فأنزل () ۲  )هو ملّا رأی املؤمنون األحزاب قالوا هذا ما َوَعَدنا اللّ () ۱  
  ) الّندم علی الّسکوت خیر من الّندم علی الکالم!۴  )لقهخَ  و َرضب لنا مثالً و نَيسَ () ۳  
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  عیِّن املبتدأ موصوفاً:  -۱۷۸  1313
  ّي!اإلنسان القو  ) یکذب اإلنسان الّضعیف و یصدق۱  
   کّل حال!ي يفّي فاجتهداإلجتهاد الّنجاح الحقیق ) يف۲  
   رضا الوالدین!يفاللّه ) سکوت اللّسان سالمة اإلنسان و رضا ۳  
  !داً أیضاً  و یدرّس جیّ ) معلّمنا مشفق بالّنسبة إلی جمیع زماليئ۴  
  عیِّن الحرف املشّبهة بالفعل:  -۱۷۹
  ساکین دون مّنة أو أذی؟) أَ تریدون أن تساعدوا امل۱  
  !هکّل منهم بعقائد ) إن تعایََش الّناس مع بعضهم سلمیّاً یَحتفظْ ۲  
م الّشباب العلم۳     شّک! بالّي یصُل إلی الّنجاح ) إن تقدُّ
  إن أردت أن تخترب معدن رجل فاجعل له سلطة! ) لکنْ ۴  
  فیه الّتشبیه:  ال نشاهدعیِّن ما  -۱۸۰
  مشکاة فیها مصباح!اللّه ) کأّن نور ۲  ر الظَّلمة کالُحسام!) رُّب کالٍم یقطع داب۱  
  متحان کأنّک مل تدرس جیّداً! اإل ) إنّک رفضت يف۴   الّسامء!جوم يف األرض مثل النّ ) العلامء يف۳  

  
  را تصرف كند؟» آتن«كدام پادشاه هخامنشي در جريان لشكركشي به يونان موفق شد  -۱۸۱
  ) اردشير سوم4  ) داريوش3  ) كورش كوچك2  ) خشايارشا1  
  كرده است؟ پادشاه را محدود مي اراتياخت و قدرت كه داشته وجود ينيقوان يهخامنشدانيم كه در دوران  بر اساس كدام منبع تاريخي مي -۱۸۲
  هاي مورخان يوناني ) نوشته2    ستاناد د ) كتاب ماديان هزار1  
  شده به خط ايالمي هاي گلي كشف ) لوح4    از شوش آمده دست ) لوح سنگي به3  
  درست است؟» سومين پادشاه مادي«كدام گزينه دربارٔه اقدامات  -۱۸۳
  .داد قرار خود حكومت مركز را آن و نمود بنا را هگمتانه) شهر 1  
  .كرد ثروت يگردآور  و يگذران خوش صرف را خود سلطنت يطوالن دوران) 2  
  .داد انيپا ها  بابلي تيحاكم به و شد متحدليه حكومت بابل جديد ) با آشوريان ع3  
  تثبيت كرد. رانيا  از يعيوس مناطق بر را خود قدرت ،دكارآم و منظم يسپاه ليتشك با) 4  
  حكومت اشكاني چگونه از هم پاشيد؟ -۱۸۴
  ) شكست سپاه اشكاني در برابر كراسوس سردار رومي1  
  جنگ با اردشير بابكان) مغلوب شدن اردوان چهارم در 2  
  ي به مرزهاي شمال شرقي ايرانمركز  يايآس صحراگردهجوم قبايل  )3  
  الطوايفي ) نافرماني حاكمان نسبتاً مستقل محلي در نظام حكومتي ملوك4  
  چيست؟ » گاهنبارها«با توجه به تمدن و فرهنگ ايران باستان، منظور از  -۱۸۵
  دادند. پس از مرگ انجام مي ارواح رامشآ  يبرا ي كه ايرانيانا ژهيو  مراسم) 1  
  شد. يم برگزار يا ژهيو  فاتيتشر  و آداب كه با مردگان يبرا يسوگوار  مراسم) نوعي 2  
  .شود يم داده نسبت )رانيا  يا افسانه پادشاه نينخستايراني كه به جمشيد (  ترين جشن ) كهن3  
  د.ش يم برگزار سال از معيّن وقت شش رد خلقت ياصل عناصر شدن دهيآفر  ۀشكران به كه هايي جشن) 4  
  هاي باستاني ايران درست است؟ تمدن» افزارهاي سپاه و جنگ«كدام گزينه دربارٔه  -۱۸۶
  .نداشت يچندان نقشنظام  سواره يروين ،ياشكان سپاه در) 1  
  بود. انيساسان ينظام ابتكارات جمله از) استفاده از صداي طبل در جنگ 2  
  .داشتند هبرعهد  ها قبرسي و ها فنيقي را ي هخامنشيانجنگ يناوها) فرماندهي 3  
  داد. پوش تشكيل مي اسلحۀ زره سنگين نظام سواره راساساني  سپاه بخش نيتر  ياصل) 4  
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  دانند؟ را اشتباه بزرگي مي» لخميان« حكومت برانداختن در زيخسروپروچرا مورخان اقدام  -۱۸۷  1414
  ا بر حكومت ساساني تحميل كرد.) هزينۀ بسياري را براي حفاظت از مرزه1  
  از دست بدهند. فارس خليج) باعث شد كه ساسانيان سلطۀ خود را بر سواحل جنوبي 2  
  .گذاشت دفاع يب اعراب هجوم برابر در را رانيا  يغرب جنوب يمرزها) 3  
  شد. نيچ و هند به منتهي بازرگاني يرهايمس بر روميان تسلط) موجب 4  
  ؟شد تيتثب و افتي گسترش املوع كدام ريتأث تحت يساسان عصر در رانيا ۀجامع يطبقات نظام -۱۸۸
  »دبيران«نام  به الف) پيدايش طبقۀ جديدي  
  قدرتمند يمركز حكومت سيتأسب)   
    پ) رسميت يافتن دين زرتشتي  
  ت) افزايش فتوحات و ثروتمند شدن فرماندهان ارتش  
  ) الف و پ4  ) ب و ت3  ) الف و ت2  ) ب و پ1  
  ؟ديرس ييبايز و رونق اوج بهدر كدام دوره شكل گرفت و در كدام دوره » مكتب نقاشي شيراز« -۱۸۹
  زنديه  -) صفويه4  افشاريه -) صفويه3  زنديه -) مغوالن2  افشاريه -) مغوالن1  
  شدند؟ جدا رانياخاك  از مناطق، كدام »گلداسميت«به موجب قرارداد  -۱۹۰
  ) هرات و افغانستان4  ) سيستان و بلوچستان3  غستان) تفليس و دا2  ارمنستان و خجوان) ن1  
  در شهرهاي مختلف ايران چه بود؟» ديجد يآموزش مراكز« ييبرپا از هيرشد هدف ميرزا حسن -۱۹۱
  جامعه اقشار تمام براي يسوادآموز  طيشرا  كردن راهم) ف1  
  يرانيا  انيدانشجو  به ديجد  فنون و مختلف علوم آموزش) 2  
  حتوا و روش تدريس غربي با آموزش داخلي) جايگزين كردن م3  
  قانون حكومت و يخواه مشروطه تفكر ژهيو  به نو افكار جيترو ) 4  
  است؟ نادرستعصر قاجاريه » هنر و معماري«كدام گزينه دربارٔه  -۱۹۲
  هاي داخلي رو به افول نهاد. يۀ جنگسا  در ينگارگر  هنر) 1  
  .گرفت قرار يياروپا  مدرن يقاشن هنر ريتأث تحت يرانيا  ينگارگر ) سنت 2  
  .كرد دايپ گسترشهاي صفوي داشت،  ) تعزيه كه ريشه در آيين3  
  رواج يافت. يياروپا  يبناها از ديتقل به يپستال كارت) ساخت بناهاي 4  
  گردد؟ن منجردر اوضاع كشور  ياساس رييتغايجاد  به شاه ناصرالدين عهد اصالحاتچه عاملي سبب شد كه  -۱۹۳
  يياروپا  تمدن اخذ بهشاه  اقياشتگرايي و  ) غرب2  يتزار  روس و سيانگل به فراوان يازهايامت اي) اعط1  
  ركشو  يماندگ عقب جبران و يينوگرا  ضرورتدرك  عدم) 4  خواهي جمهوري و يطلب مشروطه افكار جيترو ) ترس شاه از 3  
  ت؟جنگ داخلي آمريكا چه تأثيري بر اقتصاد ايران در دورٔه قاجار داش -۱۹۴
  را افزايش داد. هيروس به رانيا  از پنبه صادرات و ديتول) 2  ) صادرات صنايع دستي از ايران را با ركود مواجه كرد.1  
  همراه داشت. ي را بهخارج و يرانيا  تجار روزافزون مشاركت) 4  افزود. ايران از فرانسه به محصوالتبرنامۀ  ) بر ميزان واردات بي3  
  چه كرد؟ يگذار تاج از سپ قاجار آقامحمدخان -۱۹۵
  .رفت) گرگان( استرآباد به رازيش از) براي متحد كردن قبايل قاجار، 1  
  .كرد يلشكركش قفقاز به منطقۀ سركوب طغيان حاكم گرجستان، منظور ) به2  
  .داد قرار خود تختيپا  را تهران و كرد تصرف را رانيا  يمركز  و يشمال ينواح) بسياري از 3  
  ن بساط حكومت جانشينان نادر و دستيابي به غنايم وي، راه خراسان را در پيش گرفت.) به عزم برچيد4  

  
   ؟كند نمي زندگي اروميهۀ درياچ در  اي زنده موجود حاضر حال در چرا -۱۹۶
  است. رسوبات و امالح فاقد اچهيدر  ) آب2    ) آب درياچه بسيار شور است.1  
  ت.اس افتهي كاهش اخير يها سال در اچهيدر  آب سطح) 4  را تغيير داده است. اچهيدر  آب ۀچرخ) گرما 3  
  درست است؟» درياي مكران«كدام گزينه دربارٔه پهنۀ آبي  -۱۹۷
  .رسد يم هم متر 2000 تا يگاه ايدر  نيا ) عمق 2  .است ديمروار  پرورش و ديص مراكز نيتر  مهم از) 1  
  ) در اثر پيشروي آب اقيانوس هند در خشكي ايجاد شده است. 4  عرض دارد. لومتريك 250 و طول لومتريك 900 حدود) 3  
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  شمسي در ايران چه بود؟ ۴۰در دهۀ » اصالحات ارضي«نتيجۀ  -۱۹۸  1515
  ) ايجاد تغيير در هرم جمعيتي كشور2  ييغذا  مواد واردات كاهش و صادرات رونق )1  
  كشاورزي موردنيازمنابع آب ) خشك شدن 4  ) افزايش مهاجرت روستاييان به شهرها3  
  است؟» تعريف حوضۀ آبريز«كدام گزينه  -۱۹۹
  است. يمتعدد يرودها ۀسرچشم كه يكوهستان مرتفع مناطق در يمكان) 1  
  د.شو  يم يداخل يها اچهيدر  وارد و دارد انيجر  كشور در آن آب تمام كه كشور از يمساحت) 2  
  ها در آن جريان دارند. هاي مرتفع و انشعابات آن ته از كوهگرف كه رودهاي متعدد سرچشمه يهموار ) منطقۀ 3  
  .كند مي تيهدا  آن ۀنقط نيتر  نييپا  يسو به را يجار  يها آب ،يناهموار  بيش و نيزم شكل  به توجه با كه يا محدوده) 4  
ايران بيشتر در كدام قسمت جريان » ائميرودهاي د«اگر با رسم خطي عمودي از تهران به بوشهر، نقشۀ ايران را به دو قسمت تقسيم كنيم،  -۲۰۰

  دارند و چرا؟
  ريزند. مي فارس خليجرودهاي زاگرس با گذر از اين منطقه به  -) جنوب1  
  است.  ريگ برف و بلند يها كوهستاناين قسمت پوشيده از  -) غرب2  
  كند. هاي سيالبي ايجاد مي تودٔه هواي مرطوب موسمي باران -) شرق3  
  شود.  رياي خزر باعث بارندگي در تمام طول سال ميرطوبت د -) شمال4  
    شود؟ با كدام فرمول محاسبه مي» زمان دو برابر شدن جمعيت يك كشور مدت« -۲۰۱
  بر نرخ رشد جمعيت 70) حاصل تقسيم عدد 1  
  70) حاصل تقسيم رشد طبيعي جمعيت بر عدد 2  
  ومير بر كل جمعيت ) حاصل تقسيم تفاوت ميزان مواليد و مرگ3  
  ومير ) حاصل تقسيم كل جمعيت بر تفاوت ميزان مواليد و مرگ4  
  ايران درست هستند؟» هاي دائمي درياچه«كدام موارد دربارٔه  -۲۰۲
  .دارند نيريش آب يبرخ و شورآب  ها اچهيدر نيا از يبعض الف)  
  آيند.  شكل باتالق در مي بارش سال، به هاي گرم و كم در ماه ب)  
  شوند. بندي مي طبقه مرطوب مهين و مرطوب ينواح جزء پ)  
  ها هستند. از اين درياچه  ت) پريشان و هامون دو نمونه  
  ) الف و ب4  ) پ و ت3  ) الف و پ2  ) ب و ت1  
  ؟نيستجمعيت ايران قابل استنباط » هرم سني«، كدام گزاره از رو روبهبا توجه به تصوير  -۲۰۳

هاي سني، جمعيت بيشتري را به خـود  ساير گروه ساله، در مقايسه با 40تا  30) افراد 1  
  اند. اختصاص داده

) تا چند دهۀ ديگر، دولت در پرداخت هزينۀ مسـتمري سـالمندان بـا مشـكل مواجـه 2  
  خواهد شد.

، نرخ رشد جمعيت رو به افـزايش 95ساله در سال  4 -0) با توجه به افزايش جمعيت 3  
  است. 

  داد نيروي كار (فعال) در وضعيتي مطلوب قرار دارد.) در حال حاضر، ايران از حيث تع4  

  اند؟  كدام» ب«و » الف«، موارد »آمايش سرزمين«با توجه به تعريف  -۲۰۴

  فعاليت  -) فضاي جغرافيايي1  

  سياست  -) فعاليت اقتصادي2  

  مديريت -انداز جغرافيايي ) چشم3  

  عدالت -) توسعۀ اقتصادي4  

  شود؟ با چه هدفي تشكيل مي »روستا ياسالم يها شورا« -۲۰۵
  ي جديد در روستاشغل يها فرصت جاديا ) 2  هاي توسعۀ روستايي مند برنامه ) اجراي نظام1  
  روستا تير يمد  در مردم مشاركت و يهمكار  جلب) 4  روستا ياجتماع و ياقتصاد تيوضع بهبود) ارائۀ راهكار براي 3  

 
 

·IvºH

þ²HJ

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

 

ي 
صيل

تح
ل 
سا

01 - 
00  

  
رة 
شما

چة 
تر
دف

2 - 
ي 
اص
ص
خت
ن ا
مو
آز

5 
ذر
آ

 
14

00
  )

ني
سا
 ان
وم
 عل
شي

ماي
 آز
وه
گر

 (  

  ارد است؟دربرگيرندٔه كدام مو» طرح هادي روستايي« -۲۰۶  1616
  ي اراضي روستاها يكاربر ي انواعساماندهالف)   
  روستاييان به يا وحرفه يفن يها مهارت آموزشب)   
  ها ي قناتنگهدار و يروبيال و ييروستا يها راهپ) توسعۀ   
  ندهيآ در روستا گسترش يچگونگت) تعيين   
  ) ب و ت4  ) الف و ت3  ) ب و پ2  ) الف و ب1  
  در شهر يزد، به كدام ويژگي آمايش سرزمين اشاره دارد؟» اجراي طرح بام تا بام«، رو بهروبا توجه به تصوير  -۲۰۷

  توسعه ابعاد ۀهم به توجه) 1  

  زيست محيط حفظ به توجه) 2  

  ندهيآ  و حال يازهاين به توجه) 3  

  ركشو  يها استانۀ هم يها يتوانمند  به توجه) 4  

  اند؟ كدام» ۀ اقتصادي در روستاهاتوسع«ترين اقدامات كشورها براي تحقق  مهم -۲۰۸
  ونقل سازي و توسعۀ وسايل و خدمات حمل راه الف)  
  ييروستا يديتول يها يتعاون ليتشك ب)  
  يفراغت و يگردشگر خدماتپ) توسعۀ   
  ت) گسترش دسترسي به راديو و تلويزيون و اينترنت  
  ) ب و پ4  ) الف و ت3  ) پ و ت2  ) الف و ب1  
  در شهرها، معلول كدام عوامل است؟ » مي يا بخش غيرقانوني اشتغالبخش غيررس«گسترش  -۲۰۹
  ثروت عيتوز  در ياجتماع عدالت رعايت عدمداري و  يي نظام سرمايهفضا  ينابرابر ) 1  
  ثروت و رشد طبيعي جمعيت شهري عيتوز  در ياجتماع عدالت رعايت عدم) 2  
  روستا به شهري و افزايش مهاجرت نيروي كار از شهر  تيجمع يعيطب ) رشد3  
  اعطاي وام به كارآفرينان عدم) افزايش مهاجرت نيروي كار از روستا به شهر و 4  
  چيست؟ يشهر زانير برنامه و رانيمد »ياصلهدف «امروزه،  -۲۱۰
  زيست داشته باشد. بر محيط را نامطلوب ريتأثاي كه كمترين  گونه ) تحقق شهر پايدار و تعيين حدوحصر آن به1  
  .شود استفاده متعادل و مناسبصورت  ي با اين رويكرد كه از تمام فضاهاي شهري بهاراض يكاربر  اي نيزم يكاربر ي ) سامانده2  
  نحوي كه نيازهاي جمعيتي حال و آينده را برطرف نمايد.  ها و... به ها، مراكز درماني، دانشگاه هاي عمراني مانند احداث راه ) اجراي برنامه3  
  هاي آينده به خطر بيفتد. زيست و منافع نسل طور مناسب و عادالنه برطرف شود بدون آنكه محيط آن نيازهاي ساكنان به) تحقق شهري كه در 4  

  
  دارند؟ اشاره يمفهوم چه به ريز عبارات از كي هر بيترت به -۲۱۱
   و مانـد يمـ داريپا آن ياساس يها يژگيو رات،ييتغ رشيپذ و زمان گذر رغم يعل كه يا گونه به گريد نسل به ينسل از ياجتماع تيهو انتقال 

  .آورد يم دوام
   ها آن به عمل و فيتكال و حقوق يريادگي ت،يموقع شناخت  
   افراد به ها ارزش و اعتقادات آموزش از ياجتماع جهان هدف  
  ياجتماع جهان رد افراد مشاركت -ياجتماع جهان ير يگ شكل -ياجتماع تيهو  ديبازتول) 1  
  ياجتماع جهان تداوم و بقا -ياجتماع تيهو  ير يگ شكل -ياجتماع تيهو  ديبازتول) 2  
  ياجتماع جهان در افراد مشاركت -ياجتماع تيهو  ير يگ شكل -ياجتماع كنترل و ير يپذ  جامعه) 3  
  ياجتماع جهان تداوم و بقا -ياجتماع جهان ير يگ شكل -ياجتماع كنترل و ير يپذ  جامعه) 4  
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  است؟ درست فطرت مفهوم با ارتباط در يهمگ نهيگز كدام عبارات -۲۱۲  1717
 از يبرخ در -است يزندگ يها وهيش يابيارز  يها مالك از يكي فطرت -كند يم فراهم را يزندگ مختلف يها وهيش شيدا يپ امكان انسان در فطرت وجود) 1  

  .شود يم سركوب كامل طور به فطرت ياجتماع يها جهان
 فطرت -است انسان نشيآفر  در پرستش و عشق ت،يخالق ،يدوست ييبا يز  ،يخواه لتيفض ،ييجو  قتيحق چون ييها  شيگرا  و ها نشيب ۀموعمج فطرت،) 2  

  .است ياجتماع جهان نوع به وابسته انسان در فطرت وجود -رديپذ  يم ضعف و شدت آن ييشكوفا  و يآدم
 از يبرخـ -كنـد يمـ فـراهم را يزنـدگ يهـا وهيشـ يابيارز  و يداور  امكان انسان در فطرت وجود -رديپذ  يم ضعف و شدت آن ييشكوفا  و يآدم فطرت) 3  

  .ناسازگارند آن با و است يانسان فطرت از انحراف حاصل يزندگ يها وهيش
 از يا وهيش -است يزندگ يها وهيش يابيارز  يها مالك از يكي فطرت -ناسازگارند آن با و است يانسان فطرت از انحراف حاصل يزندگ يها وهيش از يبرخ) 4  

  .كرد تصور توان ينم را باشد ناسازگار فطرت با كه ياجتماع يها جهان در يزندگ
  كند؟ يم اشاره يدرست به را ريز عيوقا بيترت نهيگز كدام -۲۱۳
  مردم عموم توسط يمند دهيفا اريمع رشيپذ )الف  
  اشراف ساختن اعتبار يب )ب  
  ييگرا دهيفا فرهنگ شيدايپ )ج  
  متوسط ۀطبق توسط ها آن نبودن اي بودن ديمف اساس بر گريد يها گروه يابيارز )د  
  بودن مند دهيفا مالك اساس بر صرفاً ها انسان يابيارز )ه  
  ه -ج -الف -ب -د) 4  ه -ب -د -الف -ج) 3  د -ب -ج -الف -ه) 2  د -ه -ج -ب -الف) 1  
  كند؟ ترتيب كدام گزينه جدول زير را كامل مي به -۲۱۴

  نتيجه  التح

  (الف)  مردم انيم در مشترك يها ارزش و ديعقا آمدن وجود به

  ياجتماع جهان يفرهنگ تيهو آمدن ديپد  (ب)

  (ج)  افراد يبرا ياجتماع يها ارزش و ديعقا بودن مهم

  شدن هويت فرهنگي جهان اجتماعي  با چالش مواجه  (د)

 تيـهو  آوردن دوام -افـراد يسـو از هـا ارزش و ديعقا  از ينوع شدن شناخته تيرسم به و شدن رفتهيپذ  -ياجتماع جهان يفرهنگ تيهو  شدن محقق) 1  
  ياجتماع جهان ياعضا نزد ها ارزش و ديعقا  اعتبار و تياهم رفتن دست از -ياجتماع جهان يفرهنگ

 از ياجتماع جهان ماندن امان در -افراد يسو زا  ها ارزش و ديعقا  از ينوع شدن شناخته تيرسم به و شدن رفتهيپذ  -يفرهنگ تحول ۀنيزم شدن فراهم) 2  
  ياجتماع جهان ياعضا نزد ها ارزش و ديعقا  اعتبار و تياهم رفتن دست از -يفرهنگ تحوالت

 جهـان مانـدن امـان در -ياجتمـاع جهـان يازهاين رفع يبرا ياجتماع ينهادها گسترش و ير يگ شكل -ياجتماع جهان يفرهنگ تيهو  شدن محقق) 3  
  ياجتماع جهان مختلف ينهادها شدن فيضع اي رفتن نيب از -يفرهنگ تحوالت از ياجتماع

 جهـان يفرهنگـ تيـهو  آوردن دوام -ياجتمـاع جهان يازهاين رفع يبرا ياجتماع ينهادها گسترش و ير يگ شكل -يفرهنگ تحول ۀنيزم شدن فراهم) 4  
  ياجتماع جهان مختلف ينهادها شدن فيضع اي رفتن نيب از -ياجتماع

  دارد؟ اشاره تيهو بحران و تزلزل تعارض، مراحل از مرحله كدام به ريز عبارات از كي هر بيترت به -۲۱۵
   ياجتماع جهان مقيع يها هيال در يناسازگار  
   سازند يم را ياجتماع جهان يفرهنگ تيهو كه ييها ارزش و ها آرمان د،يعقا گرفتن قرار ديترد مورد.  
   ياجتماع جهان يها ارزش و ديعقا با ناسازگار يزندگ ٔهويش  
   هنجارها و رفتارها سطح در يناسازگار  
  يفرهنگ تعارض -يفرهنگ تزلزل -يفرهنگ تزلزل -تيهو  بحران) 1  
  يفرهنگ تزلزل -يفرهنگ تعارض -تيهو  بحران -يفرهنگ تزلزل) 2  
  يفرهنگ تعارض -يفرهنگ تعارض -يفرهنگ تزلزل -يفرهنگ تزلزل) 3  
  يفرهنگ تزلزل -يفرهنگ تزلزل -تيهو  بحران -تيهو  بحران) 4  
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  است؟ آمده نهيگز كدام در ريز يامدهايپ علت بيترت به -۲۱۶  1818
   قيعم يها هيال به يفرهنگ ستد و داد تيسرا  
   ياجتماع جهان شدن يتيهو تحوالت دچار  
   گريد ياجتماع جهان به شدن ملحق  
 كـردن پشـت -يگر يد  ياجتماع جهان ديعقا  و ها ارزش رشيپذ  -خود يها ارزش و ديعقا  بر ،گريد  يها انجه با تعامل در ياجتماع جهان يپافشار  عدم) 1  

  خود يها ارزش و ديعقا  بر گريد  يها جهان با تعامل در ياجتماع جهان
 بـر گـريد  يهـا جهـان با عاملت در ياجتماع جهان كردن پشت -خود يها ارزش و ديعقا  بر ،گريد  يها جهان با تعامل در ياجتماع جهان كردن پشت) 2  

  يگر يد  ياجتماع جهان ديعقا  و ها ارزش رشيپذ  -خود يها ارزش و ديعقا 
 يپافشـار  عـدم -يگر يد  ياجتماع جهان ديعقا  و ها ارزش رشيپذ  -خود يها ارزش و ديعقا  بر گر،يد  يها جهان با تعامل در ياجتماع جهان كردن پشت) 3  

  خود يها ارزش و ديعقا  بر گريد  يها جهان با تعامل در ياجتماع جهان
 بـر گـريد  يهـا جهان با تعامل در ياجتماع جهان كردن پشت -خود يها ارزش و ديعقا  بر گر،يد  يها جهان با تعامل در ياجتماع جهان يپافشار  عدم) 4  

  يگر يد  ياجتماع جهان ديعقا  و ها ارزش رشيپذ  -خود يها ارزش و ديعقا 
  است؟ شده اشاره نهيگز كدام در ياجتماع و يانسان علوم موضوعات دنيند متفاوت در يمنف امديپ دو -۲۱۷
  ياجتماع و يانسان علوم و يعيطب علوم روش در تفاوت به نشدن قائل -ياجتماع علوم و يانسان علوم روش يپندار  كسان) ي1  
  ياجتماع و يانسان علوم و يعيطب علوم روش در تفاوت به نشدن قائل -اش ياجتماع ابعاد به انسان وجود ليتقل) 2  
  ياجتماع يها كنش به انسان يها كنش فروكاستن -اش ياجتماع ابعاد به انسان وجود ليتقل) 3  
  ياجتماع علوم و يانسان علوم روش يپندار  كساني -ياجتماع يها كنش به انسان يها كنش فروكاستن) 4  
  دارد؟ اشاره يعيطب علوم به نسبت ياجتماع علوم شتريب تياهم ليدال به كي كدام ريز عبارات انيم از -۲۱۸
  .دارند زين را آن از حاصل يفناور و يعيطب علوم ٔهدربار يداور تيظرف ياجتماع علوم) الف  
  مختلف اجتماعات در يزندگ ياحتمال يها بيآس از ماندن امان  در )ب  
  ها انسان به يفناور يها تيمحدود و ها فرصت ٔهدربار ،ياجتماع علوم دادن يآگاه )ج  
  يعيطب علوم و عتيطب از حيصح ٔهاستفاد ٔهويش دادن نشان )د  
  .سازند يم فراهم را گريكدي از مختلف جوامع و ها انسان متقابل فهم ۀنيزم ياجتماع علوم )ه  
  ه -د -ج) 4  د -ج -الف) 3  د -ج -ب) 2  ه -ب -الف) 1  
  :ديكن مشخص را ريز عبارات بودن  نادرست اي درست -۲۱۹
   كنند مطالعه و يبررس يدرست به را ياجتماع يها دهيپد توانند يم گريكدي از مستقل كالن و ردخ يشناس جامعه.  
   است يعيطب علوم به يكينزد و يدور يشناس جامعه در مختلف يكردهايرو يريگ شكل اساس.  
   نديگو يم خرد يشناس جامعه آن به كه دانند يم ياجتماع كنش شناخت علم را يشناس جامعه شناسان، جامعه يبرخ.  
  نادرست -درست -درست) 4  درست -نادرست -درست) 3  درست -درست -نادرست) 2  نادرست -نادرست -نادرست) 1  
  است؟ آمده نهيگز كدام در ريز يها الؤس پاسخ -۲۲۰
   شوند؟ يم مواجه ياجتماع يها تيموقع با ييمبنا چه بر عموماً روزمره يزندگ در افراد  
   كرد؟ ادي شود يم يعنوان چه با را شود يم رهيذخ ها آن يعموم دانش در ياجتماع جهان ياعضا توسط كه هاكار انجام يچگونگ  
   زنند؟ يم ياقدام چه به دست عموماً ياجتماع تيموقع هر با در مواجهه افراد  
  ياجتماع تيموقع عمق و يدگيچيپ -يزندگ از حاصل دانش -خود يعمل يازهاين به بنا) 1  
  ياجتماع تيموقع عمق و يدگيچيپ -يابزار  و يعمل دانش -تيموقع هر مختلف ابعاد و عمق به دنيرس) 2  
  ياجتماع تيموقع از تر راحت و ساده دانش ساخت -يابزار  و يعمل دانش -خود يعمل يازهاين به بنا) 3  
  ياجتماع تيموقع از تر راحت و ساده دانش ساخت -يزندگ از حاصل دانش -تيموقع هر مختلف ابعاد و عمق به دنيرس) 4  
  دارد؟ اشاره شناس جامعه توسط ييزدا ييآشنا هنر به تماماً نهيگز كدام عبارات -۲۲۱
 و يدگيـچيپ بـه و كنـد عبور يعموم و يعمل دانش از تا است تالش در -كند نگاه ياجتماع يها تيموقع به بهيغر  يفرد انداز چشم از كند يم تالش) 1  

  .شود كينزد  آن اعماق و ابعاد و ياجتماع تيموقع خود به تا كند يم تالش -شود تر كينزد  ياجتماع تيموقع عمق
 اسـاس بـر كـردن عمـل با كه است تالش در - شود تر كينزد  ياجتماع تيموقع عمق و يدگيچيپ به و كند عبور يعموم و يعمل دانش از تا است تالش در )2  

  .كند رهيذخ يعلم دانش در را ها آن ياجتماع يها تيموقع عمق كاهش از ير يجلوگ با كند يم تالش - كند عادت به ليتبد  را آن ،عمل تكرار و يعلم دانش
 را ها آن ي،اجتماع يها تيموقع عمق كاهش از ير يجلوگ با كند يم تالش -كند نگاه ياجتماع يها تيموقع به بهيغر  يفرد انداز چشم از كند يم تالش) 3  

  .شود كينزد  آن اعماق و ابعاد و ياجتماع تيموقع خود به تا كند يم تالش -كند رهيذخ يعلم دانش در
 و يدگيـچيپ بـه و كنـد عبور يعموم و يعمل دانش از تا است تالش در -شود كينزد  آن اعماق و ابعاد و ياجتماع تيموقع خود به تا كند يم تالش) 4  

  .كند عادت به ليتبد  را آن ،عمل تكرار و يعلم دانش اساس بر كردن عمل با كه است تالش در -شود تر كينزد  ياجتماع تيموقع عمق
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 .ديده پاسخ ريز االتؤس به ياجتماع نظم با ارتباط در -۲۲۲  1919

   ست؟يچ ياجتماع نظم يريگ شكل ۀشير 

   معناست؟ چه به نظم 

   ست؟يچ ياجتماع نظم ۀجينت 
 -خـود يجـا در دهيـپد  هـر گرفتن قرار -ديآ  وجود به تواند يم مأنوس، امر از ييزدا  ييآشنا  هنر با تنها كه است يز يانگ شگفت و پنهان يها نظم ۀجينت) 1  

 گرانيد  با يهمكار  كردن ريپذ  امكان
 اتفاقـات شـود، يمـ باعـث -گـرانيد  از انتظارات و توقعات نييتع -ميا  رفتهيپذ  كردن يزندگ هم با يبرا ها انسان ما كه شود يم برقرار يقواعد  ۀجينت در) 2  

 .ندارد باز گرانيد  با يهمكار  از را انسان ،رمنتظرهيغ
 رفتـار ينـيب شيپـ - خـود يجـا در دهيپد  هر گرفتن قرار - ميا  رفتهيپذ  كردن يزندگ هم با يبرا ها انسان ما كه شود يم برقرار يقواعد  ۀجينت در )3  

  گرانيد 
 -گـرانيد  از انتظـارات و توقعـات نييتع -ديآ  وجود به تواند يم مأنوس، رام از ييزدا  ييآشنا  هنر با تنها كه است يز يانگ شگفت و پنهان يها نظم ۀجينت) 4  

  .ميباش داشته گرانيد  از ميتوان يم كه يانتظارات و توقعات فهم
  است؟ آورده يدرست عبارات ،ه شد داده ميمفاه به توجه با نهيگز كدام -۲۲۳
   ياجتماع ساختار  
   ياجتماع قواعد  
   ياجتماع قواعد  
   ياجتماع ساختار  
 امكـان -سـازند يمـ ريپـذ  امكـان را گريكـد ي با ما ارتباط -ياجتماع يها دهيپد  انيم ارتباط -مختلف ياجتماع يها دهيپد  انيم ونديپ و رابطه يچگونگ) 1  

  .آورند يم فراهم را ياجتماع يزندگ در ما مشاركت
 ياجتمـاع يهـا دهيـپد  انيـم ونـديپ و رابطـه يچگونگ -كنند يم ينيب شيپ قابل رگيكد ي يبرا را ما يها كنش -دهند يم سامان را گريكد ي با ما ارتباط) 2  

  ياجتماع يها دهيپد  انيم ارتباط -مختلف
 ينـيب شيپـ قابـل گريكـد ي يبـرا را مـا يهـا كنش -دهند يم سامان را گريكد ي با ما ارتباط -مختلف ياجتماع يها دهيپد  انيم ونديپ و رابطه يچگونگ) 3  

  .آورند يم فراهم را ياجتماع يزندگ در ما اركتمش امكان -كنند يم
 رابطه يچگونگ -آورند يم فراهم را ياجتماع يزندگ در ما مشاركت امكان -سازند يم ريپذ  امكان را گريكد ي با ما ارتباط -ياجتماع يها دهيپد  انيم ارتباط) 4  

  مختلف ياجتماع يها دهيپد  انيم ونديپ و
  است؟ دانسته مرتبط هم با يدرست به را عبارت دو هر نهيگز كدام -۲۲۴
  نييتب) الف  
  يستيويتيپوز يشناس جامعه )ب  
  يعلم يها دانشۀ هم در كساني ۀمطالع روش يتجرب روش )ج  
  ينييتب يشناس جامعه )د  
  علوم روش وحدت )ه  
  دهيپد كي ييچرا انيب )و  
  دهيپد كي جاديا علت دادن نشان )ز  
  سميويتيپوز ح)  
  الف و، -ح ج، -ز الف، -د ب،) 4  ز ج، -الف و، -د ب، -و ، ه) 3  ز د، -ه، ب -الف و، -ح ج،) 2  و د، -ح ج، -ه ب، -ز الف،) 1  
  كند؟ كامل يدرست به را ريز عبارت تواند ينم نهيگز كدام -۲۲۵
 استحكام به ينيقوان با كه ميكن تصور يرونيب يتيواقع را آن يعني م،يندان يانسان يدستاورد را آن و ميكن تصور عتيطب همچون را جامعه اگر «  

  » ............... . صورت آن در شود، يم اداره عت،يطب نيقوان
  ميبشناس را ياجتماع يها دهيپد  و جامعه و ميكن استفاده خود يابزار  يها دانش از ميتوان يم فقط) 1  
  ميآور  وجود به جامعه در نيد ايبن ير ييتغ بود، ميخواه قادر يطوالن يزمان گذشت با و يسخت به تنها) 2  
  ميكن سازگار و ميده قيتطب آن با را خود ديبا  فقط كه است يا گونه به شدن گرفته نظر در افراد از رونيب بر عالوه ياجتماع نظم) 3  
  شد خواهد تصور و مستقل از اعضاي جهان اجتماعي رونيب ياجتماع نظم) 4  
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2020    
 ،رابطۀ عموم و خصوص مطلق داشته باشند» ج«و  »ب«وجه باشند و دو مفهوم  داراي رابطۀ عموم و خصوص من» ب«و » الف«مفهوم اگر دو  -۲۲۶

  داشت؟ نخواهدكدام رابطه حتماً وجود » ج«و » الف«بين 
  ) فقط تساوي4  ) عموم و خصوص مطلق3  ) فقط تباين2  ) تباين و تساوي1  
  كلي و جزئي درست است؟كدام عبارت دربارٔه مفهوم  -۲۲۷
  ) تفاوت اين دو مفهوم آن است كه جزئي يك مصداق و كلي چند مصداق دارد.1  
  هاي متعددي در عالم خارج از ذهن دارد. ) مفهوم كلي ضرورتاً افراد و مصداق2  
  ) اگر مفهوم كلي همۀ مصاديق خود را از دست بدهد، ديگر كلي نخواهد بود.3  
  حتي يك مصداق هم خارج از ذهن نداشته باشد. ) مفهوم جزئي ممكن است4  
  كدام تعريف جامع و مانع است؟ -۲۲۸
  گذار پروازكننده ) پرنده: حيوان تخم2  اي كه به انجام كاري يا وجود حالتي داللت دارد ) فعل: كلمه1  
  ) مستطيل: شكلي با قطرهاي برابر4  اي كه معناي مستقلي ندارد ) حرف: كلمه3  
  هاي شخصيه درست است؟ پيرامون قضيه كدام گزينه -۲۲۹
  يك قضيۀ شخصيه است. » ين استان ايران كرمان استتر  بزرگ«) قضيۀ 1  
 گيرد.  هاي شخصيه فقط مفهوم جزئي مورد استفاده قرار مي ) در قضيه2  
  موضوع با محمول رابطۀ تباين دارد. ،هاي شخصيۀ سالبه ) در قضيه3  
  هاي شخصيه، جزئي است.  يه) دامنۀ مصاديق موضوع در همۀ قض4  
  ؟نداردكميت كلي يا جزئي  كدام گزينه، -۲۳۰
  .اي توانا است او نويسنده) 2  .معلم اين كالس بسيار مهربان است) 1  
  .تو را دانش و دين رهاند درست) 4    .كند خورشيد زمين را گرم مي) 3  
ريزش بيني،  هركس داراي عالئمي از قبيل آب«مبارزه با كرونا اعالم كرد كه گيري ويروس كرونا و خطرات احتمالي آن، ستاد  با توجه به همه -۲۳۱

استدالل مورد ». ) مراجعه نمايدpcrقلمداد كند و به مراكز تست پي سي آر ( ۱۹گلودرد و ضعف بدني است، آن عالئم را حاصل بيماري كوويد 
  توصيۀ اين اطالعيه كدام است؟

  ) استدالل قياسي4  ) استنتاج بهترين تبيين3  يمي) استقراي تعم2  ) استقراي تمثيلي1  
  تواند استنتاج بهترين تبيين باشد؟  كار رفته، مي در كدام گزينه استدالل به -۲۳۲
  گويد: مجرم در اين پرونده و پروندٔه قبلي يك نفر است.  ) كارآگاهِ پليس پس از مشاهدٔه صحنۀ جرم و كيفيت وقوع آن مي1  
  اند.  گويد: همگي به خانۀ پدربزرگم رفته بيند كسي خانه نيست و با خود مي بار مي ه به منزل براي اولين) نوجواني پس از مراجع2  
  باران خواهند بود.  گيرد كه در اين منطقه پاييزها كم سال اخير نتيجه مي 10) كارشناس هواشناسي با مشاهدٔه تقويم بارندگي در 3  
  دانم. آگاهي از قانون مي ها تجربه، علت اكثر جرائم را كم كند كه با توجه به سال الل مي) يك قاضي باسابقۀ دادگستري چنين استد 4  
  راز پيام سروش معبد دلفي از نظر سقراط چه بود؟ -۲۳۳
  اما داناي حقيقي فقط خداست. ،) سقراط دانا است2  ) سقراط داناترين مردم است و در پي كسب دانايي است.1  
  تر است. ) كسي كه بيشتر به دانايي مشهور است از همه نادان4  ني كند داناترين مردم است مانند سقراط.) كسي كه اقرار به نادا3  
 است؟  نشدهدرستي بيان  هاي پيشرفت دانش بشري در كدام گزينه به ويژگي -۲۳۴
 كان معرفت براي انسان است.اي از ام ) اين پيشرفت نشانه2  گيرد. هاي قبلي انجام مي ) از دو طريقِ تكميل يا تصحيح دانسته1  
  چيز است.  همه) دليل بر توانايي انسان در شناخت 4  ) حاصل تالش بشر براي شناخت خود و جهان است.3  
 كردند، درست است؟ كدام مورد دربارٔه سوفسطائياني كه در جامعۀ آتن زندگي مي -۲۳۵
 دانش حقوق و وكالت، از سوي سوفسطائيان بود. هاي مربوط به  ) جامعۀ آتن در زمان سقراط متأثر از نشر ديدگاه1  
 كرد.  هاي نهايي آنان دربارٔه حقيقت و واقعيت و توانايي انسان در شناخت جهان، انسان را دچار تناقض مي ) انديشه2  
 .توان واقعيت را دريافت كمك حواس مي به گفتند فقط دانستند و مي ها علم را ساخته و پرداختۀ ذهن انسان مي ) آن3  
  ها و جدل پرداختند. رنگ شدن اخالق و فضيلت ميان مردم، به نشر انديشۀ خود با كمك اقسام مغالطه ) آنان در سايۀ كم4  
  عنوان يك انديشۀ اساسي اشاره كرده است؟ به» شدن«بار چه كسي به مفهوم  در ميان فيلسوفان يونان باستان، براي نخستين -۲۳۶
  فيثاغورس )4  تالس) 3  هراكليتوس )2  ) پارمنيدس1  

 ۶ درس انتهای تا ۳ درس از : منطق      ۶ درس ایانته تا ۳ درس از :یازدهم فلسفه      ۴ و ۳ های درس : ۲ فلسفه
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 كه از فوايد تفكر فلسفي است، كدام گزينه درست است؟» ها دوري از مغالطه«دربارٔه  -۲۳۷  2121
 شود.  هاي خاص چنين تفكري است كه در ديگر علوم هم ابزاري كارآمد محسوب مي ) اين فايدٔه تفكر فلسفي از پيامد1  
  گردد.  كنند، به همين فايده برمي پايۀ تعصبات، خياالت و تبليغات بنا نمي) اساس اين ويژگي فيلسوفان كه عقيدٔه خويش را بر 2  
 كنند، ندارد. اي براي ديگراني كه چنين كوششي نمي ولي فايده ،انجامد ها به فهم درست خود او مي ) كوشش فيلسوف براي كاستن از مغالطه3  
انـد هـم  دقت مد اين فايده نيست بلكه پندآموزي افرادي كه در باورهاي خود بيهاي فلسفي درست از تفكرات غلط تنها پيا غربال كردن انديشه )4  

 هست.
 قبول است؟ دربارٔه اصل امكان معرفت كدام گزينه قابل -۲۳۸
  ) اصل امكان شناخت و معرفت بديهي است و تاكنون داليل زيادي براي اثبات آن بيان شده است. 1  
  ليوان آب و يا گشتن به دنبال يك دوست قديمي نشانۀ امكان معرفت است. ) همۀ كارهاي روزمره مانند نوشيدن يك 2  
 شده و با پيشرفت علوم اين انكار به پايان رسيده است. ) اصلي است بديهي كه در گذشته توسط برخي افراد مانند گرگياس انكار مي3  
 دهندٔه بديهي بودن امكان معرفت است. ، نشان»دانم توپم كجاست يم«گويد:  از سوي كودك وقتي مثالً مي» دانستن«طور خاص كاربرد مصدر  ) به4  
  حصول است؟ قابل ترتيب چگونه به» گرايانِ پيش از او تجربه«و » هيوم«ها از ديدگاه  ادراك توالي پديده -۲۳۹
  از طريق تجربه  -) با تداعي رواني2    از طريق تجربه -) از طريق تجربه1  
  با تداعي رواني -) از طريق تجربه4    رواني با تداعي -) با تداعي رواني3  
  برد؟ مي سؤالصراحتاً كدام اصل فلسفي را زير » ي ممكن استهرچيزي از هرچيزپديد آمدن «اين معناي اتفاق كه  -۲۴۰
  اصل وجوب علي و معلولي )2    اصل عليت )1  
  مندي آفرينش اصل غايت )4    اصل سنخيت) 3  
  فان مسلمان بالفاصله بعد از كدام مورد است؟ پذيرش اصل عليت از نظر فيلسو -۲۴۱
 ) دريافت اصل اجتماع نقيضين 2    گيري ذهن كودك ) شكل1  
 هاي مادي در كودكي  ) مشاهدٔه توالي پديده4  اجتماع هستي و نيستي در يك شيء عدم) توجه به 3  
  كدام اصل فلسفي است؟  فروش محصول كشاورزي امسال توسط يك كشاورز با تجربه، مستقيماً يادآور پيش -۲۴۲
 ) اصل سنخيت علت و معلول 2    ) اصل وجوب علي و معلولي1  
  ) اصل امكان ذاتي معلول 4    ) اصل عليت3  
  هاي تحولي جهان را چگونه امري بدانيم؟فرايندبا اثبات علت نخستين، بايد  -۲۴۳
  ناپذير بيني ) اتفاقي و پيش2    ) جبري و داراي هدف1  
  سوي كمال به و  ) ممكن4    غايتمندالوجود و  ) واجب3  
  درست است؟» اتفاق«كدام گزينه دربارٔه  -۲۴۴
  ساز عقيده به معناي اول اتفاق باشد.  تواند زمينه آگاهي از تامه بودن يك علت، مي عدمآگاهي از ناقصه بودن يك علت و نيز  عدم) 1  
  ضرورت علت تامه دانست. عدمتوان آن را دليل معتبري بر  ست و نميآيد، امري اتفاقي ا ) اينكه گاهي معلول از علت ناقصه پديد مي2  
  كشاند، هرچند آن علت، يك علت ناقصه باشد. معناي ممتنعي از اتفاق مي به سمت باور به ) ناآگاهي از تمام اجزاي يك علت، ذهن را3  
  ه بعد از تامه شدن، معلول را پديد نياورد، معناي دوم است.) اينكه علتي قبل از تامه شدن، معلول را پديد آورد، معناي اول اتفاق و اينك4  
  ؟ ندارددر كدام گزينه بين بيت و مطلب فلسفي بيان شده، تناسب وجود  -۲۴۵

) هر قضايي سببي دارد و من در غم دوست1
  

كُشــد و درد فــراقش ســبب اســت اجلــم مــي  
  

  (اصل عليت) 
ضرورت است كه عهد وفـا بـه سـر برمـت) 2

  

ــ   ــر جف ــدينمو گ ــزار چن ــد ه ــر آي ــه س ا ب
  

  بخشي علت به معلول) (وجوب 
) چشمه از سنگ برون آيـد و بـاران از ميـغ3

  

ـــار   ـــل و دُر از درياب ـــس نح ـــين از مگ انگب
  

  عسل) زنبور نحل: مگس ابر/ (ميغ: سنخيت) (اصل 
) اتفاق است آن كه هر دشوار را آسان نمـود4

  

ورنه از تـدبير يـك نـاخن گِـِره نتـوان گشـود  
  

 نشده) بيني پيش حوادث رخداد معناي به اتفاق (امكان 

  
  ست؟يچ يزندگ يفراخنا از منظور رشد يشناس روان فيتعر در -۲۴۶
  هاي مختلف رشد حيطه) 2  زندگي بيني تغييرات شناسايي و پيش) 1  
  ه در طول زندگي شد تغييرات ايجاد) 4  بازٔه زماني بين انعقاد نطفه تا مرگ) 3  
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 گـريد يبرخـ. كـرد ميترس او تيشخص در را ينقش هر توان يم آموزش با كه است يديسف لوح مانند انسان معتقدند دانشمندان از يبعض -۲۴۷  2222
 در م عامل مـؤثربيشتر به نقش كدا دانشمندانترتيب اين  به. درآورد دلخواه شكل به را كودكان رفتار توان يم هيتنب و قيتشو با تنها معتقدند

  دارند؟ ديكأت رشد
  وراثت -وراثت) 4  وراثت -طيمح )3  طيمح -طيمح) 2  طيمح -وراثت )1  
 با،يز كالم و خوب يرفتارها با كند يم يسع يعل با كردن يباز هنگام فرزند، تيترب مورد در  اسالم امبريپ كالم از يريگ بهره با يعل پدر -۲۴۸

بندي مراحل رشد از نظر اسالم،  با توجه به تقسيم .كند ليمتما ها يخوب سمت به را او ديتقل حس از استفاده اب و باشد يعل يبرا يمناسب يالگو
  ؟قرار دارد يسنٔه محدود كدام در يعل

  اول يكودك) 4  ينوجوان) 3  دوم يكودك) 2  يكودك ٔهدور) 1  
  است؟ نادرست تولد از قبل ٔهدور در رشد يها يژگيو مورد در ريز عبارت كدام -۲۴۹
  .است) پدر از كروموزوم 24 و مادر از كروموزوم 24( كروموزوم 48 يدارا يعيطب ٔهشد بارور تخمك) 1  
  شود و اين موضوع مربوط به عوامل وراثتي است. به جنين منتقل مي مادر و پدر از صفات ها كروموزوم قيطر  از) 2  
  و اين موضوع مربوط به عوامل محيطي است. دارد ريتأث تولد از قبل رشد يچگونگ بر داروها از استفاده و هيتغذ  تيفيك همچون يعوامل) 3  
  .شود يم شروع از لحظۀ بارور شدن تخمك توسط اسپرم انسان رشد) 4  
 »؟شكست وانيل چرا: «زند يم اديفر تعجب با مادر يوقت شكند، يم وانيل و خورد يم وانيل به يتصادف طور به ساله دو يكودك يپا ديكن تصور -۲۵۰

  است؟ مطلب كدام ٔهدهند نشان و ستيچ موضوع نيا علت .كند تكرار را شكستن رفتار دوباره كودك است ممكن
  .دهند يم جهت خود جاناتيه به گران،يد  واكنش افتيدر  با كودكان، -است ساده جاناتيه به معطوف ابتدا يكودك در يجانيه رشد) 1  
 جانـاتيه بـه گـرانيد  واكنش افتيدر  با كودكان -كند افتيدر  را مادر توجه دوباره خواهد يم و كرده كدر  مثبت جانيهنشانۀ  را مادر واكنش كودك) 2  

  .دهند يم جهت خود
  .است خود جاناتيه از يآگاه مستلزم يجانيه رشد -است ساده جاناتيه به معطوف ابتدا يكودك در يجانيه رشد) 3  
 جانـاتيه از يآگـاه مستلزم يجانيه رشد - كند افتيدر  را مادر توجه دوباره خواهد يم و هكرد درك مثبت جانيهنشانۀ  را مادر واكنش كودك) 4  

  .است خود
  ؟ندارندها، با يكديگر هيچ اشتراكي  در كدام گزينه بازٔه سني وقوع ويژگي -۲۵۱
  بهيغر  از ترس -كمك با ستادنيا ) 2  با كمك نشستن -ياجتماع لبخند) 1  
  بهيغر  از ترس -بلند شدن از وضعيت نشسته) 4  نهيس و چانه شتندا نگه باال -ياجتماع لبخند) 3  
 يا عالقـه خـود بـه و داشـته يمنف تيهو كه يافراد در مقايسه با اند، قائل خود يبرا يمثبت تيهو و رنديپذ يم را خود كه ينوجوانان -۲۵۲

  ............... ندارند،
  بيشتري برخوردارند.از سالمت رواني ) 2    رشد درك اخالقي بهتري دارند.) 1  
  .هستند تر موفق يليتحص عملكرد در) 4    .شوند يم مستقل خانواده از زودتر) 3  
 گذشت از بعد. شدند زده شگفت اريبس تابلو دنيد با آموزان دانش ۀهم. كرد نصب كالس واريد به را انسان مغز تصويري از يشناس روان ريدب -۲۵۳
 علـت. نشدند ريتصو رييتغ متوجه ها بچه از كدام چيه يول ،ديكشبزرگي  خط مغز ريتصو يرو كيماژ با آموزان دانش ورود از قبل ريدب ماه كي
  گردد؟ يبرم عامل كدام به احتماالً موضوع نيا
  توجه  مورد موضوع و محرك با ينسب ييآشنا  )2    ينسب ثبات و يكنواخت) ي1  
  يهنذ  يختگيانگ و ير يدرگ عدم) 4    محرك يدرون راتييتغ عدم) 3  
 از كيـ كـدام دچـار رايسـم. ه اسـتدنفهميـ را دوستش يها دروغ از كدام چيه حال به تا رايسم اما ،گفته دروغ او به بارها رايسم دوست -۲۵۴

  است؟ شده عالمت يابيرد يها تيموقع
  درست رد) 4  محرك دادن دست از )3  كاذب هشدار )2  اصابت )1  
  ؟ندارد ارتباط شده شتهنو آن مقابل كه يمفهوم با عبارت كدام -۲۵۵
  يساز  آماده -ترسه يم ديسف و اهيس سمانير  از دهيمارگز ) 1  
  جو و جست -گشتن كاه انبار در سوزن دنبال) 2  
  ينسب ثبات و يكنواختي -دروغگو چوپان نگرفتن يجد ) 3  
  يذهن يختگيانگ و ير يدرگ -يكاست و ديزا  يگژ  يسست ز/ يراست را مرد بود روين ز) 4  
  ابد؟ي يم كاهش گردد، يم جاديا فيتكل چند زمان هم انجام ۀواسط به كه توجه ميتقس از يناش يمنف اثر صورت هچ در -۲۵۶
  .باشد دشوار نظر مورد فيتكال) 2    .باشند تر هيشب هم به فيتكل دو) 1  
  .باشند يفاوتمت موضوعات به مربوط فيتكل دو) 4  .نباشد برخوردار يكاف مهارت از فيتكل آن ٔهدهند انجام فرد) 3  
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 بلندتر را واگرا خط شوندگان شيآزما معموالً يادراك يخطا كدام درو  است درست رو هروب شكل در ديسف مثلث دنيد مورد در عبارت كدام -۲۵۷  2323
  كنند؟ يم ادراك

  پونزو -است نشده احساس كه ميكن يم ادراك را يز يچ يگاه) 1  

  ريال  مولر -ميكن ينم اكادر  را دارد يخارج وجود كه يز يچ يگاه) 2  

  ريال  مولر -است نشده احساس كه ميكن يم ادراك را يز يچ يگاه) 3  

  پونزو -ميكن نمي ادراك دارد يخارج وجود كه را يز يچ يگاه) 4  

  رد؟يگ يم صورت گشتالت اصول از كي كدام اساس بر بيترت به رو هروب يها شكل از ما ادراك -۲۵۸

  مجاورت -استمرار) 1  

  مشابهت -مراراست) 2  

   مجاورت -ليتكم) 3  

  مشابهت -ليتكم) 4  

ۀ كلمـ حـروف شـدن نوشـته جا هجاب متوجه شما باال ۀجمل در ديشا» شوند؟ يم اشبتاه دچار خود يليتحص و يشغل يزندگ در يكسان چه« -۲۵۹
  گردد؟ علت اين موضوع احتماالً به چه عاملي برمي. ديباش نشده »اشتباه«
  يادراك پردازش) 4  خطاي شناختي) 3  يمفهوم پردازش) 2  هاي حسي ويژگي) 1  
  شود؟ يم محسوب »توهم« نهيگز كدام -۲۶۰
  .هستم آن بودن باز نگران هم باز اما ،باشم كرده قفل را خانه درب كه كنم يم چك بارها نكهيا  با) 1  
  .ميد يد  سراب ريكو  در برادرم و من) 2  
  .ندارم ياضير  درس دنخوان به ياز ين كه هستم باهوش قدر آن من) 3  
  .شنوم يم را اطرافم يها آدم فكر يصدا من) 4  

 
 

(2) (1)

t.me/Azmoonha_Azmayeshi





سال تحصیلی

۰۰-۰۱

دفرتچـۀ پاسخ های ترشیحی
آزمون آزمایشی ۵ آذر ۱۴۰۰ (مرحلۀ ۴)

ویژۀ داوطلبان آزمون رسارسی سال ۱۴۰۱
گروه آزمایشی علوم انسانی

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



 
 

 

 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 
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سؤال طراحان اسامی
عمـومی هـای درس ریحیـتشـ پاسخ

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ 

  

۲  
۳  
    مهم  رهایتذک   ۱۴

  

  

 برگـزار  ۱۴۰۰ آذر ۲۶ جمعـه روز در دو، گزینـه ۵ مرحلـۀ آزمایشـی آزمون
  گردد. می

 ماننـــد خـــود طالیـــی خـــدمات از اســـتفاده جهـــت ،گرامـــی داوطلـــب 

 هـای آزمون پیش مسـتمر، های سنجش آزمون، از بعد هوشمند های کارنامه

 کمــک هــای جزوه هوشــمند، اشــکال رفــع دو، گزینــه ســؤال بانــک آنالیــن،

 داوطلبـی از شـامرۀ اسـتفاده با و... ، دو های گزینه آزمون آرشیو آموزشی،

 سـایت وب وارد عبـور) رمز عنوان (به خود ملی کد و کاربری) نام عنوان (به

  شوید. gozine2.irwww.آدرس  به دو گزینه
 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 ۴ مرحل ــو  ب ــل رتص 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

 ایید.پیگیری من خود شهر
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 ۱۴۰۱رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ علمی تئهی 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: 

  الدین امیرحسین محی  الدین افشین محی  یغالم ابوالفضل
 نرگس موسوی  محمدامیر سلیامنی

|...................(عمویم و اختصایص) زابن عریب
 پویا رضادادمسئول درس: 

  اظم غالمیک  مصطفی خاکبازان  بخش عامر تاج عمومی:
  پویا رضاداد  حمید جوهری  مهدی ترابی

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

زهرا محمدی اکرب آخوندی  علی  محمد کریمی  علیرضا دلشاد

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

  امیرحسین مراد  سید میالد قریشی
 علیرضا حافظیان  علیزاده جواد

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ            ریاضـ
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  ریاضیات
  مسئول درس:

سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... یضگروه ریا  
 

  

   یارس ارشدی  زاده حسین شفیع  مهرداد کیوان
 زاده رسول حاجی  میراسالمی محسن سید  علیرضا رشیف خطیبی

 زاده علی افضل|........... گروه تجریب

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

ــوم گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   عل

 
دیر
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  هی

|.............................................................. فیزیک
  داوودوندیمنصور  - فرد حمید فداییدرس:  ینمسئول
 داوودوندی هادی

 احمد رضوانی  بهمن شاهمرادی  علی نعیمی

|............................................................ شیمی
 هییاسر عبدالّ مسئول درس: 

 علی فرزادتبار پور  بهنام ابراهیم  ماشاءا... سلیامنی

|............................................. شنایس زیست
 اسفندیاری اشتر مالک درس: مسئول

 زاده قلی علی حسن نشتایی  بهرام میرحبیبی  محمد پازوکی

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

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

 امیرحسین بلبلی

|....................................... ادبیات اختصایص
 پیرو محمدرضا درس: مسئول

 ابوالفضل قاضی

|............................................................... اتریـخ
 مروتی نگار درس: مسئول

 زهرا نعمتی

|............................................................ جغرافیا
 مروتی نگار درس: لمسئو

 زهرا نعمتی

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

 محمدزمان کبیر

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

حمید سودیان  صادقی حسین  پور مجید قدرتی  محمدعلی مودی

|................................................. شنایس روان
 ضحی سکاکیسّیده مسئول درس: 

 محسن پیرحسینلو  سیمین زاهدی
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ آذر ۵ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
 ۱فارسي  ۱۵۷و  ۱۵۶هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱

  اند: هايي كه نادرست معني شده واژه  
  خوانان مقريان: قرآن -۶غَنا: توانگري، بي نيازي  -۵بهرام: سيارٔه مريخ  -۴د: جانور درّنده د -۳زه: چلّۀ كمان، وتر  -۲كوس: طبل  -۱  
  ۳فارسي  ۳و  ۲هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * درس ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲

  ها:  معني واژه  
  غرامت: تاوان، جبران خسارت مالي  
  دينار: واحد پول، سكۀ طال  
  كردن كسي يا چيزي در جايي، مستقر شدن استقرار: برپايي، برقرار و ثابت  
  مدام: هميشه، پيوسته، مي  
  وجه: ذات، وجود  
  ۱فارسي  ۱۵۹و  ۱۵۸هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۳

  موارد نادرست:  
  است.» هژبر«معني با  مترادف نيست و هم» هژير«با » شير«ب)   
  معني نيست. هم» سفاهت«و با معني نعره و فرياد است  به» عربده«ج)   
  ۳فارسي  ۱۶۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴

  سرير ج) اورنگ     اختر سعد ب) سيارٔه مشتري   سفله الف) بدسرشت   
  ارغند ) خشمگين ه  شرزه د) خشمگين   
  ۱فارسي  ۱۱۶و  ۱۰۱، ۹۱، ۹۰، ۸۷، ۸۳، ۷۷، ۷۵مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵

 اند: هايي كه نادرست معني شده صورت صحيح واژه  
  : خواست و اراده۱گزينۀ   
  : رسا و بليغ۲گزينۀ   
  : زجر و آزار۴گزينۀ   
  ۳فارسي  ۲۱و  ۱۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶

  موارد نادرست:  
  عاري : آري ۱  گزينۀ  
  صواب : ثواب ۲گزينۀ   
  بگذار : بگزار ۴گزينۀ   
  ۱فارسي  ۱۴و  ۱۰هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * درس ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷

  ذلّ  -ها: فراغت امالي صحيح واژه  
  هاي ادبي جامع  مشخصات سؤال: * متوسط * آرايه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸

  شوند. با حسن تعليل رد مي ۳و  ۲هاي  گزينه و با تضاد ۱گزينۀ   
  :۴هاي گزينۀ  هبررسي آراي  
  استعاره از زلف» مار«استعاره:   
  شهري مانند من سر بر خط او نهاده است. -رخش باغ است -تشبيه: طاووس رخ (اضافۀ تشبيهي)  
  كنايه: سر بر خط كسي نهادن كنايه از پيروي كردن است.  
  مجاز: شهر مجاز از مردم شهر است.  
  ۱فارسي  ۱۱۶صفحۀ مشخصات سؤال: * دشوار *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۹

  كار رفته است و جناس همسان ندارد. در هر دو مصراع به يك معني به» پرده« ۴در گزينۀ   
  ها: بررسي جناس در ساير گزينه  
  م: دستم باز در سر زلفين تو رسد.) و بازم (ببازم)/ جناس ناهمسان: در و سر  ) جناس همسان: بازم (باز ۱  
  منوش) و نوش (عسل)/ جناس ناهمسان: نوش و نيش) جناس همسان: نوش (در فعل ۲  
  ) جناس همسان: بار (دفعه) و بار (ميوه)/ جناس ناهمسان: بار و بهار/ بار و يار۳  
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  هاي ادبي جامع مشخصات سؤال: * متوسط * آرايه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۰
  ان سرودن شعر: تذرو استعاره از شعر نيكو است و شاهين استعاره از ذوق و توهاستعاره، بيت   
  ترين خاطره شيرين باشد، پارادوكس است. تناقض، بيت الف: تلخ  
  تشبيه، بيت ج: عشق به آتش تشبيه شده است و گريبان من به خار.  
ه ها. در اين بيت معاني داستان و حيلـ ) دست۴) زال پدر رستم ۳) حيله و مكر ۲) داستان ۱ايهام، بيت ب: دستان داراي معاني بسياري است.   

  پذيرفتني است.
  بند بودن و سر خويش گرفتن كنايه هستند.  كنايه، بيت د: پاي  
  هاي ادبي جامع  * آرايه متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱

  است. تناقضتشبيه است، اما بيت فاقد » سروقد«در اين گزينه   
  ها: ساير گزينه  
  رايي: تكرار صامت/ ب/ در مصراع دوم آشكار است.آ است./ واج» وجود«مجاز » خاك«: مجاز: ۱گزينۀ   
سازد./ تلميح: مصـراع  ايهام تناسب مي» پرده و نوا«معني ناسازگار است، اما در معني اصطالح موسيقي با  به» مخالف«: ايهام تناسب: ۲گزينۀ   

  اول به داستان چشمۀ حيات و حيات جاودان اشاره دارد.
تن هـر  هاي زيبارو در دل زمين است./ تشبيه: گلرخ و نسرين ها از دل خاك، مردن و دفن شدن انسان ل: حسن تعليل: علت رويش گ۳گزينۀ   

  دو تشبيه هستند.
  ۱فارسي  ۱۱۵مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲

  شود. در بيت صورت سؤال از نوع فكّ اضافه است: قدر و هيبت تو، هزار برابر مي» را«  
  فك اضافه است:» را«، نيز هالف، ج، در ابيات   
  آيد. الف) خار در دامان خرد مي  
  ج) هرچند عرصۀ تو آسمان است.  
  ) رسم پادشاه، با بنده التفاتي است.ه  
  ها: ساير گزينه  
  مفعولي ها را درياب  ب) ديده  
  مفعولي د) ماجرا را با دوست بگويم   
  ۱فارسي  ۸۳صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳

دقت كنيد كه فعل جملۀ دوم حذف به قرينۀ لفظي شده  از چهار جمله تشكيل شده است و هر چهار جمله به شيؤه عادي است. ۳گزينۀ  بيت  
  است. نه باغ ماند و نه بوستان [ماند]

  ۳فارسي  ۲۸مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴
  ها آمده است: كار رفته كه در هر سه مورد مفعول آن پذير به لدر اين گزينه سه فعل مفعو  
  نوايي خوش بزن) به مطرب بگو: ۱  
  بزن نوايي خوش) ۲  
  را به ما ياد بده. وفاي يار و پيمان قديم) ۳  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  حذف نهاد : [من] از دامن تو دست بدارم ۱گزينۀ   
  حذف مسند و فعل لق بر سخنش [فتنه هستند] : او بر جمال تو فتنه است و خ۲گزينۀ   
  حذف فعل : دلم به انتظار عيادت خوش [است] ۴گزينۀ   
  ۳فارسي  ۳۶مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۵

  ها: هاي اضافي در گزينه بررسي تركيب  
  تركيب اضافي ۳رخ تو/ خون من/ گردن چشم: ) ۱  
  تركيب اضافي ۴خانۀ دل/ روزن چشم:  ) نثار مقدم/ مقدم تو/ گنج۲  
  تركيب اضافي ۵) سرشكم/ سر خرابي/ خون جگر/ دامن چشم/ چشمم (م در گرَم): ۳  
  تركيب اضافي ۶) بوي مژده/ مژدٔه وصل/ وصل تو/ شب دوش/ راه باد/ چراغ چشم: ۴  
  ۱ فارسي ۸۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶

  ت چنين است:ٔه بي شد صورت مرتب  
نهـاد)  اليه)، گرگي وجود داشت، چوپاني ( مضافٌ اليه) بود، ليك در نهادِ جمله ( مضاف متمم)، جامه و چوبِ شباني ( براي بسيار كسان (  

  وجود نداشت.
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  ۱فارسي  ۸۲مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۷
  شود. هادت من عين هستي و زنده بودن است. اين مفهوم در ابيات الف و ج به وضوح ديده ميمفهوم مصراع صورت سؤال اين است كه مردن يا ش  
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  ب) هستي عاشق يا عارف در برابر تجلي هستي معشوق يا خدا، هيچ است.  
  د) همه جهان جلوه گاه خداوند است/ بازرستن از ماديات شرط درك و دريافت تجلي خداوند است.  
  ۱فارسي  ۱۰۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۸

گاه از گرگ ايمن نباشد، اما  گويد در هر شرايطي چوپان بايد مراقب گوسفندان باشد و هيچ توصيه به احتياط شده است و شاعر مي ۳در گزينۀ   
  مفهوم ساير گزينه به ترجيح پيشگيري بر درمان اشاره دارد.

  ۱فارسي  ۸۰مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۱۹
  در ستايش ممدوح سروده شده است. از وقتي كه حمايت تو شامل دريا شده، دريا از خطر آرام گرفته است. ۳گزينۀ   
  طلبي  ها: دوري از آسايش مفهوم مشترك بيت سؤال و ساير گزينه  
  ۱فارسي  ۱۱۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۰

كند كه از افراد گمراه پيروي نكنيم، اما در ساير گزينه همانند بيت صورت سؤال نبايد ظاهر يكسان موجودات مـا  شاعر توصيه مي ۲در گزينۀ   
 ها متفاوت باشد. ها مقايسه كنيم اي بسا، باطن آن را به خطا بيندازد و بين آن

  ۳ فارسي ۲۰حۀ مشخصات سؤال: * دشوار * صف ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۱
 اين است كه زاهدان از عالم عشق بي خبرند. ۴مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينۀ   
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  كس محرم عشق نيست. : هيچ۱گزينۀ   
  كس محرم عشق نيست/ هركسي فرض و گمان شخصي در باب عشق دارد. : هيچ۲گزينۀ   
  : رياكاري و دورويي زاهدان۳گزينۀ   
  ۳فارسي  ۲۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱سخ: گزينۀ پا -۲۲

طور كه گوي وقتي بسيار تنـد  سخن از ناكارآمدي و بلكه كارافزايي همّت است: كار سخت شد، با همّت به آن افزوده نيز شد، همان ۱در گزينۀ   
  كند. بيايد از چوگان عبور مي

  ه كارگشايي همّت و اهل همّت اشاره دارند.ها همانند بيت صورت سؤال ب اما مفهوم ساير گزينه  
  ۳فارسي  ۲۲مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۳

گويد: از وقتي مورد عنايت عشق قرار گرفتم، اگر رسـتم  شاعر مي ۲بخشي عشق است. در گزينۀ  كمال ۲مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينۀ   
  بود. يف و ناتوان خواهدمقابل من باشد در برابر من مثل پيري ضع

  ها: مفهوم ساير گزينه  
  ) با شهيد شدن از قيد و بندهاي زندگي مادي رها شدن۱  
  كند. ) صداقت دل را نوراني مي۳  
  ) جوش و خروش عاشق از آتش عشق۴  
  ۳فارسي  ۲۰مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۴

  كند. يتا دم مرگ معشوق را فراموش نماين است: عاشق  ۲مفهوم بيت اصلي و گزينۀ   
  : پس از مرگ نيز به ياد معشوق خواهم بود.۱گزينۀ   
  : جانم فداي تو اگرچه براي تو ارزشي ندارد.۳گزينۀ   
  : پس از مرگ و در قيامت نيز به ياد توام.۴گزينۀ   
  ۳فارسي  ۳۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۵

گويد: حتي شلوغي و كثرت مردم  شاعر مي ۱نشيني و عزلت و دوري از مردم است، ولي در گزينۀ  سخن از فوايد گوشه ۴و  ۳ ،۲هاي  در گزينه  
  آورد. هم مرا از تنهايي بيرون نمي

 

  ۱عربی، زبان قرآن  ۴۷صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۶
)/ بدأ: آغاز کرد، رشوع کرد؛ بـا توّجـه بـه منصـوب ۳و  ۱های  )/ اُنظروا: بنگرید (رد گزینه۳و  ۱های  د، سیر کنید (رد گزینهسیروا: گردش کنی  

  )۳و  ۲های  (رد گزینه» الَخلَق «بودن 
  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۰صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۷

  )/ ۴و  ۱هــای  )/ املختــرب: آزمایشــگاه (رد گزینــه۲و  ۱هــای  تــرش (رد گزینــه یــه األصــغر: بــرادر کوچــک)/ أخ۱َفَقــَد: از دســت داد (رد گزینــۀ   
  ) ۴و  ۱های  )/ مل تُضِعف: ضعیف نکرد (رد گزینه۲و  ۱های  دؤوباً: با پشتکار (رد گزینه
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  ۱عربی، زبان قرآن  ۶۲صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۸
ها)/  تواند (رد سایر گزینه )/ یستطیُع: می۳ها (رد گزینۀ  )/ الّشواطئ: ساحل۲اضافه است] (رد گزینۀ » با[«گذراندن تعطیالت  قضاء العطالت:  

  )۴و  ۲های  أن ینقلب: که دگرگون سازد (رد گزینه
  ۱عربی، زبان قرآن  ۶۸صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۹

خـاطر مضـاف شـدن  بـوده کـه بـه» ي والـدین «صورت  )/ والدّي: والدینم، پدر و مادرم [این ترکیب به۱رد گزینۀ اسم: داشت ( لـِ  کان   
 )/۲و  ۱هـای   اشتباه نگیرید.] (رد گزینـه» پدرم«معنی  به» ي والدي: والد «مراقب باشید این ترکیب را با ، نون آن حذف شده، »والدین«کلمۀ 

  اضافی هستند. ۳در گزینۀ » که«و » خاطر به«)/ ۲َذَهَب: رفت (رد گزینۀ 
  ۱عربی، زبان قرآن  ۴۷صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۰

  شـود  )/ یُفـَرُز: ترّشـح مـی۴و  ۳هـای  )/ یلتـئم: خـوب شـود (رد گزینـه۳کننده (رد گزینۀ  )/ ُمطهِّر: پاک۴و  ۲های  لِلقّط: گربه دارد (رد گزینه  
  )۴(رد گزینۀ 

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۱
  )۲چیزی (رد گزینۀ  )/ ال يشء: هیچ۳و  ۱های  هایی (رد گزینه هایی، در قلب )/ يف قلوٍب: در دل۲و  ۱های  ال مُتیتوا: منیرانید (رد گزینه  
  ۳زبان قرآن  عربی، ۲۱صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  ازدادت: زیاد شد، افزایش یافت/ أدوات: ابزارها  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۶و  ۵های  ترکیبی درس*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  ها:  ترجمۀ درست سایر گزینه  
  گیریم که ... هایی می عکس بعضی از ما) ۲  
  ... هزارانزریوار در مریوان یکی از  دریاچۀ) ۳  
  ممکن است؟ برایتکه آن را بپردازم، آیا بخشیدن آن  ندارمهایی  ) پول۴  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۷۰صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۴

 )/۴و  ۱هـای  گزینـه)/ آبی: ماًء (رد ۴و  ۳های  کشاورزان بیرون آوردند: الفّالحون (املزارعون) إستخرجوا، إستخرج الفّالحون (املزارعون) (رد گزینه  
  )۴و  ۱های  بگیرد] (رد گزینه» ال«چون مضاف است، نباید » برئ«چاه روستا: برئ القریة (الّریف) [کلمۀ 

  ۳عربی، زبان قرآن  ۲۰صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۵
  »شود! نیرتوگلیسیرین حّتی در درجات پایین منفجر می: «۴ترجمۀ گزینۀ   
  ها:  سایر گزینهترجمۀ   
  نادرست)  شود! (دمای باال  ) نیرتوگلیسیرین فقط در دمای باال منفجر می۱  
  نادرست)  ای گازی تشکیل شده ...! (گازی  ) مادۀ نیرتوگلیسیرین از ماده۲  
  نادرست)  ای برای ساخنت دینامیت ایجاد کرد! (نوبل خودش  کمک پدرش کارخانه ) نوبل خودش به۳  
 منت ۀترجم:  

هایی علمی که در سـنین مختلـف  شكل بهرتی به كارهای روزانه خويش بپردازیم، نیاز به خواب سامل داریم! پژوهش هرگاه بخواهيم به«
  کـم بـه  کنـد! کودکـان روزانـه دسـت طـور معکـوس تغییـر مـی اند که مقدار ساعت خواب سامل با عمر انسـان بـه اجرا شده است، اثبات کرده

ها ما را به تنظـیم وقـت  ساعت خواب در روز برایشان کافیست! این پژوهش ۷از دارند در حالی که افراد بالغ نزدیک به ساعت خواب ني ۱۴
مانند قهـوه پـیش از  اند کنند و ما را از خوردن غذاهای سنگین و نوشیدن مایعاتی که دارای کافئني خواب و پرهیز از دیر خوابیدن توصیه می

کـه بـه بسـرت   های ارتباط جمعی و متاشای تلویزیـون هنگـامی ها و مرور صفحات پایگاه همراه برای خواندن پیام خواب و استفاده از گوشی
آلـودگی  شـود، از ترّشـح هورمـون مالتـونین کـه باعـث احسـاس خـواب ها فرستاده می رنگی که از آن دارند؛ زیرا نور آبی بریم، باز می پناه می

های جسمی و روانـی قـرار  آورند، بیشرت در معرض ابتال به بیامری دست منی رو، کسانی که خواب کافی را به کند! از این شود، جلوگیری می می
سـوم عمرمـان را کـه در خـواب  گـذارد، گویـا یـک گیرند؛ زیرا خواب بر دسـتگاه گـوارش و فّعالیـت جسـمی و بهبـودی حافظـه تـأثیر مـی می
  »کند! شکار میمان در بیداری آ  گذرانیم، آثارش را بر زندگی می

  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۶
 ها: گزينه ۀترجم  
  ) آثار جسمی و روانی خواب بر انسان۱  
 ) خواب سامل و مقدار آن در كودكان و افراد بالغ۲  
 ) آنچه که بايد پیش از خواب از خوردن و آشامیدِن [آن] دوری کرد۳  
 ها ه بیامری) چگونگی خواب سامل برای مبتالیان ب۴  
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  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۷
 ها: گزينهترجمۀ   
 های الکرتونیکی را رها کنیم! بریم، پس باید متاشای تلویزیون و خواندن کتاب ) هرگاه كه به خواب پناه می۱  
 ها استفاده کنیم! ی] و خواندن پیامها [ِی اینرتنت ایم، نباید از گوشی همراه برای مرور پایگاه ) هنگامی که در بسرت آرمیده۲  
 شود! تر باعث خواب [آلودگی] می شکلی رسیع انگیزاند و به می  ) نور آبی ترّشح هورمون مالتونین را بر۳  
  مان سامل باشد! گذراند، پس برای یک زندگی بهرت بایست خواب سوم عمرش را در خواب می یک از ما نزدیک به یک ) هر۴  
   سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۸

 »صورت بهرتی بپردازد، پس باید ...............  اش به كه بخواهد به مأموريت روزانه هر« :ترجمۀ عبارت سؤال  
  :ها گزينهترجمۀ   
 اش را کاهش دهد! ) خوابش را کم کند و خوراک و نوشیدنی۱  
 ) حافظه و فّعالیت جسمی خود را بهبود بخشد!۲  
  دن و مقدار کافی آن را منظّم کند!) ساعت خوابی۳  
 های اجتامعی دوری کند! ) از پایگاه۴  
   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۹

 ها: گزينهترجمۀ   
 ) موفقيت فردای تو تنها بر كار امروزت استوار است!۱  
 ورزی، در خوابت درنگ نکن! گاه بر [کامیابِی] روزت حرص می ) هر۲  
 شوند! ردم خفتگانند و آنگاه که مبیرند، بیدار می) بدانید که م۳  
 جا آورده شود! ) خوابی که با آگاهی باشد، بهرت از منازی است که با غفلت به۴  
   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۰

 :۲ ۀ گزین بررسی  
  الزم متعدٍّ »/ تََغريُّ «مصدره  » تغيري«مصدره   
  متوسطسؤال: * مشخصات  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۱

 :۲ۀ گزین بررسی  
  » تَسبيب«مصدره:  » َسَبب«مبعنی املضارع/ مصدره:  مبعنی املضارع اإللتزامّي   
  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۲

 :۴ۀ بررسی گزین  
  مبتدأ معرب/ فاعل  مبنّي   
 ۳عربی، زبان قرآن  ۲۰ صفحۀ و ۱عربی، زبان قرآن  ۶۰و  ۵۰، ۴۷های  ه* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۳

  باشد و مرفوع است. می» یَری«بَعُض؛ فاعل برای فعل  بَعَض   
  باشد که آخرش فتحه دارد، چون نشانۀ جمع مذکّر سامل است. درست می» الّسائحینَ «درضمن واژۀ   
 ۳عربی، زبان قرآن  ۲۱ صفحۀ و ۲۰و  ۱زبان قرآن  عربی، ۶۱و  ۴۹های  ه* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۴

  ها: بررسی گزینه  
  ) أعامل، أنفاق، طُُرق (همگی جمع مکّرس)۱  
  ) رؤساء (جمع مکّرس)/ َرشکات (جمع مؤنّث سامل)۲  
    ) مناطق (جمع مکّرس)۳  
  ) جمع وجود ندارد.۴  
  ۱قرآن عربی، زبان  ۶۴صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۵

» الفرنسـّیون«شـوند، پـس  مرفوع می» ون«باشد و اسامی جمع مذکّر سامل با  مبتدا است و مبتدا همواره مرفوع می ۴در گزینۀ » الَفرَنسّیین«  
  درست است.

  ۱عربی، زبان قرآن  ۶۳صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۶
  یم:شامر می ها اسامی مبنی را بر تک گزینه در تک  
  عدد)  ۲» (ـه«و ضمیر » نا«) ضمیر ۱  
  عدد) ۲» (رسوله«و » سکینته«در » ه«) ضمیر ۲  
  عدد) ۴» (َمن«و اسم موصول » هو«، ضمیر »سبیله«و » ربّک«در » ـه«و » ک«) ضامیر ۳  
  عدد) ۱» (ُوسَعها«در » ـها«) ضمیر ۴  
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  ۱ن قرآن عربی، زبا ۵۲صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۷
الیه داشته باشد هم صفت و این فقط در  مضاف زمانی موصوف است که یک ترکیب وصفی اضافی داشته باشیم؛ یعنی اسمی که هم مضاف  

  موصوف. در هیچ گزینۀ دیگری ترکیب وصفی اضافی نداریم.» املُطهِّر«مضاف است و برای » القطّ «برای » لِسان«رخ داده است.  ۴گزینۀ 
  ۳عربی، زبان قرآن  ۷و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۵۱صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳زینۀ پاسخ: گ -۴۸

خرب حـرف مشـّبهه » قطعاٌت « ۳در گزینۀ  خرب هستند؛ اما » َشِهَدت«فعل  ۴و در گزینۀ » یَُشّجعُ «فعل  ۲، در گزینۀ »قاَمت«فعل  ۱در گزینۀ   
  باشد. است که یک اسم می

  ۱عربی، زبان قرآن  ۵۲و  ۵۱های  صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۹
م«   ل) و مصادر همگی اسم هستند، پس » تََقدُّ تواند فاعل باشد چون فاعـل همـواره پـس از  منی» ِبالد«در ابتدای این جمله مصدر است (تََفعُّ

م ِبالدي: پیرشفت  در این گزینه مضاف» بالد«آید.  فعل می   کشورم).إلیه است (تَقدُّ
  ۱عربی، زبان قرآن  ۵۱صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۵۰

  رخ داده است. ۱تواند بر فاعل خود مقّدم گردد. این اتّفاق در گزینۀ  زمانی که مفعول ضمیر مّتصل باشد، می  
الُعاّمل ـهُ ـــإستَخرََجــ

  فاعلفعل       مفعول  

  
  ۱دين و زندگي  ۱۲۱مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۱

 محبت خداوند و دارند او از ينشان و رنگ كه را يكسان محبت ديبا كند، خانه دلمان در خداوند محبت ميخواه يم اگر: خدا دوستان با يدوست  
  .شود يم تر ن فزو خدا به زين ما محبت باشد، تر يقو و شتريب عالقه نيا كه زانيم هر و ميده يجا دل در كرده، هيتوص ما به را آنان يدوست و
  ۳دين و زندگي  ۲۳و  ۲۲هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۲

   كند يم ينف را شرك و دارد يديتوح يمبنا كي، پس است تيربوب در ديتوح انگريب تيعل اصل.  
   دهد يم نشان را تيوال در شرك )اءياول دونه من افاتّخذتم( اما ،است ديتوح اصل انگريب )...حدا اهللا هو قل( كه ديكن دقت.  
  ۱دين و زندگي  ۱۰۲و  ۱۰۱هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۳

   نيا وجود رايز ،است يضرور اريبس ند،ا دهيرس مقصد به و كرده يط تيموفق با را راه كه ييالگوها و اسوه وجود هدف، ريمس در حركت يبرا 
 تر مهم همه از و كرد عمل آنان مانند و نمود استفاده آنان ۀتجرب از توان يم اًيثان است؛ زيآم تيموفق راه نيا كه كند يم ثابت ما به اوالً الگوها،

  .ديرس هدف به تر عيسر آنان از يرو دنباله با و گرفت كمك آنان از توان يم نكهيا
   امكانات خانه، ليوسا نقل، و حمل ليوسا. ستين كنند، يم رييتغ يصنعت تحوالت با و يعيطب طور به كه يامور به مربوط بزرگان آن بودن هاسو 

  .اند بوده باارزش و خوب بشر يبرا همواره كه است يامور در بودن اسوه. اند ليقب نيا از ها س لبا و ها پارچه جنس و شكل ،يشهر
   است يقو ٔهاراد و عزمٔه ثمر هدف، به دنيرس تر آسان كه ديكن دقت.  
  ۱دين و زندگي  ۱۰۹و  ۱۰۸هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۵۴

   است اراده و عزم تيتقو يها راه از يكي ،توكل.  
   خداوند به آن محصول و جهينت سپردن و كار هر در خود ۀفيوظ انجام يعني است؛ خداوند به اعتماد يمعنا به خدا بر توكل.  
  ۳دين و زندگي  ۳۴و  ۳۳و  ۱دين و زندگي  ۱۲۰هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۵

  ها: بررسي گزينه  
  توحيد در ربوبيت -شرك عملي -مالكيت در : توحيد۱گزينۀ   
  توحيد در ربوبيت -شرك عملي -: توحيد عملي۲گزينۀ   
  اطاعت از خدا (توحيد عملي) -شرك عملي -مالكيت رد : توحيد۳گزينۀ   
  اطاعت از خدا (توحيد عملي) -شرك عملي -: توحيد عملي۴گزينۀ   
  ۳دين و زندگي  ۲۲و  ۱۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۶

  .است ديتوح اصل همان اي ديتوح ابعاد جامع انگريب ،»اهللا الّا اله ال« ۀفيشر عبارت  
  :ها نهيگز يديتوح ابعاد يبررس  
  تيخالق در ديتوح :۲گزينۀ     ديتوح اصل :۱گزينۀ   
  تيوال در ديتوح :۴گزينۀ     تيمالك در ديتوح :۳گزينۀ   
  ۱دين و زندگي  ۱۱۱و  ۱۱۰هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۵۷

   كند توكل سپس دهد، انجام را خود ۀفيوظ و كند كار بتداا انسان كه است نيا توكل طيشرا از يكي كه ديكن دقت.  
   »امبريپ خطاب كه دارد اشاره كردن كار ضرورت به »كن كشت  دهد يم نشان را امر نيا كردند، ينم كار و بودند مسجد در كه يكسان به.  
   »دهد يم نشان را آن ،)... لتوكّي هيعل( يۀآ كه است توكل همان اي خداوند بر هيتك انگريب »كن جبار بر هيتك.  
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  ۱دين و زندگي  ۱۱۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۵۸
ش كـار از آورد، پناه من به خالص تين با يگريد به بردن پناه يجا به بندگانم از يا بنده هر كرد يوح داود به خداوند«: فرمود  صادق امام
  ».زنديبرخ او هيعل هاست، آن در هرچه و نيزم و ها آسمان ۀهم گرچه كنم، يم ييجو هچار

  ۳دين و زندگي  ۴۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۹
 در  وسـفي حضرت كه نمايد اشاره مي زندان در يگرفتار و خايزل توسط  يوسف شدن ديتهد و  يوسف ٔهسور ۳۳ و ۳۲ اتيآ به سؤال  

  .است شده انيب )فَاستَعصَمَ( عبارت در اخالص نيا و است شانيا اخالص ۀنشان نيا كه دهند يم حيترج گناه به را زندان خود، خداوند با سخن
  ۳دين و زندگي  ۳۲و  ۱دين و زندگي  ۹۷و  ۹۳هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۰

   يعمل ديتوح كه شود يم محسوب خدا نيفرام از اطاعت ينحو به و است اراده و عزم ۀنشان كه است ها يسخت برابر در صبر انگريب فهيشر يۀآ 
  .است استوار و صبور ها يسخت مقابل در دارد يعمل ديتوح كه يكس كه ميدان يم نيهمچن و است

   كاظم امام  باشد شده تو خواستار آن با كه است يا اراده و عزم تو، يكو مسافر ۀتوش نيبهتر كه دانم، يم ايخدا«: نديفرما يم.«  
  ۱دين و زندگي  ۱۲۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۱

   »،دارد دوست بگذراند، او اطاعت در را اش يجوان كه يكس خداوند.«  
   آن انگريـب )يفـاتّبعون اهللا تحبّـون كنتم ان قل( يۀآ كه است خدا به نسبت اطاعت با همراه محبت شدن، خدا محبوب شرط كه ديكن دقت 

  .است
  ۳دين و زندگي  ۳۵و  ۱دين و زندگي  ۱۲۱هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۲

 نيـا كـه اسـت مفهـوم هم )... يعدوّ تتّخذوا ال( يۀآ با نظر نيا از و است خدا دشمنان با مبارزه و يزاريب ضرورت انگريب )ره( ينيخم امام كالم  
  .كرد يزاريب ها آن از ديبا پس ورزند، يم كفر حق به خدا، دشمنان چون  ، يعنيباشد يم )...بما كفروا قد و( يۀآ بازتاب ،مطلب

  ۳دين و زندگي  ۳۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۳
 ريـخ اصابه فان) كنند يم عبادت را اخد ،زبان به و كناره و گوشه كي بر كه يكسان( حرف يعل اهللا عبدي مَن النّاس من و( ۀفيشر يۀآ اساس بر  

 ةاآلخـر و ايالدّن خسر) گردانند يبرم رو خدا از ها يسخت در اما ،دارند نانياطم خدا به راتيخ در( وجهه يعل انقلب ةفتن اصابته ان و به اطمانّ
  .ديرس پاسخ به توان يم ،))است آشكار انيز همان نيا كه كنند يم انيز آخرت و ايدن در(ن المبي الخسران هو ذلك

  ۳دين و زندگي  ۳۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۴
 و هـا شـهر برابـر در يحت است، داده قرار مسئول برابرشان در را او خداوند كه داند يم و نديب يم خدا مخلوق را جهان موجودات موحد انسان  

  .واناتيح
  ۳دين و زندگي  ۴۴* صفحۀ  مشخصات سؤال: * متوسط ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۵

  ».كنند يم دايپ يبرتر گريكدي بر شان، اخالص مراتب به توجه با مؤمنان،«: ديفرما يم  اكرم امبريپ  
  ۳دين و زندگي  ۳۷و  ۳۶هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۶

   ندارد يگاهيجا ها آن قلب در خداوند و كرده فراموش ار خدا كه اند شده سرگرم يويدن امور به چنان ها انسان از ياريبس.  
   ،بخواهند كه هرگونه خدا، يعني آن، يقيحق مالك نظر به توجه بدون و كنند يم يتلق خود ملك را خلقت جهان ها، انسان از ياريبس امروزه 

 پندارند يم جهان ،)ءيش كل رب هو(): ربّ( دهنده پرورش و يول و مالك را خود واقع در جوامع، و افراد نيا. كنند يم تصرف جهان نيا در
 ماننـد و ثروتمنـد اريبس جوامع كنار در ريفق اريبس جوامع شدن دايپ عت،يطب شدن آلوده ست،يز طيمح بيتخر ،آن يامدهايپ جمله از كه
  .هاست آن

  ۳دين و زندگي  ۵۰و  ۴۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۶۷
 و) است تصرف و دخل حق و تيوال مقام به يابيدست منظور( شدن سلطان كه است يناشدن وصف يها پاداش به دنيرس اخالص، ثمرات از يكي  

  .است آن قيمصاد) كنند جانت همه( يقيحق و دانيجاو يزندگ به دنيرس
  ۱دين و زندگي  ۱۰۰و  ۹۷هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۸

   ماند و نيازمند مراقبت است. شود مثل نوزاد مي ي كه بسته ميعهد  
    ثمرٔه محاسبه، آگاهي به عيوب »مَن حاسَب نفسَه وقَفَ علي عُيوبِه و احاط بذنوبه و استقال الذُّنوبَ و اَصلحَ العيوبَ«با توجه به حديث علوي ،

  ها (استقال الذُّنوب و اصلح العيوب) است. (وقف علي عيوبه) و پي بردن به گناهان (احاط بذنوبه) و جبران آن
  ۱دين و زندگي  ۱۱۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۹

    :(مودت) آدمـي را از خودخـواهي بـه ايثـار و ۲دهـد.  برد و نشاط و شـجاعت مـي ) افسردگي و ترس را از بين مي۱عشق و محبت الهي (
  بخشد. ت الهي اكسيري است كه مرده را حيات ميمحب رساند و...  خودگذشتگي مي از

    حديث امام صادق ۱در گزينۀ ، خواهد، نه حديث. مي» آيه«سؤال از ما  علت اين تحول هم اشاره دارد، اما   آمده است و به  
  ۳دين و زندگي  ۲۲و  ۲۱هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۰

   ام جعلوا هللاِ (هاي مشركان آن را آفريده باشند، توحيد خالقيت بسيار واضح است. آيۀ  توان يافت كه بت وقي را نمياز آن جهت كه هيچ مخل
اند و در نتيجه [اين دو]  اند كه [آن شريكان هم] مثل خداوند آفرينشي داشته هايي براي خدا قرار داده ها شريك يا آن(گويد  مي )شُركاء ...

  كه پاسخ آن منفي است. )اند؟] رو شريكان را نيز مستحق عبادت ديده شده است [و ازاين آفرينش بر آنان مشتبه
    در تضاد است. )هو ربّ كلّ شئ(قائل شدن حساب جداگانه براي تأثير خود يا ديگران، شرك در ربوبيت است و با آيۀ  
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  ۳دين و زندگي  ۴۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۷۱
 در) اخـالص( خـدا يبـرا اميق ،مردم به  امبريپ ۀموعظ گانهي ،)يفراد و يمثن هللا تقوموا ان ةبواحد اعظكم انّما قل( ۀفيشر يۀآ به توجه با  

  .است ياجتماع و يفرد ابعاد
  ۱دين و زندگي  ۱۰۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۷۲

 رايـز نباشد؛ آگاه مصلحت آن به خود گرچه اوست، مصلحت به د،يآ دست به كه اي نتيجه هر فه،يظو انجام صورت در كه داند مي متوكل انسان  
 در ميپنـدار يم خود نفع به را ييزهايچ يگاه. ميكن ينم درك ما كه دارد توجه ييها مصلحت به و مينيب ينم ما كه نديب يم را يا ندهيآ خداوند

  .ماست نفع به كه يحال در ميدان يم ودخ ضرر به را يامور اي ماست ضرر به كه يحال
 آن در او صـالح و ريخ كه زند يم رقم متوكل انسان يبرا را يزيچ آن است، تر مهربان بندگانش به هركس از كه ييخدا كه است مواقع نيا در  

  .باشد
  .است برداشت قابل ،۴ ۀنيگز يۀآ از مطلب نيا  
  ۱دين و زندگي  ۹۸حۀ مشخصات سؤال: * دشوار * صف ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۳

ها سـخن  ) خداوند با آن۲اي در آخرت نخواهند داشت؛ و  ها بهره ) آن۱كساني كه پيمان الهي و سوگندهاي خود را به بهاي ناچيز بفروشند، (  
تهديد  ۵در اين آيه   )ها است ) عذاب دردناكي براي آن۵سازد و  ها را (از گناه) پاك نمي ) آن۴نگرد و  ) به آنان در قيامت نمي۳گويد و  نمي

  درپي براي فروختن پيمان و عدم وفاي به عهد با خدا (كه يك گناه است)، مطرح شده است. متنوع و پي
  ۱دين و زندگي  ۳۵مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۴

   مسـلمانان و خداونـد بـا كـه آنـان با رد،يپذ ينم ،است نداده را كردن حكومت حق ها آن به خداوند كه را يكسان حكومت ،يديتوح ۀجامع 
 يعملـ ديـتوح تحقـق ۀالزمـ خـدا، دشـمنان از يزاريب و طاغوت ينف پس. كند يم مبارزه ظالمان با و كند ينم يدوست ورزند، يم يدشمن
  .است ياجتماع

   است طاغوت ينف مانه اي خدا دشمنان از يزاريب انگريب ،)عدوّكم و يعدوّ تَتَّخِذُواْ لَا( ۀفيشر عبارت.  
  ۳دين و زندگي  ۱۸و  ۱دين و زندگي  ۱۲۰و  ۱۱۸، ۱۱۶هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۵

   سجاد امام » :از يا لحظه رد،يگ انس تو با كس آن و نكند ارياخت را تو ريغ باشد، دهيچش را ات يدوست لذت كس هر دانم يم خوب! بارالها 
   درخواسـت پـس ،»خواهـانم خـودت از را داشتنت دوست! عاشقان يآرزو تينها يا و مشتاقان دل آرمان يا! بارالها نشود، ردانگ يرو تو

  .دهد يم نشان را آن )هللا حبّا اشدّ( عبارت كه خداست با يدوست،  سجاد امام
   يعل امام » :مـن كـه يا گونـه همان تو! من يخدا ،يمن پروردگار تو كه بس افتخار نيا و باشم تو ٔهبند كه بس عزّت نيا مرا! من يخدا 

 عبارت در كه است شدن واقع خدا محبوب،  نيمنؤرالميام درخواست پس» ي.دار دوست تو كه ده قرار گونه همان مرا پس دارم، دوست
  .ديد را آن توان يم )اهللا حببكمي(

 

  ۳ انگليسي زبان ۳۴ و ۲۹ هاي صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۷۶
  شد.متمايز پست  نگتونيهاف  در »۲۰۱۴ يماندن اديبه  يده نقاش«از  يكيعنوان  و به چاپ شددر واشنگتن پست  كار اوترجمه:   
وجود مفعول  ) همچنين با توجه به عدم۳و  ۱هاي  داريم (رد گزينه andساز  پايه توضيح: با توجه به مفهوم و معناي جمله نياز به كلمۀ ربطي هم  

  )۴در ساختار مجهول استفاده شود. (رد گزينۀ  distinguishبعد از جاي خالي بايد از فعل 
  ساختار مشابه در فاعل و فعل را كه با جملۀ اول مشترك است به قرينه حذف نمود: andتوان بعد از  توجه داشته باشيد مي  

It was published and (it was) distinguished …  
  ۱ انگليسي زبان ۸۶و  ۸۴ هاي صفحه* متوسط : * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۷۷

 .بريد تيز شيشۀ تكه يك با را دست خود شستن ظروف هنگام جوان خانم ترجمه:  
رود و بريـدن  كار مـي استمراري بهآمده است. ظرف شستن عمل بلند است كه با گذشتۀ  sبدون ، cutزيرا  ،زمان جمله گذشته استتوضيح:   

پـس از ضـمير  ،رود. مفعول همـان فاعـل جملـه اسـت كار مي افتد و عمل كوتاه است كه با گذشتۀ ساده به دست در لحظه كوتاهي اتفاق مي
 كنيم. استفاده مي herselfانعكاسي 

 ۳زبان انگلسي  ۳۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۸
  ايم، مگر نه؟ ها داديم، اما هنوز رسيد دريافت نكرده ا هفتۀ گذشته پول را به آنترجمه: م  
توضيح: در سؤاالت ضميمه ما به يك ضمير فاعلي و فعل كمكي نياز داريم. اگر جملۀ اصلي ما مثبت باشد دنبالۀ پرسشي بايد منفـي باشـد و   

در جمله داشته باشيم، دنبالۀ پرسشي را بايد براي جملۀ بعد اين حروف ربط  )butبالعكس. اگر جملۀ ما مركب باشد يعني حروف ربطي مانند (
  بسازيم.
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  ۱ انگليسي زبان ۸۶ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۷۹
  .راهي براي درك خود و ديگران پيدا كنندتوانند  آن كودكان مي ۀليوس است كه به يديكل يها از راه يكي شنامهينماترجمه:   
   themselvesباشـد بايـد از ضـمير انعكاسـي  مـي (children) توضيح: با توجه به اينكه مفعول موردنظر در جاي خالي همان فاعل جملـه  

  (براي فاعل جمع) استفاده شود.
  ۳ انگليسي كتاب كار زبان ۱۵ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۸۰

 ۀحمل زانيم (تالش كنند) تا بتوانندمحصوالت خود را كاهش دهند  يخواهند تا كالر مي ييغذا عياز صنا ايتانيدر بر يمقامات بهداشتترجمه:   
  را كاهش دهند. سيدر انگل يقلب

  قطعيت ) ۴  تالش، كوشش، اقدام) ۳  ) شگفتي۲  افتخار) ۱  
  ۱ انگليسي زبان ۷۱ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۸۱

   .بوده است مسيح ميالد از قبلها  مدت بافي فرش اوليۀ مهد ايران گويد مي هورمش ترجمه: محقق  
  گور) ۴  گهواره) ۳  كليد) ۲  اختراع) ۱  
  كنيم تا بيان كنيم يك شهر يا كشوري مهد چيزي است. استفاده مي to be the cradle of sthتوضيح: از عبارت   
  ۳ انگليسي زبان ۴۷ صفحۀ* متوسط : * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۸۲

 ندهيد. دست را از شده افتتاح تازه مغازٔه از شده توصيه قيمت نصف با باال تكنولوژي با تاپ لپ خريد براي را فرد منحصربه فرصت ترجمه: اين  
  بخش لذت) ۴  موقر، متين، برجسته) ۳  پيشرفته) ۲  شده توصيه) ۱  
  (قيمت پيشنهادي) است.» دهپيشنهاد ش«معني  در اين جمله به recommendedنكته:   
 ۳زبان انگليسي  ۴۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۳

هـا  ما در برابر بيماري حفاظت ازبراي كمك به  ها هايي هستند كه توسط سيستم ايمني بدن انسان ها پروتئين بادي ترجمه: بايد درك كنيم كه آنتي  
  شوند. ساخته مي

  ) آماده كردن۴  كردن محافظت) ۳  ) تغيير دادن۲  ) جلوگيري كردن۱  
  ۳زبان انگليسي  ۲۰ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۸۴

كـنم ايـن  وكار كوچك خود در برابر هكرها محافظت كنيد، فكـر مـي خواهيد از كسب داريد يا مي اختصاصيترجمه: اگر يك اتصال اينترنتي   
  كتاب به شما كمك خواهد كرد.

  قديمي) ۴  بهبوديافته) ۳  اختصاصي) ۲  اهداشده) ۱  
  ۳ انگليسي كتاب كار زبان ۱۵ صفحۀ* متوسط : * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۸۵

  ها، داروها و غذاهاي كنسرو شده مواجه شدند. مانند دستمال توالت، ماسك ضروري، مردم با كمبود اقالم COVID-19ترجمه: در طول قرنطينه   
 ) ضروري۴  ) متوسط۳  ) هوشمند۲  ب) مناس۱  
  ۳ انگليسي زبان ۴۱ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۸۶

 مشاهدات شخصي خودم، دوست دارم چندين مشكل در ارتباط با اياالت متحده و چين را توضيح دهم. بر اساسترجمه:   
  ) پايه، اساس۴  ) طرح۳  ) شكل، رقم۲  ) پروژه۱  
  باشد. مي» بر اساس، با توجه به، با استناد به«معني  به … based onمترادف با عبارت  … on the basis ofنكته: عبارت   
  ۳ انگليسي زبان ۳۰ صفحۀ* متوسط : * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۸۷

  اختيار داريم، نداشتند. يك از ابزارها و وسايل پيشرفته را كه امروزه در هيچ قرن نوزدهم متعهد مخترعينكارشناسان و ترجمه:   
  ) مؤلفين۴  ) مخترعين۳  ها ) اعطاكننده۲  ترها بزرگ) ۱  
  ترجمۀCloze Test: 

و  شـود مي تلقيجعلي » لبخند احترام«و به اصطالح » مغزي است ، نشانۀ سبكدليللبخند بدون «گويد كه  المثل معروف روسي مي يك ضرب
اي از  عنـوان نشـانه حال، در كشورهايي مانند اياالت متحده، استراليا و انگليس، لبخند زدن بـهاغلب در روسيه با سوءظن همراه است. با اين 

  شـده  گـردد. در يـك تحقيـق انجـام بـراي شكسـتن يـخ بـين رابطـه اسـتفاده مـي اغلـبو  شـود تعبير ميگشودگي، دوستي و احترام 
تر از افراد غيرخندان  در كشورهايي مانند آلمان، سوئيس و چين باهوش ها، محققين دريافتند كه افراد خندان در مورد لبخند در ميان فرهنگ

هـاي  داراي هوشمندي كمتري نسبت به چهـرههاي خندان  هستند. با اين حال، در كشورهايي مانند روسيه، ژاپن و كرٔه جنوبي، تصاوير چهره
  غيرخندان هستند.

  ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۸
  توانايي) ۴  دليل) ۳  جاذبه، كشش) ۲  قدرت، نيرو) ۱  
  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۹

  ) مقايسه كردن۴  ) جواب دادن۳  ) تلقي كردن، در نظر گرفتن۲  ) تأسيس كردن۱  
  ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۰

) يك فعل متعدي است و نياز به مفعول دارد، اما مفعول آن قبل از جاي خالي آمده است، همچنين لبخنـد تفسـير interpretتوضيح: فعل (  
) بين فعل كمكي و فعل اصلي است. در oftenرو هستيم، درنتيجه به اين داليل جمله مجهول است. جايگاه قيد ( شدن) روبهشود با مفهوم ( مي

  پايان اينكه با توجه به ادامۀ جمله به مجهول زمان حال نياز داريم.
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  ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۱
  از نظر فيزيكي) ۴  مطمئناً) ۳  غالباً، غالب اوقات) ۲  اخيراً) ۱  
  ۴اسخ: گزينۀ پ -۹۲

توضيح: مقايسۀ بين افراد خندان و غيرخندان در جمله اتفاق افتاده است، پس به صفت تفضيلي نياز داريم، جملۀ ما مجهول نيز اسـت؛ زيـرا   
د و قبـل ) كه بيانگر تضاد بين جملـۀ بعـhoweverشوند نه اينكه ارزيابي كنند. با توجه به وجود ( دان يا غيرخندان ارزيابي مينهاي خ چهره

  نياز داريم.» كمتر«معني  ) بهlessاست، به صفت (
  ۱ترجمۀ درك مطلب: 

در بـين مـا زنـدگي  هـا  آن .اند يا در حرفۀ نجات جان افراد فعاليت دارند قهرمانان تنها افرادي نيستند كه لباس متحدالشكل را پوشيده
هـا اصـالً  و دختر همسايه هستند و گاهي اوقـات، آن »معمولي افراد« ها  نآ. دارندها وجود  ها و گونه قهرمانان در همۀ اشكال، اندازه .كنند  مي

   .انسان نيستند
 »خواهر و برادر«ه نجات ب اي كه با نبرد با سگ ولگردي كه بچه را تعقيب كرده بود ايد، گربه به احتمال زياد شما قبالً داستان تارا را شنيده

ها تنهـا دو مـورد از  اما، اين .بوداپست كه جان كالغي كه در محوطۀ خود غرق شده بود را نجات دادوحش  انسان خود رسيد، يا خرس در باغ
هاي ديگر و حتي جان  اي با نجات جان اعضاي گونۀ خود، جان گونه توجه  روزانه، حيوانات قابل .يوانات استح صدها داستان نجات جان توسط

  .شوند  ها، قهرمان مي  انسان
دهد كه اين موجـودات   يافته است و نشان مي هاي حيوانات چقدر توسعه دهد كه احساسات و توانايي ني حيوانات نشان ميهر مورد قهرما

  .از قهرمانان حيوانات وجود دارد زيانگي  هاي شگفت  داستان. متفاوت باشند به ما شباهت دارند با ما بيشتر از آنكه
   ۱ۀ گزينپاسخ:  -۹۳

  .باشد............... تواند   راي اين متن ميبهترين عنوان ب :رجمهت  
  موجودات عجيب) ۴ احساسات حيوانات) ۳ توجه حيوانات قابل) ۲ ) حيوانات قهرمان۱  
   ۳ۀ گزينپاسخ:  -۹۴

  چيست؟ »جوهاي معمولي و دختر همسايه ،ها آن«منظور نويسنده از  :رجمهت  
  .توانند قهرمان شوند  معمولي مي فقط افراد )۲ .قهرمانان هميشه افراد معمولي هستند) ۱  
  .توانند قهرمان شوند  فقط افراد خاص مي )۳  .توانند قهرمان شوند  همه مي) ۳  
  ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۵

  كند؟ چيزي اشاره مي به چهاول در پاراگراف » ها آن«ترجمه:   
  ها  داستان) ۴ حيوانات) ۳ ها  انسان) ۲ قهرمانان) ۱  
  ۴پاسخ: گزينۀ  -۹۶

  .يابد ادامه مي............... اين متن به احتمال زياد با بحث  :رجمهت  
  ها و حيوانات هاي اصلي انسان تفاوت )۲ هاي حيوانات احساسات و توانايي) ۱  
   حيوانات قهرمانانچند داستان در مورد  )۴  توانند فكر و صحبت كنند را حيوانات نمي) چ۳  
  ۲ترجمۀ درك مطلب: 

ها تـا  توانند حجم عظيمي از اطالعات ديجيتالي را ذخيره كنند، فالپي ديسك بي درايوهايي كه مي اس ها و يو د ديسكاز زمان اختراع هار
هاي منسوخ شده در گذشتۀ نه چندان دور يك ابـزار حيـاتي و  اند. با اين حال، ديسك حد زيادي توسط اكثر كاربران كامپيوتر فراموش شده

 بودند.ضروري براي كاربران كامپيوتر 
 ۸ها حـدود  به فروش رفتند. اين ديسك ۱۹۷۰اختراع شدند و اولين بار در اوايل دهۀ  ۱۹۶۰ها براي اولين بار در اواخر دهۀ  فالپي ديسك

اينچي توليد و بـه بـازار عرضـه  ۲۵/۵ها بهبود يافته و اولين ديسك  ها توسط ساير شركت ، اين ديسك۱۹۷۰اينچ قطر داشتند. تا اواخر دهۀ 
توانستند اطالعـات را  ها مي شد. ديسك . اطالعات روي يك ديسك مغناطيسي دوّار در داخل يك پوشش پالستيكي مستطيلي ذخيره ميشد

ها نياز به چرخانـدن و قـرار دادن مجـدد ديسـك در شـكاف دسـتگاه  در هر دو طرف نگه دارند و كاربران معموالً براي دستيابي به اين داده
  داشتند.

تر از ديسـك بـزرگ  ها نه تنها كوچك ونيم اينچي، ديسك انتخابي اكثر كاربران كامپيوتر شد. اين ديسك ، فالپي سه۱۹۸۰ در اوايل دهۀ
 ۷۲۰توانسـت  هاي جديـد مـي توانستند اطالعات بسيار بيشتري را نيز ذخيره كنند. يك طرف ديسك چهارم اينچي بودند، بلكه مي ويك پنج

نيم  و ، فالپي ديسك سهخودونيم اينچي ذخيره كند. همانند نسخۀ قبلي  كيلوبايت ديسك پنج ۳۶۰با ظرفيت  كيلوبايت اطالعات را در مقايسه
  شد. مگابايت مي ۴۴/۱سازي  ها را در هر دو طرف ذخيره كند كه منجر به قابليت ذخيره توانست داده اينچي مي

هـا را منسـوخ كـرده  ها، فالپي ديسك CD-ROMو  USBفلش  هاي با ظرفيت باال، درايوهاي توسعۀ فناوري جديد مانند هارد ديسك
 ۲۰۱۰كند. در اروپـا، آخـرين فالپـي ديسـك در مـارس  ها را متوقف مي اعالم كرد كه توليد فالپي ديسك ۲۰۱۱است. شركت سوني در سال 

  گذاشته شده است.اي استاندارد بود، اما از آن زمان تا كنون كنار  فروخته شد. فالپي ديسك زماني يك قطعۀ رايانه
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  ۴پاسخ: گزينۀ  -۹۷
  توانيم استنباط كنيم كه ............... ترجمه: از متن مي  
  توليد كرد. ۲۰۱۰) سوني آخرين سري فالپي ديسك را در سال ۱  
  ها است. دي ها توسط كاربران نسبت به سي سازي دليل اصلي ترجيح فالپي ديسك ) ظرفيت ذخيره۲  
  اي استاندارد است. اختراعش هنوز يك قطعۀ رايانه) فالپي ديسك از زمان ۳  
  اند. ها توسط اكثر كاربران كامپيوتر فراموش شده ) بيشتر فالپي ديسك۴  
نادرسـت اسـت، زيـرا ظرفيـت  ۲توليـد كـرد. گزينـۀ  ۲۰۱۱حذف است، زيرا سوني آخرين سري فالپي ديسك را در سال  ۱توضيح: گزينۀ   

نادرست است، زيرا فالپـي  ۳دي روي بياورند. گزينۀ  كم بود و همين دليل باعث شد كاربران يارانه به سي ها بسيار سازي فالپي ديسك ذخيره
  شود. صحيح است و در پاراگراف اول متن به آن اشاره مي ۴اي استاندارد نيست و در حقيقت گزينۀ  ديسك ديگر يك قطعۀ رايانه

 ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۸
  اينچي اوليه كي اختراع شد؟ ۲۵/۵ديسك  ترجمه: با توجه به متن، فالپي  
  ۱۹۷۰) در اوايل دهه ۴ ۱۹۷۰) تا اواخر دهه ۳ ۱۹۶۰) در اوايل دهه ۲ ۱۹۶۰) تا اواخر دهه ۱  
  شود. اينچي اشاره مي ۲۵/۵دربارٔه فالپي ديسك  ۳توضيح: در پاراگراف دوم به گزينۀ   
  ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۹

  كند. ............... اشاره ميدر پاراگراف سوم به » its«ترجمه: ضمير   
  اطالعات در يك طرف ديسك جديد) ۲    ونيم اينچي ديسك پنج) ۱  
  قابليت ذخيرٔه ديسك) ۴    ونيم اينچي ديسك سه فالپي) ۳  
د. كـافي به عبارت پس از آن اشاره دار» its«كند، ولي در اين جمله مرجع ضمير  توضيح: معموالً مرجع ضمير به عبارت قبل از خود اشاره مي  

  است ادامۀ جمله را بخوانيد.
  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰۰

  ترجمه: بهترين عنوان براي متن چيست؟  
  ها ) تاريخچۀ فالپي ديسك۲    درايوها USB) اختراع ۱  
  ) يك ابزار حياتي براي كاربران كامپيوتر۴    ) توسعۀ فناوري جديد۳  
  بهترين پاسخ است. ۲كند؛ درنتيجه گزينۀ  ع را از منظر تاريخي بررسي ميطور كل دربارٔه فالپي ديسك است و اين موضو توضيح: متن به  
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ آذر ۵ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
 

  
  ۱ آمار و رياضي ۷۷ و ۷۶ هاي صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۰۱

بايد به سازمان برق (نيرو) مراجعه كنيم » روز بانهميزان برق مصرفي شهر تهران در ساعات مختلف ش«دست آوردن اطالعات مربوط به  براي به  
  باشد. ها مي ها، دادگان آوري داده شدٔه آنجا استفاده كنيم، پس روش مناسب براي جمع هاي ثبت و از داده

  ۱ آمار و رياضي ۸۳ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۰۲
  ت:، جملۀ زير آمده اس۱در كتاب درسي رياضي و آمار   
  شود. گيري، آمار گفته مي ها براي استخراج اطالعات و تصميم دهي، تحليل و تفسير داده آوري، سازمان به مطالعۀ نحؤه گرد  
  ۱ آمار و رياضي ۸۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۰۳
  شود: صورت زير تعريف مي دهيم كه به نشان مي xها را با نماد  داشته باشيم، ميانگين آن nx، ... و x1 ،x2صورت  مشاهده به nنكته: اگر   

nx x x
x

n
  

 1 2    

  است، پس: ۲۰برابر  ۱۸و  a ،b ،c ،۱۰ ،۱۵هاي  ميانگين داده  
a b c a b c a b c a b c       

           
10 15 18 4320 20 43 120 776 6   

aدادٔه  ۴حاال ميانگين    c ،۱۳ ،b  كنيم: را حساب مي ۲و  

¸Ã«ºIÃ¶ (a c) b (a b c)      
   

77
13 2 15 92 234 4 4



   

  ۱ آمار و رياضي ۸۶ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۰۴
هـا  هاي قبل از آن برابر است، ميانه است. اگر تعـداد داده تعداد داده هاي بعد از آن با ها، مقداري كه تعداد داده نكته: پس از مرتب كردن داده  

  شده است. زوج باشد، ميانه برابر ميانگين دو دادٔه وسطي مرتب
  نامند. اي را كه بيشترين فراواني را دارد، مُد مي نكته: داده  
 ،bو  aباشد. درنتيجـه دو عـدد  ۳اش حداقل بايد  است، پس فراواني ۲۵دو بار تكرار شده است. از طرفي مُد، عدد  ۱۲شده، عدد  عدد داده ۸در بين   

  هستند. ۲۵هر دو 
aگذاري  با جاي   b    نويسيم: داده را از كوچك به بزرگ مي ۸، 25


ôw» ½à jHj »j

, , , , , , ,10 12 12 14 25 25 25 30   

  ميانه برابر ميانگين دو دادٔه وسط است:  

Q /
  2

14 25 39 19 52 2   

  ۱ آمار و رياضي ۹۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۰۵
صـورت زيـر  دهيم، كـه بـه (سيگما) نشان مي ها را با نماد  معيار آن داشته باشيم، انحراف nx، ... و x1 ،x2صورت  مشاهده به nنكته: اگر   

  شود: تعريف مي

(x x) (x x) (x x)
n

     
 

2 2 2
1 2 3   

  ها با هم برابرند. معيار يا واريانس تعدادي داده، صفر باشد، تمام آن داده نكته: اگر انحراف  
aهاي  بايد داده   ,b ,a , c   2 1 2 4 4   برابر باشند. 3
aاول     aو  4 2   دهيم: را برابر قرار مي 1

a a a    2 1 4 3   
aگذاري  با جاي    a، مقدار 3    شود. مي ۷برابر با  4
bپس     cو  2 4   باشند: ۷هر دو بايد  3

b b
c c
   

    

2 7 5
4 3 7 1   

  در نتيجه:  
a b c     3 5 1 9   
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  ۱ آمار و رياضي ۹۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۰۶
½jHj ¸ÄoUï¦a¼¨½jHj ¸ÄoUï©nqM

RHoÃÃûU à¾¹¶Hj
R Max Min

 


 نكته :  

³¼w ¥nIa −»H ¥nIa

Â¨nIaï·IÃ¶ ¾à ¹¶Hj

IQR Q Q
 


 3   : نكته 1

  نامند. مي Q3هاي بعد از ميانه را چارك سوم يا  و ميانۀ داده Q1هاي قبل از ميانه را چارك اول يا  نكته: ميانۀ داده  
  كنيم: ها را از كوچك به بزرگ مرتب مي داده  



³»j à¾μÃº−»H ¾à μÃº

MaxMin QQ Q

, , , , , , , ,
  21 3

56 62 68 70 76 80 89 93 96
 

   

R                                                        دامنۀ تغييرات برابر است با:   Max Min    96 56 40   

IQR                   چاركي برابر است با: دامنۀ ميان   Q Q        3 1
89 93 62 68 91 65 262 2   

IQR                   پس:   /
R

  
26 13 0 6540 20   

  ۱ آمار و رياضي ۹۱ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۰۷
هـا  ادهها زياد باشد، درصد توزيع د نكته: اگر تعداد داده  

نام خم بهنجار (منحني نرمال) پيـروي  از يك منحني به
  صورت زير است: كند كه به مي

  
  

xبا فرض     و  35 2 (يعني  16  ) منحنـي 4
  آيد. درميرو  شكل روبه به

  
  
  

  ر دارند.قرا ۳۱و  ۲۷ها بين  درصد داده ۱۴پس   
  ۱ آمار و رياضي ۹۰ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۰۸
)) و واريانس معيار ( مجموع انحراف   )2  است، پس: ۲۰برابر با  

  
                 

¥oTz¶ à¾±μ] jIdUH ( )( )2 2 520 20 0 5 4 0 4



   

تواند عددي منفي باشد، پس فقط  معيار نمي از آنجايي كه انحراف      قبول است. قابل 4
                   معيار و واريانس برابر است با: ضرب عدد انحراف حاصل      2 3 34 64   
  ۳ آمار و رياضي ۱۹ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۰۹
Sنكته: فرض كنيد      ديدٔه تصادفي باشد. اگر فضاي نمونۀ يك پS ،n  برآمد براي وقوع داشته باشد، در اين صورت احتمال وقوع پيشامد

A  را با نمادP(A) كنيم: دهيم و مقدار آن را طبق دستور زير محاسبه مي نمايش مي  
n(A)P(A)
n(S)

   

n(S)                               ر است:صورت زي بار پرتاب سكه، به ۳فضاي نمونه در     32 8   

 NïNïïN NïNïïn Nï n ïïN n ïNïïN Nï n n nï Nïn n n ïN n n nS , , , , , , ,   
n(A)                    تا است: ۴كشيم. تعدادشان  ها پرتاب اول و سوم متفاوتند، خط مي زير برآمدهايي كه در آن    4   
  پس:  

n(A)P(A) /
n(S)

  
4 0 58   

%2 %14 %34 %34 %14 %2
x  3 x  2 x   x x   x  2 x  3

%2 %14 %34 %34 %14 %2
23 27 31 35 39 43 47

oÊºjn¼¶ ½à j»kd¶
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  ۳ آمار و رياضي ۲۲ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۱۰
باشد، در اين صورت احتمال واقع نشـدن آن  Sدر فضاي نمونۀ  Aاحتمال وقوع پيشامد  P(A)نكته: اگر   

P(Aپيشامد را با  ) دهيم و داريم:  نشان ميP(A) P(A )  P(Aيا  1 ) P(A)  1 ،در اين حالت .
A  وA گوييم. را دو پيشامد متمم مي  

  
  

k{ILº«متمم پيشامد     ®¶I¨ ÍMo¶ ½k{ïJIhTºH jkø
A

.


k{IM«، پيشامد »  ®¶I¨ ÍMo¶ ½k{ïJIhTºH jkø
A

.



  است.» 

      نويسيم: را مي Aاعضاي    A , , , n(A )   1 4 9 16 4   

n(A            كنيم: را حساب مي Aاحتمال وقوع    )P(A ) /
n(S)


   

4 0 220   

P(A)       پس:   P(A ) / /    1 1 0 2 0 8   
  ۳ آمار و رياضي ۱۹ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۱۱

Sنكته: فرض كنيد       فضاي نمونۀ يك پديدٔه تصادفي باشد. اگرS ،n  برآمد براي وقوع داشته باشد، در اين صورت احتمال وقوع پيشامد
A  را با نمادP(A) كنيم: دهيم و مقدار آن را طبق دستور زير محاسبه مي نمايش مي  

n(A)P(A)
n(S)

   

رقمي كه با ارقام  ۳عداد تعداد كل ا   , , , ,0 1 2 3 I¬kÅ·                            توان نوشت، برابر است با: مي 4 ·I«Àj ·I§Än(S)    4 5 5 100   

I¬kÅ·                                                      باشد، بايد يكانش صفر باشد، پس: ۵براي آنكه اين عدد مضرب    ·I«Àj ·I§Än(A)    4 5 1 20   

  در نتيجه:  
n(A)P(A) /
n(S)

  
20 0 2100   

  ۳ آمار و رياضي ۱۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۱۲
  است. m2سكه، تعداد اعضاي فضاي نمونه،  mنكته: در پرتاب   
mn(S                                    است، پس: mها  در حالت اول، تعداد سكه   ) 1 2   
mها  در حالت دوم، تعداد سكه    mn(S                                   است، پس: 3 )  3

2 2   

                 بنابراين:  
m

m
n(S )
n(S )


  

32 3
1

2 2 8
2

   

  برابر شده است. ۸يعني   
  ۳ آمار و رياضي ۱۷ و ۱۶ هاي صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: اسخپ -۱۱۳

A B A B    ۱: نكتۀ  
(A B) A B , (A B) A B           ۲: نكتۀ  

  كنيم: شده را ساده مي عبارت داده  
2 ¾à T§º 1 à¾T§º(A B) C (A B ) C (A B) C           

Aابتدا    B م:زني را هاشور مي  
  
  
  
  

  كنيم: را حذف مي Cاز مجموعۀ باال،   
  
  
  
  

  پاسخ است. ۱بنابراين گزينۀ   

A B

C

A B

C

AA

S
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  ۳ آمار و رياضي ۱۱ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۱۴
ترتيب انتخـاب شده پس از انتخاب حالت جديدي توليد نكرده و  جايي اشياي انتخاب شيء را كه جابه nشيء از بين rهاي  نكته: تعداد انتخاب  

rاهميت نداشته باشد، با 
n

n
C

r
 

  
 

  كنيم: دهيم و بنا بر دستور زير محاسبه مي نمايش مي 

r
n

n n!C
r r!(n r)!

 
    

   

  كنيم: را به دو دسته تقسيم مي Aمجموعۀ   


3Joñ¶ 3Joñ¶oÃü

B { , , } , C { , , , , , } 3 6 9 1 2 4 5 7 8   

  را داشته باشد، پس دو حالت داريم: ۹و  ۶، ۳تا از اعداد  ۲زيرمجموعۀ موردنظر بايد حداقل   
  انتخاب كنيم: Cتا از مجموعۀ  ۲و  Bتا از مجموعۀ  ۲) ۱  

  
    

  

3 6 3 15 452 2   

  انتخاب كنيم: Cو يكي از مجموعۀ  Bتا از مجموعۀ  ۳) ۲  
  

    
  

3 6 1 6 63 1   

                                     پس تعداد كل حاالت برابر است با:   45 6 51   
  ۳ آمار و رياضي ۲۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۱۵
  نكته:  

k¶IzÃQ ÁIñøH jHk÷Uk¶IzÃQ ¦Ä Ì¼¤» −IμTeH ¾º¼μº ÁIñÎ ÁIñøH jHk÷U
n(A)P(A)
n(S)

     

  كنيم: ها را انتخاب مي مهره از اين مهره ۳مهره داريم.  ۱۱در كل   

n(S)    
     

11 11 10 9 1653 3 2   

  مهره قرمز باشند: ۳آبي يا هر  مهره ۳خواهيم هر  مي  

n(A)
   

       
   

4 7 4 35 393 3   

  پس:  
n(A)P(A)
n(S)

  
39 13
165 55   

  ۳ آمار و رياضي ۱۹ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۱۶
  داريم: Sاز فضاي نمونۀ  Bو  Aپيشامد  ۲نكته: در حالت كلي براي   

P(A B) P(A) P(B) P(A B)      
  دو پيشامد ناسازگار باشند، آنگاه: Bو  A: اگر نكته  

P(A B)  0  ياA B     
P(Aشده را در رابطۀ  هاي داده تساوي   B) P(A) P(B) P(A B)    دهيم: قرار مي  

  .kºnI¬pIwIº k¶IzÃQ »j »
/ //

P(A B) P(A) P(B) P(A B) P(A B) B A     
0 2 0 50 7

0     

  ۳ آمار و رياضي ۱۹ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۱۷
  نكته:  

k¶IzÃQ ÁIñøH jHk÷Uk¶IzÃQ ¦Ä Ì¼¤» −IμTeH ¾º¼μº ÁIñÎ ÁIñøH jHk÷U
n(A)P(A)
n(S)

     

n(S)                                      توان نوشت، برابر است با: حرف مي ۶حرفي كه با اين  ۶تعداد كل كلمات    ! 6   
  هيم:د ها را در يك بسته قرار مي كنار هم باشند، آن aو  n ،mحرف  ۳خواهيم  مي  

!

!

n ,m ,a ,e , y ,r n(A) ! ! 

3

4

4 3



   

  پس:  
n(A) ! ! !P(A)
n(S) !

   


4 3 3 1
6 5 6 5   
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  ۳ آمار و رياضي ۱۰ و ۹ هاي صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۱۸
ترتيب انتخـاب شده پس از انتخاب حالت جديدي توليد نكرده و  جايي اشياي انتخاب شيء را كه جابه nشيء از بين rهاي  نكته: تعداد انتخاب  

rاهميت نداشته باشد، با 
n

n
C

r
 

  
 

  كنيم: دهيم و بنا بر دستور زير محاسبه مي نمايش مي 

r
n

n n!C
r r!(n r)!

 
    

   

  حالت داريم: ۳حل اول: براي آنكه علي و رامين با هم در اين گروه نباشند،  راه  
  ) علي باشد و رامين نباشد:۱  

¸Ã¶Hn » Â±ø q]ï¾M ¾μÀ

½»o¬ ÁHoM ½kºIμÃ¤IM oÿº 5 JIhTºH

!
! !





 
  

 

8 8 565 5 3   

  ) رامين باشد و علي نباشد:۲  
!

! !
 

  
 

8 8 565 5 3   

  ) علي و رامين نباشند:۳  
!

! !
 

  
 

8 8 286 6 2   

  پس تعداد كل حاالت برابر است با:  
  56 56 28 140   

  حل دوم: راه  
  از پيشامد متمم استفاده كنيم:  

  تعداد حاالتي كه علي و رامين با هم در گروه نيستند. (تعداد كل حاالت)  امين هر دو در گروه هستند.) (تعداد حاالتي كه علي و ر
   

       
   

10 8 210 70 1406 4   

  ۳ آمار و رياضي ۱۰ و ۹ هاي صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۱۹

nنكته: اگر    n
a b

   
   

   
aباشد، آنگاه   b  ياa b n .  

n(n )C(n , )  12   : نكته 2

از تساوي   
k k
   

      

12 12
kو  kگيريم مجموع  ، نتيجه مي2    است: ۱۲برابر  2

k (k ) k    2 12 5   
  پس:  

C( , ) 
 

5 45 2 102   

  ۳ آمار و رياضي ۲۱ و ۱۹ هاي صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۲۰
  نكته:  

k¶IzÃQ ÁIñøH jHk÷Uk¶IzÃQ ¦Ä Ì¼¤» −IμTeH ¾º¼μº ÁIñÎ ÁIñøH jHk÷U
n(A)P(A)
n(S)

     

  تعداد اعضاي فضاي نمونه برابر است با:  

−»H tIU ³»j tIU ³¼w tIUn(S)    6 6 6 216   

  است. ۱۲۰برابر  5!  
n(S)                   حالت دارند: 3!بيايند. اين سه عدد  ۶و  ۵، ۴ها،  شود، بايد اعداد تاس ۱۲۰تاس،  ۳ضرب اعداد  براي آنكه حاصل   ! 3 6   
  پس:  

n(A)P(A)
n(S)

  
6 1

216 36   
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  اقتصاد ۳۸و  ۳۱ هاي فحهص*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۲۱
 .درست هستند اقتصادي رفتار مورد در ۲ و ۱ هاي گزينه عبارت) الف  
 بـا همكـاري و نيازمنـد تعـاون و نباشد خود نيازهاي همۀ تأمين به قادر تنهايي به انسان كه شود مي موجب ها توانايي در ها انسان تفاوت )ب  

 معامله، مبادله، بنابراين، د؛نكن كار مي تقسيم يكديگر با در اجتماع و يابد مي تخصص اصخ توليدي در فرد هر ديگر سوي از .باشد ديگران
 .شود مي مطرح تجارت و فروش و خريد

 مكـان ضـرورتاً، نه و كاال است آن فروشندگان و خريداران ارتباط منظور گوييم، مي سخن خاصي كاالي بازار از وقتي اقتصادي مباحث در) ج  
  شود. مي ناميده »بازار«ح اصطال به كه خاصي

  اقتصاد ۳۳و  ۳۱ هاي صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۲۲
منحنـي  شـيب ) و۲ است.(رد گزينـۀ كم آن قيمت به نسبت كننده مصرف حساسيت بنابراين است؛ ضروري كااليي »زمستاني پوشاك«الف)   

 اي رابطـه تقاضـا منحنـي كشـش و كنيد شيب دقت ).۳ گزينۀ (رد شد خواهد كم تقاضا منحني كشش بنابراين است؛ زياد آن تقاضاي
 .درست است ۴ و ۱ هاي گزينه در »الف« بخش .معكوس دارند

 تـأثير كاالهـا قيمـت سـاير و تبليغـات خودشان، سليقه درآمد، كاال، قيمت مانند عواملي از كاال مصرف مورد در كنندگان مصرف تصميم) ب  
  پذيرد. مي

 اقتصاد ۳۶تا  ۳۳ هاي صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀني: گزخپاس -۱۲۳
 بـه مربوط بودن، به صعودي توجه با منحني و است تقاضا به مربوط جدول پس شود، مي كم مقدار قيمت، افزايش با جدول دراينكه  به توجه با  

 .است عرضه
 تفاضـل بـا اسـت آن مسـاوي ميزان كه دارد وجود عرضه كمبود يا تقاضا زادما بنابراين .است كمتر تعادلي قيمت از تومان ۲,۶۰۰قيمت ) الف  

 تقاضا: و عرضه ميزان
  )ميزان تقاضا(متر   ۳۰ )ميزان عرضه(متر   ۱۵ متر ۱۵ مازاد تقاضا يا كمبود عرضه

 درآمد بايد ابتدا زيان، سود و حاسبۀم تومان. براي ۲,۹۰۰قيمت  يعني است برابر آن در تقاضا و عرضه ميزان است كه قيمتي تعادلي قيمت) ب  
 تقاضـا يـا عرضـه ميـزان در ضـرب را قيمت محصوالت بايد درآمد محاسبۀ براي كنيم؛ محاسبه موردنظر قيمت در را توليد هاي هزينه و

 را كاال از متر هر توليد ۀهزين بايد توليد، هاي هزينه محاسبۀ و براي) هستند برابر دو هر تعادلي قيمت در (البته كنيم كمتر بود كه هركدام
  كنيم: ضرب عرضه در

  درآمد در قيمت تعادلي متر   ۲۰تومان   ۲,۹۰۰ ۵۸,۰۰۰تومان 
  هاي توليد در قيمت تعادلي هزينه متر   ۲۰تومان   ۱,۵۰۰ ۳۰,۰۰۰تومان 

  سود توليدكننده تومان   ۵۸,۰۰۰تومان   ۳۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰تومان 
 ايـن در توليدكننـده بنابراين مـديريت است، زياد آن كشش و كم عرضه منحني شيب تومان، ۳,۲۰۰به  تومان ۲,۹۰۰از  قيمت افزايش در) ج  

 واحـد سـه افقـي خط در مقدار اما شده، پله بيشتر يك عمودي خط در قيمت كه بينيم مي كنيم دقت اگر .است بوده خوب و قوي قسمت
 نيـز انتظـار مـورد ميزان از حتي و كرده بيشتر را خود توليدات ،بازار در قيمت افزايش اب همگام توليدكننده بنابراين است، يافته افزايش
  .است داده افزايش بيشتر را خود توليد

  اقتصاد ۳۲  ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۲۴
 حركت و است قيمت دهندٔه نشان، نمودار عمودي خط كه كنيد دقت كند؛ نمي حركت عمودي صورت به تقاضا نقطۀ است، ثابت كاال قيمت چون  

 عنـوان به سفيد گوشت تقاضاي و شود مي كمتر آن قرمز تقاضاي گوشت قيمت افزايش با .كاالست قيمت در تغيير نيازمند تقاضا نقطۀ عمودي
 كه: يدكن دقت كرد؛ خواهد حركت منحني راست سمت تقاضا به نقطۀ بنابراين شد، خواهد بيشتر آن جايگزين كاالي

 قيمت كاهش  پايين به عمودي حركت  قيمت افزايش  باال به عمودي حركت  
  مقدار كاهش  چپ به افقي حركت  مقدار افزايش  راست به افقي حركت  
  اقتصاد ۳۷ تا ۳۴  هاي صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۲۵
  ها: گزينه بررسي) الف  
 فعاليـت از وي كـه شود مي باعث قيمت اما كمبود شود، مي خود كاالهاي همۀ فروش به موفق توليدكننده ،متقي بودن كم حالت در ) اگرچه۱  

  .شد خواهد بيشتر مرور به قيمت پس نشوند، خود كاالهاي موردنياز همۀ خريد به موفق نيز كنندگان مصرف و كند ضرر خود توليدي
  .) درست است۲  
 .است تقاضا مازاد و د عرضهكمبو قيمت، بودن كم ) نتيجۀ۴ و ۳  
 مثـل بيروني عوامل بر اينكه مشروط كشانند؛ مي تعادلي قيمت سمت به را آن عواملي نباشد، تعادلي قيمت سطح در قيمت بازار، در هرگاه) ب  

 .نشود تعديل اين مانع دولت گذاري قيمت
 كـه نقـاطي و نقطۀ تعادلي در حالت اين كه باشد بيشتر تقاضا از رضهع يا باشند برابر عرضه و تقاضا كه شود مي فراهم شرايطي در امر اين) ج  

  .افتد مي اتفاق است بيشتر تعادل از قيمت
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  اقتصاد ۳۸و  ۳۳  هاي صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۲۶
 .درست است ۴ و ۳ هاي گزينه در »الف« بخش بنابراين شد؛ خواهد توليد و عرضه كاهش به منجر توليد هاي هزينه افزايش) الف  
 شركت .روند مي به شمار خود كاالي فروش در انحصارگر قانوني داليل به خودرويي هاي شركت و طبيعي دليل به توانير ما شركت كشور در) ب  

 .است محصوالت نفتي فروشندٔه ديگر تنها سوي از و خريدار تنها سو يك از نفتي هاي فرآورده پااليش و پخش
شـود. فروشـندگان آثـار  ها ديد كه به دو صورت مزايده و مناقصه مشـاهده مي توان در قالب حراجي ديگر از انواع بازارها را هم مي برخي) ج  

  كنند. مناقصه برگزار مي )مثل خريدهاي دولتي(ها، مزايده و خريداران عمده كاال و خدمات  ها و حراجي هنري در نمايشگاه
  اقتصاد ۳۶  هاي صفحه*  سادهسؤال: *  مشخصات ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۲۷
 يعنـي اسـت تعـادلي نقطۀ از كمتر قيمتهاي در عرضه كمبود و ۷و  ۶، ۵رديفهاي  يعني است تعادلي قيمت از بيشتر قيمتهاي در عرضه مازاد  

  .۴رديف  يعني باشد؛ برابر تقاضا، و عرضه مقدار آن در كه است رديفي در تعادلي مقدار و . قيمت۳و  ۲، ۱هاي  رديف
  اقتصاد ۴۰و  ۳۸ هاي صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۲۸
 اقتصادي بيماري در تشخيص اشتباه موجب ها آن گيري اندازه در اشتباه هرگونه زيرا هستند؛ مهم بسيار اقتصادي هاي شاخص و ها سنجه) الف  

 .شود مي بهبود روند يا و
 و كـالن (ملـي و اي شـهري، منطقـه ،)توليـدي مؤسسـات و ها شركت يا خانوار سطح (يعني خرد ارگانهچه سطوح در اقتصادي آمارهاي) ب  

 .شود مي ارائه) المللي بين
 رفـاه و آن تغييرات و روند اقتصاد از روشن تصويري مركزي، بانك يا و ريزي برنامه و مديريت سازمان آمار، مركز هاي گيري اندازه و بررسي) ج  

 .كند مي ارائه مردم
 گـذار قيمت تنهايي به يك نفر رقابتي بازار در .كند مي تعيين را قيمت نفر يك كه است انحصاري بازار مخصوص پذيري قيمت و گذاري قيمت) د  

 .نيست پذير قيمت يا
  .سودمند باشد كننده مصرف براي تواند مي درست دولت گذاري مقررات و مواظبت به مشروط ،قانوني و طبيعي انحصار) ه  
  اقتصاد ۴۱  هاي صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۲۹
  نظافت: و فرزندان تربيت براي دار خانه مادران فعاليت شخصي، مصرف براي سد كنار گيري ماهي  
كيـف:  براي تهيـۀ چرم هاي تكه توليد چاپخانه، در مصرف براي كاغذ توليد مختلف، هاي رنگ در خودكار جوهر كند./ توليد عبور نمي بازار از  

  غيرقانوني هستند. كرونا: واكسن اولويت حق فروش رشوه، دريافت ازاي در بانكي خدمات هستند./ اي واسطه
  اقتصاد ۴۵ تا ۴۲ هاي صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۳۰
  بنابراين: كنيم؛ جمع با هم اند كرده ايجاد كشور اين مردم كه را توليداتي تمام بايد ملي ناخالص توليد محاسبۀ براي  

 توليد ناخالص ملي ميليارد دالر   ۵۴ميليارد دالر   ۱۳۵ )ميليارد دالر  )۴  ۹۶۴ميليارد دالر   ۹۶۴ميليارد دالر   ۴۱۸ ۱,۸۱۲ميليارد دالر 
 .شوند مي كل محاسبه توليد در بنابراين اي؛ سطهوا نه هستند اي سرمايه كاالهاي صنعت بخش در رفته كار به آالت ماشين كه كنيد دقت  
 ناخالص توليد محاسبۀ كنيم؛ براي كم آن از را استهالك سپس و كرده محاسبه را داخلي ناخالص توليد ابتدا داخلي خالص توليد محاسبۀ براي  

 داخـل در كشـور مـردم توليـدات تا كرده دهستن كشور خارج در كه كشور مردم توليدات منهاي را ملي ناخالص توليد توانيم مي نيز داخلي
  واقع: در كشور كنيم؛ مقيم خارجيان توليد اضافۀ به را ميزان اين سپس آيد، دست به

  توليد ناخالص داخلي  توليد ناخالص ملي  توليد مردم كشور كه در خارج اقامت دارند توليد خارجيان مقيم كشور 
  توليد ناخالص داخلي  )۵۴  ۲۰%( ميليارد دالر   ۵۴الر ميليارد د  ۱,۸۱۲ ۱,۷۶۸,۸ميليارد دالر 

( ) , ,  54 54 %20 1 768   ميليارد دالر  ۱,۸۱۲ميليارد دالر  8
  توليد خالص داخلي  ميليارد دالر  ۱,۷۶۸,۸ميليارد دالر   ۳۵۸ ۱,۴۱۰,۸ميليارد دالر 

 كنيم: تقسيم جمعيت بر سپس و كرده محاسبه را ملي خالص توليد بايد ابتدا سرانه ملي خالص توليد محاسبۀ براي  
  توليد خالص ملي ميليارد دالر   ۱,۸۱۲ميليارد دالر   ۳۵۸ميليارد دالر  ۱,۴۵۴

  توليد خالص ملي سرانه  )جمعيت هر خانوار  ۳ميليون خانوار   )۲۰ميليارد دالر   ۱,۴۵۴هزار دالر  ۲۴,۲۳
  اقتصاد ۴۴و  ۴۳ هاي صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀني: گزسخپا -۱۳۱
 كنيم: مي زير استفاده فرمول از آن آوردن دست به براي كه باشيم داشته را استهالك هزينۀ بايد، خالص درآمد محاسبۀ براي) ب و الف  

 هزينۀ استهالك قيمت كاال  عمر مفيد   
,ميليون  , ,  8 500 000 000 25 340  

  درآمد خالص  درآمد ناخالص  هاي استهالك هزينه
  درآمد خالص ميليون تومان   ۹۰۰ميليون تومان   ۳۴۰ ۵۶۰ميليون تومان 

 با: است مساوي آن مقدار كه شد خواهد كمتر درصد ۱۸ نيز استهالك هزينۀ) ج  
  ميليون تومان   ۱۸%  ۳۴۰ ۶۱,۲ميليون تومان 

 كـاالي يك تعمير براي پرداختي هاي هزينه مجموع زمان هر كه است آن» استهالك هزينۀ  كاال قيمت  يدمف عمر«فرمول  وجود فلسفۀ) د  
اسـتهالك  هـاي هزينـه مجمـوع است؛ بنـابراين يافته پايان كاال مفيد عمر گوييم مي اصطالحاً شد، محصول آن قيمت ٔه انداز به اي سرمايه

  .شد خواهد كاال قيمت ٔه انداز به كاال، مفيد عمر زمان در پرداختي
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  اقتصاد ۴۵  ۀصفح*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۳۲
  ها: بررسي گزينه  
  است. »هزينه«روش  نيستيم، اي واسطه كاالهاي محاسبۀ نگران آن در كه ) روشي۱  
  آن. از بعضي فقط نه دارد درآمد توليدكنندگان ) همۀ توليدات براي۲  
  شود. مي مقايسه هم با ها و پاسخ شده استفاده روش دو حداقل از تباهاش از جلوگيري ) براي۳  
  اقتصاد ۴۵ صفحۀ*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۳۳
 مرحلـۀ قيمـت .تمام مراحـل افزودٔه ارزش ميزان با است مساوي رقم اين كه است آخر مرحلۀ در محصول قيمت محصول، نهايي قيمت الف)  

  بنابراين: كرد؛ محاسبه »قيمت هر مرحله افزودٔه مرحلۀ موردنظر  ارزش قيمت مرحلۀ قبل «فرمول  از استفاده اب توان مي را ششم
  قيمت مرحلۀ ششم افزودٔه مرحلۀ ششم  ارزش قيمت مرحلۀ پنجم 

  قيمت مرحلۀ ششم تومان   ۵۹۰,۰۰۰تومان   ۴,۶۸۰,۰۰۰ ۵,۲۷۰,۰۰۰تومان 
 .اسـت تومـان ۱,۴۵۰,۰۰۰اول  مرحلۀ در قيمت بنابراين است؛ برابر اول مرحلۀ قيمت يا محصول ابتدايي يمتق با اول مرحلۀ افزودٔه ارزش ب)  

 اضافه قيمت اين به ميزان چه پنجم مرحلۀ ببينيم در تا باشيم داشته را چهارم مرحلۀ قيمت بايد پنجم مرحلۀ افزودٔه ارزش محاسبۀ براي
 شود: مي محاسبه كلش اين به نيز چهارم مرحلۀ قيمت .است شده

  قيمت مرحلۀ چهارم  افزودٔه مرحلۀ چهارم ارزش قيمت مرحلۀ سوم 
  قيمت مرحلۀ چهارم  ۲,۹۴۰,۰۰۰  ۲۷۰,۰۰۰ تومان  ۳,۲۱۰,۰۰۰

  افزودٔه مرحلۀ پنجم ارزش قيمت مرحلۀ پنجم  قيمت مرحلۀ چهارم 
  نجمافزودٔه مرحلۀ پ ارزش  ۳,۲۱۰,۰۰۰  ۴,۶۸۰,۰۰۰  ۱,۴۷۰,۰۰۰تومان 

 و اول مرحلـۀ جمـع قيمـت طريـق از كه باشيم داشته را دوم مرحلۀ در قيمت بايد سوم مرحلۀ افزودٔه ارزش يا قيمت رشد محاسبۀ براي ج)  
 است؛ محاسبه قابل دوم مرحلۀ افزودٔه ارزش

  قيمت مرحلۀ دوم  افزودٔه مرحلۀ دوم ارزش  قيمت مرحلۀ اول
  قيمت مرحلۀ دوم تومان   ۳۸۰,۰۰۰تومان   ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۸۳۰,۰۰۰تومان 

  افزودٔه مرحلۀ سوم ارزش  قيمت مرحلۀ سوم قيمت مرحلۀ دوم 
, , , , , , 2 940 000 1 830 000 1 110 000  

  اقتصاد ۴۶و  ۴۳، ۴۲ هاي صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۳۴
 .نادرست هستند ۴ و ۱ هاي گزينه بنابراين ت؛اس جامعه آن درآمد يا توليد ميزان در جامعه فرد هر متوسط سهم سرانه) الف  
 پول. شود يعني مي سنجيده معيار يك و ترازو يك با ها گونه اين همۀ ملي حسابداري در اما دارد؛ مختلفي هاي گونه توليد) ب  
 در »ج« بخـش بنـابرايناسـت؛  بيشـتر ملـي از داخلي ناخالص توليد كنگ هنگ در و است بيشتر داخلي از ملي ناخالص توليد لبنان در) ج  

  .درست است ۳ و ۱ هاي گزينه
  اقتصاد ۴۷  صفحۀ*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۳۵
جاري مساوي  قيمت به كل توليد دوم، سال مورد در .است بوده دالر ميليون ۹۴۱/۲ سال سوم در و ۴۲۳/۱ دوم سال در ها قيمت افزايش) الف  

 ، بنابراين:»ها ميزان افزايش قيمت ابت توليد كل به قيمت ث«است با 
  توليد كل به قيمت جاري در سال دوم  ميليون دالر  ۶۳۲/۹ ميليون دالر  ۴۲۳/۱ ۰۵۵/۱۱ميليون دالر 

بت از چراكه توليد كل به قيمت ثا »ها ميزان افزايش قيمت توليد كل به قيمت جاري «توليد كل به قيمت ثابت در سال سوم نيز برابر است با   
  تر است؛ بنابراين: توليد كل به قيمت جاري كوچك

 توليد كل به قيمت ثابت در سال سوم  ميليون دالر  ۲۳۱/۱۴ ميليون دالر  ۹۴۱/۲ميليون دالر  ۲۹۰/۱۱
 و نيست محاسبات جامبه ان نيازي ثابت قيمت به كل توليد به نسبت جاري قيمت به كل توليد ميزان بودن تر بزرگ به توجه با كه كنيد دقت اما  

 شود. مي حذف ابتدا همان ۴ و ۱ هاي گزينه
 است. دالر ميليون ۹۴۱/۲ سوم سال در و دالر ميليون ۴۲۳/۱ دوم سال در بنابراين است مساوي تورم ميزان با ها قيمت افزايش ميزان) ب  
 سـوم سـال در واقعي توليـدات افزايش ميزان اول، سال در ثابت قيمت به كل توليد از سوم سال در ثابت قيمت به كل توليد كردن كم با) ج  

 آيد: مي دست به
  ميليون دالر  ۲۹۰/۱۱ ميليون دالر  ۴۲۳/۸ميليون دالر  ۸۶۷/۲

 
  ۱ علوم و فنون ۸۲و  ۸۱هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۶
  د كردند كه باعث شد در قرن هفتم شاعران بزرگي در غزل ظهور كنند.تحولي در غزل ايجا سناييانوري و   
  ۱ علوم و فنون ۸۳صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۷
  مسجع است. ۳االسرار مانند نثر خواجه عبداهللا انصاري، موزون و مسجع است و فقط گزينۀ  كتاب كشف  
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  ۱ علوم و فنون ۸۵صفحۀ *  ردشوا: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۸
  هاي غزل اين دوره است و به نثر ارتباطي ندارد. از ويژگي» فاصله گرفتن از عشق زميني«  
  ۱ علوم و فنون ۱۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۹
  جناس ناقص اختالفي»: دوش -دور«: كلمات جناس ۳گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  جناس ناقص افزايشي»: ماه -ما«مات جناس : كل۱گزينۀ   
  جناس ناقص افزايشي»: دست -دوست«: كلمات جناس ۲گزينۀ   
  جناس ناقص افزايشي»: گردن -گردون«: كلمات جناس ۴گزينۀ   
  ۱ علوم و فنون ۱۲درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۰
  بررسي موارد:  
  است.» پرندٔه شكاري«و باز دوم » جاماندن«اول  جناس تام است، باز» باز و باز«الف)   
  تكرار شده است.» دَرد«ب) در اين گزينه جناس حركتي وجود ندارد و سه بار كلمۀ   
  سازند. جناس نمي» باد -بادي«ج) در اين گزينه جناس ناقص افزايشي وجود ندارد و كلمات   
  شود.بايد از كلمه جدا شود و سپس جناس، بررسي » ي نكره«نكته:   
  جناس ناقص اختالفي هستند.» شود -رَوَد«د) كلمات   
  ۱ علوم و فنون ۱۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۱
  شوند. جناس نمي» بُود -عود«در اين گزينه جناس وجود ندارد و كلمات   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  »روز -روي«: كلمات جناس ۲گزينۀ   
  »باال -بال«: كلمات جناس ۳گزينۀ   
  »آرام -رام«: كلمات جناس ۴گزينۀ   
  ۱ علوم و فنون ۱۲درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۲
  بررسي موارد:  
  بياسايد -الف) اشتقاق: آسايش  
  زاهد -ب) جناس ناقص اختالفي: شاهد  
  بام -ج) جناس ناقص افزايشي: با  
  »بام خانه شتپ«و بام » بامداد -صبح«د) جناس تام: بام   
  ۳ علوم و فنون ۳درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۳
كه در بين راه در غاري پنهان شدند و عنكبوتي بر در غار، تـار تنيـد و ايشـان را از  دارد از مكه به مدينه : اشاره به سفر پيامبر ۱گزينۀ   

  دست كفار نجات داد.
  دارد.» گندم«خاطر خوردن ميؤه ممنوعه  ابوالبشر از بهشت به : اشاره به رانده شدن آدم۲گزينۀ   
  شد. كه باعث بينايي چشم حضرت يعقوب  : اشاره دارد به پيراهن حضرت يوسف ۴گزينۀ   
  ۳ علوم و فنون ۳درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۴
در واقع مصراع دوم سرودٔه سـعدي  .صراعي را از سعدي تضمين كرده استشود فهميد كه سيف فرغاني م در اين بيت با توجه به لحن آن مي  

  است.
  ۳ علوم و فنون ۳درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۵
  اشاره دارد. و كوه طور و هم گلستان شدن آتش و در آتش افكندن حضرت ابراهيم  ، هم به قصۀ حضرت موسي ۱در گزينۀ   
  ا:ه بررسي ساير گزينه  
  اشاره دارد. : به قضيۀ دم عيسوي و زنده كردن مرده توسط حضرت عيسي ۲گزينۀ   
  : به داستان بر دار كردن منصور حالج اشاره دارد.۳گزينۀ   
  گويند، اشاره دارد. : به اينكه تمام هستي تسبيح خداوند را مي۴گزينۀ   
  ۳ نعلوم و فنو ۳درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۶
  بررسي موارد:  
  كني او اشاره دارد كه در واقع قسمتي از داستان خسرو و شيرين است. الف) به داستان فرهاد و كوه  
  مراعات نظير است.» كوه، كهسار و لعل -شرار و آتش«ب) بين كلمات   
  است، اشاره و تلميح دارد و تضمين نيست. القمر كه يكي از معجزات پيامبر  ج) به شق  
  يچ تلميحي ندارد.د) ه  
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  ۱ علوم و فنون ۱۱درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۷
  طبق قاعدٔه دو است.» وست«و حروف اصلي » پوست -اوست«: كلمات قافيه ۴گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  طبق قاعدٔه يك» ا«و حرف اصلي مصوت بلند » جوياي -گوياي«: كلمات قافيه ۱گزينۀ   
  طبق قاعدٔه يك» و«و حرف اصلي » او -نكو«: كلمات قافيه ۲گزينۀ   
  طبق قاعدٔه يك» ا«و حرف اصلي مصوت بلند » خداي -رهنماي«: كلمات قافيه ۳گزينۀ   
  بعد از آن الحاقي است.» ي«ختم شوند، صامت » ا يا و«نكته: اگر دو كلمه قافيه به مصوت بلند   
  ۱ علوم و فنون ۱۱درس  * متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۸
  صامت است. صامت  طبق الگوي مصوت » جوُْـ « و حرف اصلي » موج -فوج فوج«: كلمات قافيه ۱گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  صامت است. طبق الگوي مصوت » يِـ  يي يا«و حرف اصلي » ه«، حرف الحاقي »آسيه -غاليه«: كلمات قافيه ۲گزينۀ   
  صامت است. طبق الگوي مصوت » لِـ  «و حروف اصلي » م َـ «، حروف الحاقي »دلم -محفلم«يه : كلمات قاف۳گزينۀ   
  صامت است. طبق الگوي مصوت » هِـ « و حروف اصلي » تر«، حروف الحاقي »مهتر -بهتر«: كلمات قافيه ۴گزينۀ   
» آسِـيِه«و » غالِيِـه«صـورت  ستِ عروضي لحاظ شوند و بهصورت خوانشِ در در گزينۀ دوم، بايد به» غاليه و آسيه«نكته: دقت شود كه كلمات   

  خوانده شوند.
  ۱ علوم و فنون ۱۱درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۹
  حرف رويّ است، در واقع حرف رويّ آخرين حرف اصلي قافيه است.» ت«و » است«، حروف اصلي »خواست -ماست«: كلمات قافيه ۳گزينۀ   
  ها: زينهبررسي ساير گ  
  است.» ي«صامت  ،و حرف رويّ» ي ِـ« ، حرف اصلي »كي -مي«: كلمات قافيه ۱گزينۀ   
در مصراع اول فعل فارسي و در مصراع دوم فعـل » كن«است. در اين بيت » ن ُـ «جناس تام و حرف اصلي » كن -كن«: كلمات قافيه ۲گزينۀ   

  دارد.» فيكون كن«عربي و اشاره به 
  قافيۀ دروني وجود ندارد. ۴: در گزينۀ ۴گزينۀ   
  ۱ علوم و فنون ۱۱درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۰
  كه هر دو گروه كلمه قافيۀ درست هستند.» كمان -آسمان«و قافيۀ دوم » سخت -تخت«: كلمات قافيه ۳گزينۀ   
  توانيم رديف داشته باشيم. بين دو قافيه ميدر ذوقافيتين، نكته:   
  ها: ير گزينهبررسي سا  
  شوند. قافيه نمي» گردَد و خورد«، ولي كلمات »بسيار -سزاوار«: كلمات قافيه ۱گزينۀ   
  شوند. قافيه نمي» كردند -بربستند«، ولي كلمات »خالي -حالي«: كلمات قافيه ۲گزينۀ   
  شوند. تكرار هستند و قافيه نمي» دستي -دستي«، ولي كلمات »بر -در«: كلمات قافيه ۴گزينۀ   
  ۱ علوم و فنون ۱۱درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۱
  بررسي موارد:  
دليل داشتن حرف الحاقي، اختالف در مصوت كوتاه اشكالي  ، به»ب َـب يا  ِـ«و حرف اصلي » ي«، حرف الحاقي »نبي -يثربي«الف) كلمات قافيه   

  ندارد و قافيه درست است.
  و قافيه درست است.» ر َـ«، حرف اصلي »ي«، حرف الحاقي »شتريانگ -آهنگري«ب) كلمات قافيه   
  شوند و بيت ذوقافيتين نيست. قافيه نمي» گريه -پروانه«، اما كلمات »شويد -گويد«ج) كلمات قافيه   
 -خواننـد« كه طبق قواعد قافيه، قافيۀ نادرست است و حتي قافيۀ اصلي شعر هـم نادرسـت اسـت و كلمـات» زنده -مرده«د) كلمات قافيه   

  رديف هستند، پس بيت ذوقافيتين نيست.» خوانند
  ۳ علوم و فنون ۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۲
  است.» مفتعلن فاعالت مفتعلن فع: «۳وزن گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن۱گزينۀ   
  : مفتعلن مفتعلن فاعلن۲گزينۀ   
  : فعالتن فعالتن فعالتن فعلن۴ گزينۀ  
  ۳ علوم و فنون ۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۳
  است.» مستفعِلُ فاعالتُ مستفعل«يا » مفعولُ مفاعلن مفاعيلن: «۲وزن گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  (همسان) : مفعولُ فاعالتن مفعولُ فاعالتن يا مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن۱گزينۀ   
  : مفتعلن فاعالتُ مفتعلن فع۳گزينۀ   
  : مفعولُ مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن يا مستفعلُ مفعولن مستفعلُ مفعولن (همسان)۴گزينۀ   
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  ۳ علوم و فنون ۲درس  متوسط *: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۴
·I]نَد  بي  تُ  يِ   رو  تا  دِ  مَ  تا  دَس  فِ  كَ  بَر  
                            

  فعولن  مفاعيل  مفاعيل  مفعول
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : مفعولُ فاعالتُ مفاعيلُ فاعلن يا مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فَعَل۱گزينۀ   
  : مفعولُ مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن يا مستفعلُ مفعولن مستفعلُ مفعولن۲گزينۀ   
  عَل: مستفعلُ فاعالتُ مستفعلُ فع يا مفعولُ مفاعلن مفاعيلُ ف۳َگزينۀ   
  ۳ علوم و فنون ۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۵
  (همسان)» مستفعِلُ مستفعِلُ مستفعِلُ مستف«(ناهمسان) يا » مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن: «۳وزن گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن (ناهمسان)۱گزينۀ   
  فعلن (ناهمسان): فعالتن مفاعلن ۲گزينۀ   
  : مفعولُ فاعالتن مفعولُ فاعالتن (همسان) يا مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن (همسان)۴گزينۀ   
  ۳ علوم و فنون ۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۶
  »مفعول مفاعلن مفاعيل فَعَل«يا » مستفعل فاعالت مستفعِلُ فع: «۳وزن گزينۀ   
  ۳ علوم و فنون ۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۷
  است.» مستفعِلُ فاعالتُ مستفعِلْ«يا » مفعولُ مفاعلن مفاعيلن: «۲وزن صورت سؤال و گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : مفعولُ مفاعلن فعولن يا مستفعِلُ فاعالتُ مستف۱گزينۀ   
  فاعيلُ مفاعيلُ فعولن: مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ مستف يا مفعولُ م۳گزينۀ   
  : مفعولُ فاعالتن مفعولُ فاعالتن يا مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن۴گزينۀ   
  ۳ علوم و فنون ۲درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۸
در صورت سـؤال، در بيـت ه  شد است كه سه ركن مطرح» مفعولُ فاعالتُ مفاعيلُ فاعلن يا مستفعلن مفاعِلُ مستفعلن فَعَل: «۱وزن گزينۀ   

  وجود دارد.
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : مستفعِلُ مستفعِلُ مستفعِلُ مستف يا مفعولُ مفاعيلُ مفاعيلُ فعولن۲گزينۀ   
  : مفعولُ مفاعلن فعولن يا مستفعلُ فاعالتُ مستف۳گزينۀ   
  : مفعولُ فاعالتن مفعولُ فاعالتن يا مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن۴گزينۀ   
  ۳ علوم و فنون ۳۰صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۹
  هاي عشق را تحمل كند. ها و رنج : عاشق بايد سختي۳مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : درمان درد عاشق، ديدار يار است.۱گزينۀ   
  : هر چند شايد به معشوق نرسي، ولي تالش كن.۲گزينۀ   
  : اشاره به شكار شدن دل عاشق توسط چشم و ابروي يار دارد.۴گزينۀ   
  ۱ علوم و فنون ۱۱و  ۱۰هاي  درس*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۰

  الفغدن: اندوختن و ذخيره كردن  
  التجا: پناه بردن  

  
  ۳ قرآن زبان عربی، ۸حۀ صف*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۱
 : خریـد کـاالالبضاعة)/ رشاء ۱معرفه است (رد گزینۀ » ياملشرت )/ «۲و  ۱های  ماضی است (رد گزینه» ترّددَ )/ «۱لعّل: شاید، امید است (رد گزینۀ   

  ها) )/ کان: بود (رد سایر گزینه۲)/ لکّن: ولی (رد گزینۀ ها گزینه(رد سایر 
  ۳ قرآن زبان عربی، ۲۰صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۲
اضـافی اسـت/ قـد واصـل:  ۴در گزینۀ » گاهی«و  ۳در گزینۀ » این«و  ۱در گزینۀ » برایش)/ «۳و  ۱های  مل تُضِعف: تضعیف نکرد (رد گزینه  

  )۳)/ َسُهلت: آسان شد (رد گزینۀ ۴و  ۳های  ادامه داد، ادامه داده است (رد گزینه
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   ۳ قرآن زبان عربی، ۵و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۴۸صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ۀ پاسخ: گزین -۱۶۳
تواننـد  )/ تسـتطیع: مـی۲)/ أیضاً: نیز (رد گزینـۀ ۲)/ ألغلب الحیوانات: بیشرت حیوانات دارند (رد گزینۀ ۲و  ۱های  کأّن: گویا، گویی (رد گزینه  

  )۳د گزینۀ )/ مع بعضها: همدیگر، یکدیگر (ر ۳(رد گزینۀ 
  ۳ قرآن زبان عربی، ۵صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۴
  کنـد  )/ ال یُضـیع: ضـایع منـی۴و  ۱هـای  )/ آمنـوا: ایـامن آوردنـد (رد گزینـه۴و  ۲هـای  کان یعتقدون: معتقد بودند، اعتقاد داشتند (رد گزینه  

  ها) : کاری (رد سایر گزینهها)/ عمالً )/ َمن: کسی که (رد سایر گزینه۲(رد گزینۀ 
  ۳ قرآن زبان عربی، ۱۲تا  ۱۰های  صفحه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۵
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  شود/ أطعمة: غذاهایی ) تُصنع: ساخته می۱  
  خورید  ) ال تأکلون: منی۲  
  کند  ) ال یرحم: رحم منی۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۵۲و  ۴۸های  صفحه*  وسطمت: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۶
  نافیه است. » ما«  
  »خداوند برای بندگان چیزی برتر از عقل تقسیم نکرده است!«ترجمۀ درست:   
  ۱ قرآن زبان عربی، ۶۶صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۷
  خـرب اسـت و بایـد نکـره بیایـد » مـورد احـرتام«)/ از طرفی ۳و  ۲های  ینهداشته باشند (رد گز» ال«معرفه است و باید » آموزان باادب دانش«  

  ) ۴(رد گزینۀ 
  ۳ قرآن زبان عربی، ۲۳صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۸
سـالح و  جـا کـردن بـهجابردند بـرای  ها بهره می ها از آن کرد که فلسطینی هایی تونلارتش ارسائیل اقدام به منفجر کردن این «ترجمۀ عبارت:   

  » محصوالت غذایی!
  ها:  ترجمۀ سایر گزینه  
  جایی جابه -ها ) دشت۳  سازی بهینه -ها ) کانال۲  شکافنت -ها ) معدن۱  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۷۰و  ۶۶، ۶۵های  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۹
  ها:  بررسی گزینه  
؛ لـذا کـامالً در »ها را دیدند، گفتند این هامن چیزی است که خدا به ما وعده داده است. نان آن گروهوقتی مؤم«گوید  ) آیۀ مورد بحث می۱  

  رو است.  تضاد با جملۀ روبه
  داند، ولی جملۀ مقابل آن برعکس است.  ) حدیث مّدنظر، اخالص را مثره و نتیجۀ علم می۲  
  ) هر دو عبارت درست هستند، ولی مفاهیم متفاوتی دارند. ۳  
  ترین خیر است.  ) هر دو عبارت به این اشاره دارد که سودمند بودن انسان برای دیگران بزرگ۴  
  ۳ قرآن زبان عربی، ۲۲صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۰
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  متعدٍّ  للغائبة/ الزم  ) للمخاطب ۱  
  نادرست است. » معرّف بالعلمّیة) «۲  
  مجرور بحرف جّر  معرّف بأل/ جار و مجرور  رّف بالعلمّیة) مع۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۴۸صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۱
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  مبتدأ و مرفوع  إلیه و مجرور  ) مضاف۲  
  جملة وصفیة  بزیادة حرٍف واحد/ خرب  ) بزیادة حرفین ۳  
  باشد.  بعد از اسامی اشاره خرب منی» دار ال«مفرد/ اسم  ر ) جمع الّتکسی۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۶۰صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۲
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  خرب نیست. » باملعامل«مفرده: َمعلَم/  ) مفرده: َعلَم ۱  
  اّول خرب است.) » تحیا(«الزم/ خرب نیست  ) متعدٍّ ۳  
  معرّف بأل مذکّر/ معرّف بالعلمّیة  ) مؤنّث ۴  
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  ۱ قرآن زبان عربی، ۶۰صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۳
  بررسی موارد نادرست:   
  ُمَنظَّمة ُمَنظِّمة   
  ثَقافیَّة ثِقافیَّة   
 يّ العالَم ّي العالِم  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۵۱صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۴
  ها:  بررسی گزینه  
  »)الطّالب«الطّّالب: مفعول (جمع  -»)األستاذ«) األساتذة: فاعل (جمع ۱  
  های این عبارت مفعول ندارند.  فاعل نخواهد بود. از طرفی فعل» الطّیور«آید و لذا  گاه قبل از فعل منی ) فاعل هیچ۲  
  است.) » نبات«: مفعول (جمع سامل نباتات -»)الطّبیب«) األطّباء: فاعل (جمع ۳  
  کثیراً: مفعول و مفرد  -»)املِنطقة«) املناطق: فاعل (جمع ۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۶۳صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۵
  ها:  اسامی مبنی در گزینه  
  ) ندارد۲    اسم  ۲) هذا/ هم ۱  
  اسم   ۱(ضمیر) ) ـه ۴  اسم  ۳بار)  ۲) َمن (استفهام)/ ک (۳  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۹و  ۷های  و صفحه ۱ قرآن زبان عربی، ۵۱صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۶
  ها:  بررسی گزینه  
  بعد از اسم اشاره حتامً خرب است.) » ال«باشد. (اسم بدون  خرب از نوع اسم می» تلمیذان«مبتدا است/ » هذان) «۱  
  از نوع اسم هستند.» ال«خرب » مثل«و » أشدّ «هستند/ » ال«اسم » بادةع«و » فقر) «۲  
  از نوع اسم است.» أنّ «خرب » قدیر«است/ » أنّ «اسم » الله) «۳  
  خرب از نوع فعل است.» ال یضلّون«مبتدا است/ » عباد) «۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۶۴صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۷
  ها:  هبررسی گزین  
  ) املؤمنون: فاعل و مرفوع/ األحزاب: مفعول و منصوب (مجرور نداریم.) ۱  
  ) الله: فاعل و مرفوع/ سکینة: مفعول و منصوب/ رسول و املؤمنین: مجرور به حرف جّر و مجرور۲  
  مجرور به حرف جّر و مجرور (مرفوع نداریم.)»: نا«) مثالً و خلق: مفعول و منصوب/ ضمیر ۳  
  م: مبتدأ و مرفوع/ خیر: خرب و مرفوع/ الّسکوت و الکالم: مجرور به حرف جّر و مجرور (منصوب نداریم.) ) الّند۴  
  است.» مرفوع، منصوب و مجرور«منظور از متامی حاالت اعرابی،   
  ۱ قرآن زبان عربی، ۵۲صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۸
  ها:  بررسی گزینه  
  یه است و مبتدا ندارد. ) این جمله فعل۱  
  )را باید کنار گذاشت. ابتدای جمله دّقت: جار و مجرور(صفت آن. » يّ الحقیق«مبتدا است و » الّنجاح) «۲  
  کدام موصوف نیستند.  مبتدا هستند و هیچ» رضا«و » سکوت) «۳  
  خرب آن است نه صفت آن.» مشفق«مبتدا است و » معلّم) «۴  
  ۳ قرآن زبان عربی، ۶و  ۵های  صفحه*  متوسط: سؤال تمشخصا ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۹
 ۴در گزینـۀ » إنْ  -لکـنْ «و همچنـین  ۴و  ۱هـای  در گزینـه» أنْ «روند، لذا  کار منی صورت مستقیم و بالفاصله بر رس فعل به حروف مشّبهه به  

  حروف مشّبهه نیستند. 
  است.» إنْ «و حرف مّدنظر  واضح است که فعل رشط و جواب رشط هستند »یحتفظْ «و » تعایَش«گذاری  نیز با توّجه به عالمت ۲در گزینۀ   
  »رسد! هامنا پیرشفت علمی جوانان قطعاً به موفقیت می: «۳داریم. ترجمۀ گزینۀ » إنَّ «حرف مشّبهۀ  ۳اما در گزینۀ   
  ۳ قرآن زبان عربی، ۵صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۰
  ها:  بررسی گزینه  
  »کَ «نشانۀ »: شمشیر«به » کالم«) تشبیه ۱  
  »کأنّ «نشانۀ »: چراغدان«به » نور خدا«) تشبیه ۲  
  » مثل«نشانۀ »: ستارگان«به » دانشمندان«) تشبیه ۳  
  »خوبی درس نخواندی! به گوییقطعاً تو در امتحان رد شدی، «برای بیان حدس و گامن است نه تشبیه. ترجمه: » کأنّ «) در این گزینه ۴  
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 ۱تاريخ  ۹درس  ۸۶مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۸۱
هاي مصر و بابل، به يونان لشكر كشيد و آتن را تصرف كرد، اما در نبرد دريايي  خشايارشا، پسر و جانشين داريوش، پس از فرونشاندن شورش  

  در تنگۀ ساالميس توفيقي نيافت.
 ۱تاريخ  ۱۱درس  ۱۰۵مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۲سخ: گزينۀ پا -۱۸۲
كـرده  شود كه در دوران هخامنشي قوانيني وجود داشته كه قدرت و اختيارات پادشاه را محدود مي معلوم مي» اشارات نويسندگان يوناني«از   

  سبب يك بار ارتكاب جرم، به مرگ محكوم كند. كسي را به كند كه بر اساس آن، شاه نبايد است. مثالً هرودت به قانوني ايراني اشاره مي
  اي از قوانين و محاكمات عصر ساساني به زبان پهلوي است. مجموعه» ماديان هزاردادستان«نكته: كتاب   
 ۱تاريخ  ۹درس  ۸۲مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۸۳
پادشاه مادي) به اوج قدرت رسيد. او با تشكيل سپاه منظم و كارآمدي از قبايل مختلـف، حكومت ماد در زمان فرمانروايي هووخشتر (سومين   

  قدرت خود را بر مناطق وسيعي از ايران تثبيت كرد. 
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  شهر هگمتانه يا اكباتان (همدان امروزي) را بنا كرد و آن را مركز حكومت خود قرار داد.» دهيوك: «۱گزينۀ   
گـذراني و  (پسر و جانشين هووخشتر) لياقت و درايت پدر را نداشت و دوران طـوالني سـلطنت خـود را صـرف خـوش» آستياگ: «۲ گزينۀ  

  گردآوري ثروت كرد.
  متحد شد و به حاكميت آشوريان پايان داد.» عليه آشوريان«: هووخشتر با حكومت بابل ۳گزينۀ   
 ۱تاريخ  ۱۰درس  ۹۳صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۸۴
آخرين پادشاه اشكانيان، اردوان چهارم بود كه نيروهاي مهاجم رومي را شكست داد و آنان را مجبور به پرداخت غرامـت كـرد، امـا در برابـر   

جنـگ بـا اردشـير  مشكالت داخلي موفق نبود و نتوانست خاندان ساساني را كه در فارس بر او شوريده بودند، آرام كند. سرانجام اردوان در
  بابكان ساساني شكست خورد و كشته شد و سلسلۀ اشكانيان از هم پاشيد.

هاي اشكانيان و روم در زمان پادشاهي اُرُد دوم اتفاق افتاد. كراسوس، سردار مشهور روم با سپاهي بزرگ و مجهز  ترين جنگ نكته: يكي از مهم  
  سختي شكست خورد و سردار مغرور روم كشته شد. نام حران از سپاه ايران به النهرين هجوم آورد، اما در جايي به به منطقۀ بين

 ۱تاريخ  ۱۲درس  ۱۱۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۸۵
ه شـش جشـن كـه بـ«روند. گاهنبارها عبارت بودنـد از  شمار مي هاي ايران باستان به گاهنبارها، نوروز، مهرگان و سده از مشهورترين جشن  

  ».شد هاي سال برگزار مي شكرانۀ آفريده شدن عناصر اصلي خلقت (آسمان، آب، زمين، گياه، جانوران و انسان) در شش وقت معيّن از ماه
  شود. اي ايران، نسبت داده مي هاي ايراني است كه به جمشيد، نخستين پادشاه افسانه ترين جشن نكته: جشن نوروز از كهن  
 ۱تاريخ  ۱۱درس  ۱۰۷و  ۱۰۶هاي  خصات سؤال: * متوسط * صفحهمش ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۸۶
  شد. گفته مي» اسواران«داد كه به آن  پوش تشكيل مي اسلحۀ زره نظام سنگين ترين بخش سپاه ساساني را سواره اصلي  
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  نظام نقش چنداني نداشت. كاني، نيروي پيادهدادند و در سپاه اش نظام اهميت فراوان مي : اشكانيان به نيروي سواره۱گزينۀ   
ها را به هـم  كرد و نظم آن معموالً وحشت بسياري در لشكر دشمن ايجاد مي» اشكاني«: استفاده از صداي طبل در آغاز حمالت سپاه ۲گزينۀ   

  در نبرد حران پيروز شد. ريخت. سورنا، سردار معروف اشكاني، با همين روش هراس بزرگي در سپاه كراسوس رومي ايجاد كرد و مي
هـا و مردمـان  ها، قبرسي ها، مصري ها، سوري : در نيروي دريايي هخامنشيان، دريانوردان ملل مختلف تابع امپراتوري، از جمله فنيقي۳گزينۀ   

  برعهده داشتند.» ها پارسيان و مادي«كردند، اما فرماندهي ناوهاي جنگي را  آسياي صغير خدمت مي
 ۱تاريخ  ۱۰درس  ۹۷مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۳ۀ پاسخ: گزين -۱۸۷
مرزهاي جنوب غربـي ايـران در «شمارند كه باعث شد  برخي از مورخان اقدام خسروپرويز در برانداختن حكومت لخميان را اشتباه بزرگي مي  

  ». دفاع بماند برابر هجوم اعراب بي
نشانده به رياست اعراب لخمي (لخميان) در جنوب غربي ايران بـه  نكته: حكومت ساساني براي جلوگيري از غارتگري اعراب، حكومتي دست  

  مركزيت شهر حيره تأسيس كرد.
 ۱تاريخ  ۱۲درس  ۱۱۱مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۸۸
) تأسيس حكومت مركزي قدرتمند كه خاندان ۱تأثير دو عامل گسترش يافت و تثبيت شد:  تحت» ساساني«نظام طبقاتي جامعۀ ايران در عصر   

  ) رسميت يافتن دين زرتشتي و افزايش نفوذ و اختيارات موبدان.۲وجود آوردند.  ساساني با توسعۀ تشكيالت اداري و ديواني به
  نتيجۀ عامل نخست بود. » دبيران«نكته: پيدايش طبقۀ جديد   
هاي اجتماعي و اقتصادي ميان گروه حاكم و  با افزايش فتوحات (و ثروتمند شدن فرماندهان ارتش)، نابرابري» هخامنشيان«، در زمان همچنين  

  مردم عادي افزايش يافت. 
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 ۳تاريخ  ۲درس  ۲۴مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۸۹
اي ماننـد محمـد  به اوج رونق و زيبايي رسيد و نقاشان برجسته» زنديه«بود، در زمان شكل گرفته » مغوالن«مكتب نقاشي شيراز كه در زمان   

  صادق، اشرف و ميرزا بابا آثار زيبايي آفريدند.
 ۳تاريخ  ۳درس  ۴۴مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۹۰
  ا از ايران جدا و ضميمۀ خاك هندوستان كردند.ر» سيستان و بلوچستان«موجب قرارداد گلداسميت، مناطقي از  ها به انگليسي  
كه انگلستان بر ايران تحميل كـرد و منـاطق شـمالي ايـران (ارمنسـتان، نخجـوان و...) » معاهدٔه پاريس«موجب  نكته: هرات و افغانستان به  

  موجب معاهداتي كه با روسيه منعقد شد (تركمانچاي و گلستان)، از خاك ايران جدا شدند. به
 ۳تاريخ  ۴درس  ۵۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱خ: گزينۀ پاس -۱۹۱
ويژه در دورٔه ابتدايي در شـهرهاي  هاي جديد به هاي فرهنگي عصر قاجاريه بود كه براي تأسيس مدرسه ميرزا حسن رشديه يكي از شخصيت  

شرايط براي سوادآموزي به فرزندان تمام قشرهاي  مختلف ايران بسيار تالش كرد. هدف رشديه از برپايي مراكز آموزشي جديد، فراهم آوردن
  مختلف جامعه بود.

آموختگان مراكز علمـي و آموزشـي جديـد، نقـش  به هدف اميركبير از تأسيس مدرسۀ دارالفنون اشاره دارد. همچنين، دانش ۲نكته: گزينۀ   
  ).۴اشتند (گزينۀ خواهي و حكومت قانون د ويژه تفكر مشروطه مؤثري در انتشار و ترويج افكار نو به

 ۳تاريخ  ۴درس  ۵۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۹۲
رواج يافت. هنر تعزيه  داشت، در عصر صفوي براي بزرگداشت حماسۀ كربال و شهادت امام حسين » هاي باستاني ريشه در آيين«تعزيه كه   

  درست هستند. ها در دورٔه ناصرالدين شاه گسترش پيدا كرد. ساير گزينه
 ۳تاريخ  ۳درس  ۳۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۹۳
ماندگي كشـور  داد. وي اگرچه ضرورت نوگرايي و جبران عقب ناصرالدين شاه شور و اشتياق فراواني به نوگرايي و اخذ تمدن اروپايي نشان مي  

شـدت وحشـت داشـت. در نتيجـه، تـرس و وحشـت  ختيارات نامحدود شاه) بـهكاهش قدرت و ا را درك كرده بود، از نتايج سياسي آن (
خواهي در ايران باعث شد كه اصالحات عهد او به تغييـر  طلبي و جمهوري شاه از نشر انديشۀ سياسي جديد و ترويج افكار مشروطه ناصرالدين

  اساسي در اوضاع كشور منجر نگردد.
 ۳تاريخ  ۴درس  ۵۱ر * صفحۀ مشخصات سؤال: * دشوا ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۹۴
هـاي  مالي، نصب دستگاه  جنگ داخلي آمريكا موجب افزايش توليد و صادرات پنبه از ايران به روسيه شد. بازرگانان روسي و ارمني با حمايت  

  كني، توزيع بذر و باال بردن استانداردهاي توليد به افزايش صادرات پنبه كمك كردند. پنبه پاك
  ها:  هبررسي ساير گزين  
هاي شديد سياسي و نظامي، كشور ما در عرصۀ اقتصادي و توليد دچار ركـود فراوانـي شـد، امـا بـا  : با سقوط صفويان و آغاز بحران۱گزينۀ   

  هاي داخلي، مجدداً در اوايل دورٔه قاجاريه، صنايع دستي در ايران رشد و رونق يافت. يابي قاجاريه و فروكش كردن جنگ قدرت
صـورت  ها، مستشاران و محصوالت اروپايي بـه تدبير و وابسته در ايران اجازه دادند تا شركت هاي بي از مرگ اميركبير، حكومت: پس ۳گزينۀ   

  هاي توليد داخلي ضعيف شد. برنامه وارد كشور شوند و در نتيجه، پايه بي
زي ايران ايجاد نكرد، اما موجب افزايش درآمد مالكان و شدن كشاورزي ايران در عصر قاجاريه تغيير چنداني در فنون كشاور  : تجاري۴گزينۀ   

  مشاركت روزافزون تجار ايراني و خارجي شد.
 ۳تاريخ  ۳درس  ۳۳مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۹۵
و گنجينۀ جـواهرات وي، راه  گذاري در تهران، به عزم برچيدن بساط حكومت جانشينان نادرشاه و دستيابي به غنايم آقامحمدخان پس از تاج  

به منطقۀ قفقاز لشكركشي كرد و در همين زمان به دست چند تن از » برقرار كردن نظم و امنيت«منظور  خراسان را در پيش گرفت. او سپس به
  همراهانش به قتل رسيد.

  گذاري آقامحمدخان هستند.  جاز جمله وقايع مقدم بر تا ۳و  ۱هاي  ) و گزينه۲نكته: سركوب طغيان حاكم گرجستان (گزينۀ   

 

 جغرافياي ايران ۶درس  ۵۷مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۹۶
اي  طوري كه هيچ موجـود زنـده هاي نمكي، آب اين درياچه بسيار شور است، به علت عبور برخي از رودهاي منتهي به درياچۀ اروميه از اليه به  
  هاي آن زندگي كند.  تواند در آب مين
 جغرافياي ايران ۶درس  ۵۴مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۹۷
هـاي تجـاري و  رسد و از اين نظر براي عبـور كشـتي متر هم مي ۲۰۰۰درياي مكران نام قديمي درياي عمان است. عمق درياي عمان گاهي تا   

  سب است.پيكر بسيار منا هاي غول كش نفت
 جغرافياي ايران ۷درس  ۶۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۹۸
علت نداشتن زمين و مشكالت اقتصادي به شهرهاي بزرگ مهـاجرت  شمسي، تعداد زيادي از روستاييان به ۴۰پس از اصالحات ارضي در دهۀ   

  كردند.
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 جغرافياي ايران ۶درس  ۵۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۹۹
  گويند. مي» حوضۀ آبريز«ترين نقطۀ آن هدايت كند،  سوي پايين هاي جاري را به ها، آب شكل زمين و شيب ناهمواري  اي كه با توجه به به محدوده  
  است.» داخلي«تعريف حوضۀ آبريز  ۲و گزينۀ » كانون آبگير«تعريف  ۱نكتۀ: گزينۀ   
 جغرافياي ايران ۶درس  ۴۸ات سؤال: * متوسط * صفحۀ مشخص ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۰۰

شوند، دائمي هستند. اگر ايران را با خطي عمودي به دو بخش تقسيم كنيم، رودهاي  تغذيه مي» گير هاي بلند و برف كوهستان«رودهايي كه از   
  كشور ما واقع شده است.گير زاگرس در غرب  كوه بلند و برف  دائمي در قسمت غربي ايران جريان دارند، زيرا رشته

 جغرافياي ايران ۷درس  ۶۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۰۱
كشد تا جمعيت يك كشور دو برابـر  زماني كه طول مي دهد. براي محاسبۀ مدت زمان دو برابر شدن جمعيت هر كشور را نشان مي» ۷۰قانون «  

  معيت تقسيم كرد. را بر نرخ رشد (مطلق) ج ۷۰شود، بايد عدد 
  دهد.  نرخ رشد طبيعي جمعيت را نشان مي ۳نكته: گزينۀ   
 جغرافياي ايران ۶درس  ۵۶مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۰۲
شـور هسـتند مرطوب ك وهوايي جزء نواحي مرطوب و نيمه هاي دائمي ايران در نيمۀ غربي كشور قرار دارند كه از نظر شرايط آب اغلب درياچه  

  ها شور است و برخي ديگر آب شيرين دارند (عبارت الف). (عبارت پ). آب بعضي از اين درياچه
  يك درياچۀ دائمي است.» پريشان«يك درياچۀ فصلي و » هامون«درست است. » فصلي«هاي  نكته: عبارت (ب) دربارٔه درياچه  
 جغرافياي ايران ۷ درس ۶۶مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۰۳
هاي سني، جمعيت بيشتري را به  ساله، در مقايسه با ساير گروه ۴۰تا  ۳۰بوده، افراد  ۶۰اينكه بيشترين ميزان مواليد مربوط به دهۀ  توجه بهبا   

ل در وضـعيتي مطلـوب قـرار ). از آنجا كه اين افراد در سن كار و فعاليت قرار دارند، ايران از حيث نيروي فعا۱اند (گزينۀ  خود اختصاص داده
، جمعيت ايران در حال پير شدن است و از ايـن ۶۰هاي پس از دهۀ  ). با توجه به كاهش مواليد در سال۴دارد، البته فقط در حال حاضر (گزينۀ 

ندان بـا مشـكل هاي آينده و با خارج شدن نيروي كار فعلي از چرخۀ فعاليت اقتصادي، دولت در پرداخت هزينۀ مستمري سـالم رو، طي دهه
  ).۲مواجه خواهد شد (گزينۀ 

تواند از تصوير مورد سؤال استنباط شود، زيرا براي محاسبۀ نرخ رشد جمعيت، عالوه بر ميزان مواليـد، اطـالع از ميـزان  نمي ۳عبارت گزينۀ   
  ومير موجود نيست.  ومير نيز الزم است، اما در هرم سني جمعيت، اطالعات مرگ مرگ

 ۳جغرافيا  ۲درس  ۳۶مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۱ۀ پاسخ: گزين -۲۰۴
  است.» فعاليت«و » فضاي جغرافيايي«، »انسان«آمايش سرزمين، تنظيم رابطۀ ميان سه عنصر   
 ۳جغرافيا  ۲درس  ۳۵مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۰۵
اند. اعضاي شـوراهاي اسـالمي  دم در مديريت شهرها و روستاها پديد آمدهشوراهاي اسالمي شهر و روستا براي جلب همكاري و مشاركت مر  

هـا در شـهر و  ها و اجراي برنامه گيري شوند و بدين وسيله مردم از طريق نمايندگان خود بايد در تصميم شهر و روستا با رأي مردم انتخاب مي
  روستا دخالت داشته باشد و بر كار نهادهاي مديريت نظارت كنند.

 ۳جغرافيا  ۲درس  ۳۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۰۶
سـاماندهي «هـا  شـود. در ايـن طـرح هاي وضع موجود آن تهيه مي هاي اراضي روستا شناسايي و نقشه هاي هادي روستايي، كاربري در طرح  

  شود. (عبارت ت) معيّن مي» يندهچگونگي گسترش روستا در آ«(عبارت الف) و » هاي مسكوني، كشاورزي، خدماتي كاربري
از جملـه » هـا هـاي روسـتايي و اليروبـي و نگهـداري قنـات ايجاد و توسـعۀ راه«و » اي به روستاييان وحرفه هاي فني آموزش مهارت«نكته:   

  هاي جهاد سازندگي است.  فعاليت
 ۳فيا جغرا ۲درس  ۳۶و  ۲۵، ۲۴هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۰۷
منـدي منطقـي و  است؛ يعني در برنامۀ آمايش سرزمين بايد بر بهره» زيست توجه به حفظ محيط«هاي عمدٔه آمايش سرزمين،  يكي از ويژگي  

ها توجه شود. يكي از اركان مهم تحقق شهر پايدار و سالم نيز به حداقل رسـاندن  زيست تأكيد و به آن خردمندانه از منابع و حفاظت از محيط
  توان ميزان آلودگي شهري را كاهش داد. زيست است. با استفاده از انرژي خورشيدي مي دگي و تخريب محيطآلو
 ۳جغرافيا  ۲درس  ۳۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۰۸
جمله: اصالحات ارضـي؛ انقـالب تاكنون براي حل مشكالت اقتصادي روستاها اقدامات گوناگوني در نواحي مختلف جهان انجام شده است؛ از   

  هاي توليدي روستايي (ب)؛ توسعۀ صنايع كوچك روستايي؛ توسعۀ خدمات گردشگري و فراغتي (پ). سبز؛ تشكيل تعاوني
ونقل (الف) و گسترش دسترسي و به راديو و تلويزيون و اينترنت (ت)، از جمله اقدامات كشـورها بـراي  سازي و توسعۀ وسايل حمل نكته: راه  

  در روستاهاست. » وسعۀ تجهيزات و خدماتت«
 ۳جغرافيا  ۲درس  ۲۳مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۰۹
يكي از مشكالت مهم شهرها، رشد طبيعي جمعيت شهري و افزايش جمعيت در اثر مهاجرت نيروي كار از روستا بـه شـهر اسـت. در نتيجـۀ   

  كند. هاي شغلي، بخش غيررسمي يا بخش غيرقانوني اشتغال در شهرها رشد مي تافزايش نيروي كار در شهر و كمبود فرص
 ۳جغرافيا  ۲درس  ۲۸مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۱۰

ي و ريزان شهري است. شهر پايدار شهري است كه در آن، نيازهاي اجتماعي، فرهنگـ هدف اصلي مديران و برنامه» شهر پايدار«امروزه تحقق   
هـاي شـهري  هاي آينده به خطر بيفتـد و شـهر و فعاليـت شود؛ بدون اينكه منافع نسل طور مناسب و عادالنه برطرف مي اقتصادي ساكنان به

  زيست دارد. كمترين تأثير نامطلوب را بر محيط
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  ۱شناسي  امعهج ۷۶و  ۷۵هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۱۱
   يهـا يژگـيو رات،ييتغ رشيپذ و زمان گذر رغم يعل كه يا گونه به است گريد نسل به ينسل از آن انتقال يمعنا به: ياجتماع تيهو ديبازتول 

  .آورد يم دوام و ماند يم داريپا آن ياساس
   دهد شكل را خود ياجتماع تيهو ها، آن به عمل با و رديبگ ادي را خود فيتكال و حقوق بشناسد، را خود تيموقع ديبا انسان.  
   دهد يم آموزش فرد به را خود يزندگ ٔهويش و ها ارزش اعتقادات، ،تداوم و بقا يبرا ياجتماع جهان.  
  ۱شناسي  جامعه ۷۹صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۱۲
 است انسان نشيآفر در پرستش و عشق ت،يخالق ،يدوست ييبايز ،يخواه لتيفض ،ييجو قتيحق چون ييها شيگرا و ها نشيب ۀمجموع فطرت  

 و رديپـذ يمـ ضـعف و شـدت آن ييشكوفا و يآدم فطرت. ديآفر شيخو فطرت بر را انسان خداوند. كند يم ممتاز موجودات ريسا از را او كه
 وجـود يزنـدگ مختلـف يها وهيش شيدايپ امكان هم نيبنابرا ،گردد ينم نابود و سركوب كامل طور به يول ،دارد وجود زين آن از انحراف امكان
 از انحراف حاصل يزندگ يها وهيش از يبرخ و است يزندگ يها وهيش يابيارز يها مالك از يكي فطرت .ها آن يابيارز و يداور امكان هم و دارد

  .ناسازگارند آن با و است يانسان فطرت
  ۱شناسي  جامعه ۸۴صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۱۳
 و پرداخت ها آن نبودن اي بودن ديمف اساس بر گريد يها گروه يابيارز به خودش، يبرا اعتبار كسب جهت كه بود متوسط ۀطبق همان طبقه نيا  
 يمعرف جامعه سربار و كننده مصرف را اشراف و ديمف و دكنندهيتول را خود رايز ؛ساخت اعتبار يب را ها آن يمند دهيفا اريمع با اشراف يابيارز با
 يابيارز مالك نيهم اساس بر صرفاً را ها انسان ۀهم كه شد منجر ييگرا دهيفا فرهنگ شيدايپ به ،مردم عموم توسط اريمع نيا رشيپذ. كرد يم
 ريسـا و كـرد يمـ معـيّن را هـا آن ياجتمـاع تيـموقع افراد، ياقتصاد تيوضع ها آن در كه ديانجام يجوامع يريگ شكل به روند نيا. كرد يم
  .شد يم وابسته آن به يتيهو يها يژگيو
  ۱شناسي  جامعه ۹۰صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۱۴
   انيـم در كـه شـود يم محقق يهنگام تيهو نيا. رديگ يم شكل آن ياجتماع يها ارزش و ديعقا اساس بر ياجتماع جهان يفرهنگ تيهو 

  الف  .ديآ ديپد يمشترك يها ارزش و ديعقا مردم،
   ديآ يم ديپد ياجتماع جهان يفرهنگ تيهو شود، شناخته تيرسم به و رفتهيپذ افراد يسو از ها ارزش و ديعقا از ينوع هرگاه يعني.  ب  
   آورد يم دوام باشد، مهم ها آن يبرا و ياجتماع جهان ياعضا رشيپذ مورد آن به مربوط يها ارزش و ديعقا كه يزمان تا يفرهنگ تيهو . ج  
   مواجـه ييهـا چـالش بـا يفرهنگـ تيهو دوام ،بدهند دست از ياجتماع جهان ياعضا نزد را خود اعتبار و تياهم ها ارزش و ديعقا هرگاه 

  د  .شود يم
  ۱شناسي  جامعه ۹۲و  ۹۱هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۱۵
 توانـد ينمـ ياجتمـاع جهـان و ابدي يم تداوم ياجتماع جهان كي يها ارزش و ديعقا با ناسازگار يزندگ ٔهويش همان اي يفرهنگ تعارض يگاه  

  .شود منجر يفرهنگ تزلزل به تواند يم تيوضع نيا. دهد سامان خود فرهنگ اساس بر را ياجتماع يها كنش
 و رنديگ قرار ديترد مورد سازند، يم را ياجتماع انجه يفرهنگ تيهو كه ييها ارزش و ها آرمان د،يعقا كه دهد يم رخ يهنگام يفرهنگ تزلزل  

 سطوح به و شود يم آغاز هنجارها و رفتارها سطح از اغلب يناسازگار گر،يد عبارت به. بدهند دست از مردم يزندگ در را خود استقرار و ثبات
  .رسد يم ها ارزش و ديعقا يعني تر قيعم

 از دفـاع و حفظ توان ،ياجتماع جهان كه ديآ يم وجود به ييجا در يفرهنگ تيهو بحران. دشو منجر تيهو بحران به تواند يم يفرهنگ تزلزل  
  .باشد نداشته را خود ياجتماع يها ارزش و ديعقا

  نكته: ناسازگاري در سطح رفتارها و هنجارها در مرحلۀ تعارض فرهنگي است.  
  ۱شناسي  جامعه ۹۷صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۱۶
 تيسـرا آن قيـعم يهـا هيال به يفرهنگ ستد و داد ،نكند يپافشار خود يها ارزش و ديعقا بر گريد يها جهان با تعامل در ياجتماع جهان اگر  
 ريمسـ در كـه يا ياجتمـاع جهان. شود يم يتيهو تحوالت دچار ،كند پشت خود يها آرمان و ديعقا به زمان مرور به كه يصورت در و كند يم

  .شود يم ملحق آن به ،كند قبول را يگريد ياجتماع جهان ديعقا و ها ارزش ،يتيوه تحوالت
  ۳شناسي  جامعه ۱۱صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۱۷
 و دهـد يمن ليتقل اش ياجتماع ابعاد به را انسان وجود نگاه نيا. دارند يمتفاوت موضوعات ياجتماع علوم و يانسان علوم حاضر، كتاب منظر از  

  .كاهد ينم فرو او ياجتماع يها كنش به را انسان يها كنش
  ۳شناسي  جامعه ۱۳صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۱۸
 يفناور يها تيمحدود و ها فرصت ٔهدربار ياجتماع علوم. دارند زين را آن از حاصل يفناور و يعيطب علوم رٔهدربا يداور تيظرف ياجتماع علوم  

 ياجتمـاع علـوم رو  ازايـن. كننـد استفاده صحيح ٔهويش به يعيطب علوم و عتيطب از كه كنند يم كمك ها آن به و دهند يم يآگاه ها انسان به
  .برخوردارند يشتريب تياهم از يعيطب علوم به نسبت
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  ۳شناسي  جامعه ۱۶صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۱۹
 علـم را آن يبعض و ياجتماع كنش شناخت علم را يشناس جامعه شناسان، جامعه يبرخ. است ياجتماع علوم يها شاخه از يكي يشناس جامعه  

  .اند دانسته ياجتماع ساختار شناخت
 ريسـا و ياجتماع ساختار كالن يشناس جامعه كند؛ يم مطالعه و يبررس را خرد ياجتماع يها دهيپد ريسا و ياجتماع كنش خرد يشناس جامعه  

  .گرنديكدي مكمل و هم به ازمندين كالن و خرد يشناس جامعه. كند يم مطالعه و يبررس را كالن ياجتماع يها هديپد
  .است گرفته شكل يمختلف يكردهايرو ،يعيطب علوم به يكينزد و يدور اساس بر يشناس جامعه در  
  ۳شناسي  جامعه ۲۰صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۲۰
 كـار به شاعرانه زبان و يعاد زبان انيم گذاشتن فرق يبرا و شد مطرح اتيادب ٔهحوز در ابتدا ،دهد يم زين ييزدا عادت يمعنا كه ييزدا ييآشنا  

 و شـوند يمـ مواجه ياجتماع تيموقع هر با خود يعمل يازهاين به بنا غالباً روزمره يزندگ در افراد. افتي راه ياجتماع علوم به آنجا از و رفت
 بـا و كننـد يم عمل دانش نيا اساس بر. سازند يم آن از يتر راحت و ساده دانش و يآگاه و كاهند يم تيموقع آن عمق و يدگيچيپ از الًمعمو
، امـا شـود يمـ رهيذخ ها آن يعموم دانش در) كارها انجام يچگونگ( يابزار و يعمل دانش ينوع صورت به و شود يم ها آن عادت عمل، تكرار
 يعمـوم و يعمل دانش نيا از تا كند نگاه ياجتماع يها تيموقع به بهيغر يفرد انداز چشم از ،ييزدا ييآشنا هنر با كند يم شتال شناس جامعه
 يها تيموقع به خود يبرا و خود ديد از روزمره يزندگ در افراد واقع در. شود تر كينزد ياجتماع تيموقع آن عمق و يدگيچيپ به و كند عبور

  .شود كينزد آن اعماق و ابعاد و ياجتماع تيموقع خود به تا كند تالش ديبا شناس جامعه يول ،نگرند يم ياجتماع
  ۳شناسي  جامعه ۲۰صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۲۱
 يعمـوم و يعمل دانش نيا از تا كند نگاه ياجتماع يها تيموقع به بهيغر يفرد انداز چشم از ،ييزدا ييآشنا هنر با كند يم تالش شناس جامعه  

 يها تيموقع به خود يبرا و خود ديد از روزمره يزندگ در افراد واقع در. شود تر كينزد ياجتماع تيموقع آن عمق و يدگيچيپ به و كند عبور
  .شود كينزد آن اعماق و ابعاد و ياجتماع تيموقع خود به تا كند تالش ديبا شناس جامعه يول ،نگرند يم ياجتماع

  ۳شناسي  جامعه ۲۱صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳اسخ: گزينۀ پ -۲۲۲
   ميا رفتهيپذ كردن يزندگ هم با يبرا ها انسان ما كه شود يم برقرار يقواعد ۀجينت در ياجتماع نظم.  
   كنند يم نييتع قواعد نيهم را ها دهيپد يجا كه خود يجا در دهيپد هر گرفتن قرار يعني نظم.  
   يانتظـارات و توقعـات چـه كـه ديـبدان شما شود يم باعث د؛ينما يم ريپذ امكان را ها آن با يهمكار و گرانيد رفتار ينيب شيپ ياجتماع نظم 

  .ندارند باز گرانيد با يهمكار از را شما رمنتظرهيغ اتفاقات و ديباش داشته گرانيد از ديتوان يم
  ۳شناسي  عهجام ۲۳صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۲۳
 ينـيب شيپـ قابـل گريكـدي يبرا را ما يها كنش دهند، يم سامان و سازند يم ريپذ امكان را گريكدي با ما ارتباط ،ياجتماع قواعد كه ديآموخت  
  .آورند يم فراهم را ياجتماع يزندگ در ما مشاركت امكان و كنند يم
  .است مختلف ياجتماع يها دهيپد انيم ونديپ و رابطه يچگونگ ياجتماع ساختار. شود يم دهينام ياجتماع ساختار ياجتماع يها دهيپد انيم ارتباط  
  ۳شناسي  جامعه ۲۳صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۲۲۴
 ،يعلم يها دانش ۀهم در يعني است؛ علوم روش وحدت يمعن به سميويتيپوز و است يستيويتيپوز يشناس جامعه همان ينييتب يشناس جامعه  

  .است يتجرب روش هم آن و است كساني مطالعه روش
 نظـر بـه هـم از مسـتقل قـبالً كـه ييها دهيپد ن،ييتب در. است آن زوال اي جاديا علت دادن نشان اي دهيپد كي ييچرا انيب ،نييتب از منظور  
  .شود يم طرح يديجد روابط اند، شده يم دهيد هم با ارتباط در تر شيپ كه ييها دهيپد انيم و رنديگ يم قرار گريكدي با ارتباط در دنديرس يم
  ۳شناسي  جامعه ۲۹صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۲۵
 نيقـوان اسـتحكام بـه ينيقـوان بـا كه ميكن تصور يرونيب يتيواقع را آن يعني م،يندان يانسان يدستاورد را آن و ميكن تصور عتيطب همچون را جامعه اگر  

 مينخواه قادر اما م،يبشناس را ياجتماع يها دهيپد و جامعه و ميكن استفاده خود يابزار يها دانش از ميتوان يم فقط ما صورت آن در شود، يم هادار عت،يطب
  .ميكن زگارسا و ميده قيتطب آن با را خود ديبا فقط و بود خواهد ما از مستقل و رونيب ياجتماع نظم .ميآور وجود به جامعه در نياديبن يرييتغ بود،

 
  منطق ۲۳و  ۲۲هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۲۶
باشـد يعنـي » ب«تر از  خاص» ج«نيست. اگر » ب«داراي مصاديقي است كه در » الف«وجه است، پس  عموم و خصوص من» ب«و » الف«چون رابطۀ   

خواهـد » الف«مصداق نامشترك با » ج«هم نخواهند بود و لذا » ج«نيستند، در » ب«كه در » الف«مصاديقي از هست، پس » ب«همۀ مصاديق آن در 
» ج«نيسـتند، در » الـف«كـه در » ب«هست، بنابراين آن دسـته از مصـاديق » ج«در » ب«باشد، پس همۀ مصاديق » ب«تر از  عام» ج«داشت. اگر 

  در تمام مصاديق مشترك باشد (تساوي ندارد).» الف«تواند با  نمي» ج«پيدا خواهد كرد، پس » لفا«مصداق نامشترك با » ج«هستند و باز هم 
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  منطق ۲۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۲۷
 قابليـت قابليـت يـا عـدم. بلكه مالك، مالك كلي بودن، داشتن بيشتر از يك مصداق و مالك جزئي بودن، داشتن يك مصداق خارجي نيست  

يـا اصـالً ») خـدا«). عالوه بر اين، گاهي مفهوم كلي در واقع فقط يك مصداق دارد (مثل مفهوم كلي ۱داشتن مصاديق متعدد است (رد گزينۀ 
دي در عالم خارج داشته هاي متعد ، پس ضرورت ندارد مفهوم كلي افراد و مصداق»)سيمرغ«يا » شريك خدا«مصداقي ندارد (مثل مفهوم كلي 

). همچنين مفهوم جزئي لزوماً مصداق خارج از ذهن ندارد و ممكن است مصـداق كـامالً مشـخص آن ذهنـي باشـد؛ مثـل ۲باشد (رد گزينۀ 
  و... .» هري پاتر«و » رستم دستان«و » بتمن«هاي جزئي  مفهوم

عتاً مصاديق خارجي موردنظر است، زيرا مصاديق ذهني قابل از دسـت : مفهوم كلي حتي اگر همۀ مصاديق خود را از دست بدهد (طبي۳گزينۀ   
  امروزه همۀ مصاديق خارجي خود را از دست داده است، ولي باز هم كلي است.» دايناسور«دادن نيستند)، باز هم كلي است. مثالً مفهوم كلي 

 منطق ۳۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۲۸
  اي كه معناي مستقل ندارد، حرف است، پس اين تعريف جامع و مانع است. ي مستقل ندارد و هر كلمهحرفي معنا هيچ  
  شود، پس مانع نيست (بايد بگويد كه متعلق به زمان خاصي است تا جامع و مانع باشد). : اين تعريف شامل مصدر هم مي۱گزينۀ   
  شود. : جامع نيست چون شامل خروس نمي۲گزينۀ   
  شود. ضلعي منتظم هم مي انع نيست چون شامل پنج: م۴گزينۀ   
 منطق ۵۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۲۹
 ).۲اي است كه موضوع آن مفهوم جزئي است، ولي محمولش مثل محمول همۀ قضاياي حملي، مفهوم كلي اسـت (رد گزينـۀ  قضيۀ شخصيه قضيه  

موضوع قضيه است، زيرا موضوع، همان نهاد جمله در ادبيات است، پس اين قضـيه » كرمان«، »استترين استان ايران كرمان  بزرگ«در قضيۀ 
توان گفت دامنۀ مصاديق جزئي يا  شخصيه است. چون موضوع قضيۀ شخصيه، مفهوم جزئي است، پس سور و كميت براي آن معنا ندارد و نمي

اند و موضوع قضيۀ شخصيه مفهوم جزئي است، پس  ن مفاهيم كلي تعريف شدههاي چهارگانه بي ). همچنين چون نسبت۴كلي دارد (رد گزينۀ 
 ).۳اي از جمله تباين برقرار نيست (رد گزينۀ  بين موضوع آن با محمولش هيچ رابطه

  منطق ۵۹و  ۵۸هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۳۰
اي است كه موضوعش  دنبال يك قضيۀ شخصيه باشيم. قضيۀ شخصيه، قضيه بايد به ي كميت جزئي يا كلي است، پسااي دار هر قضيۀ محصوره  

كند. توجه كنيـد كـه ضـمائر  در اين جمله مفهوم جزئي است، زيرا به فرد مشخصي اشاره مي» او«جزئي باشد. موضوع اين قضيه يعني ضمير 
اگر عالم عامـل ديـدي، «هاي خاص مثل  تند و فقط در برخي مثالآيند، ولي درون جمله غالباً جزئي هس حساب مي بيرون جمله مفهوم كلي به

و... كه ضمير به فرد يا افراد مشخصي اشاره ندارد بلكه به يك مرجع كلي (هر عالم عاملي » ما آدميان ذاتاً عجول هستيم«و » دست او را ببوس
  كند، كلي خواهد بود.  يا هر انساني يا ...) اشاره مي

كه هستۀ موضوع است، اشاره نكرده است بلكـه » معلم«است كه مفهومي كلي است، زيرا صفت اشاره به » لم اين كالسمع«: موضوع، ۱گزينۀ   
  هاي دروس مختلف داشته باشد. تواند مصاديق متعددي مثل معلم مي» معلم اين كالس«به كالس اشاره دارد و لذا 

، بنابراين مفهـومي »چرخند اي كه تعدادي سياره به دور آن مي ستاره«يعني است كه طبق كتاب راهنماي معلم » خورشيد«: موضوع، ۳گزينۀ   
توانسـت  كند كه مـي كلي است، زيرا اسم خاص خورشيدِ منظومۀ شمسي نيست و صفت اشاره هم ندارد بلكه صرفاً به يك خورشيد اشاره مي

  مصاديق متعددي داشته باشد؛ اگرچه اكنون مصداقش واحد است.
  است كه مفهومي كلي است.» دانش و دين«، : موضوع۴گزينۀ   
  منطق ۴۳ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۳۱
شود با خودتان چنين استدالل كنيد كه چون عالئم من مانند عالئم بيماري كوويد اسـت، پـس مبـتال بـه  در اين اطالعيه به بيماران گفته مي  

گويد  ري، دليل تسرّي حكم خواهد بود و لذا استدالل تمثيلي است. توجه كنيد كه اين اطالعيه نميويروس كرونا هستم، بنابراين شباهت ظاه
كند فرض را بـر  تر قلمداد كنيد بلكه براي احتياط توصيه مي بهترين تبيين براي اين عالئم را بيماري كوويد بدانيد و احتماالت ديگر را ضعيف

گيري قطعـي  ). همچنين تعميم جزئي به كلي يا يك نتيجه۳تر باشند (رد گزينۀ  احتماالت ديگر قويكوويد بودن اين بيماري بگذاريد، هرچند 
  ).۴و  ۲هاي  شود (رد گزينه در اين استدالل مورد توصيه، ديده نمي

  منطق ۴۸ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۳۲
كي از داليل احتمالي وقوع آن را به جهت شواهد بيشتري كـه بـراي آن وجـود دارد، در استنتاج بهترين تبيين پس از مشاهدٔه يك اتفاق، ي  

بار است كه چنين اتفاقي افتاده است و لذا بعيد است تعميم يا تمثيل در كار باشد، ولي  كنند. در اينجا اولين عنوان بهترين تبيين انتخاب مي به
  رسي كرده و دريافته باشد كه بهترين احتمال، رفتن همه به خانۀ پدربزرگ است.احتمال زيادي دارد كه نوجوان احتماالت مختلفي را بر

  خاطر شباهت صحنۀ وقوع جرم با پروندٔه قبلي از استقراي تمثيلي استفاده شده است و نتيجه گرفته شده كه مجرم يك نفر است.  : به۱گزينۀ   
  دهند. اين استقراي تعميمي است. كنند يا حكم را به آينده تعميم مي : با توجه به بررسي موارد قبلي، حكم كلي مي۴و  ۳هاي  گزينه  
  فلسفه يازدهم ۴۰ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۳۳
ا داناترين شـم«عنوان مثال مطرح شده بود تا بگويد كه  از نظر سقراط راز پيام اين بود كه به ما نشان دهد چقدر نادان هستيم و نام سقراط به  

  »داند. آدميان كسي است كه چون سقراط بداند كه هيچ نمي
  فلسفه يازدهم ۴۸ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۳۴
  چيز را ندارد. طور كلي شناخت انسان محدود است و انسان توانايي شناخت همه به  
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  فلسفه يازدهم ۴۹و  ۴۸، ۳۷هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۳۵
كند؛ زيرا اعتقاد به خود ايـن  معناي شك مطلق است كه انسان را گرفتار تناقض مي توانايي انسان در شناخت يا شك در اصل دانستن، به عدم  

  ايم آن را درك كنيم. توانايي در شناخت، يك شناخت است كه توانسته عدم
  پرداختند. كردند بلكه به آموزش فن سخنوري و وكالت مي يج نميها هيچ دانشي از جمله دانش حقوق را ترو : آن۱گزينۀ   
  ها اصالً براي حقيقت و واقعيت ارزشي قائل نبودند و معتقد بودند راهي براي رسيدن به واقعيت، حتي از طريق حس، وجود ندارد. : آن۳گزينۀ   
گذاشـتند.  مي تـأثير مـردم شيؤه زندگي بر و پرداختند مي خود انديشۀ نشر به سخنوري فن و جدل و ها اقسام مغالطه كمك با : آنان۴گزينۀ   

رنگ شـود و در سـايۀ چنـين  بود، نه اينكه ابتدا اخالق و فضيلت كم شده رنگ كم مردم فضيلت ميان و اخالق هايي، انديشه چنين تأثير تحت
  ها به نشر انديشۀ خود بپردازند. اي آن پديده

  فلسفه يازدهم ۳۲و  ۳۱هاي  هصفح*  متوسط* : سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۳۶
بار به مفهـوم  چيز بود. البته بعد از او پارمنيدس براي نخستين در همه» حركت و شدن«هراكليتوس دو انديشۀ اساسي داشت كه دومي وجود   

مر واحد ثابت اسـت و حركـت و گفت كه هستي، يك ا توجه دقيق و تفاوت آن دو را ذكر كرد. وي برخالف هراكليتوس، مي» شدن«و » بودن«
در هستي اشاره كرده است. البته تالس و فيثاغورس هم در پي تبيين » شدن«شود قبل از او هراكليتوس به وجود  شدن ندارد، پس معلوم مي

  يك انديشۀ اساسي آنان نبود.» شدن«دگرگوني و شدن در طبيعت بودند، ولي 
  فلسفه يازدهم ۲۳و  ۲۲هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۳۷
دوري از «اسـت نـه » اسـتقالل در انديشـه«كنند اساساً از فوايـد  اينكه فيلسوفان عقايد خود را بر پايۀ خياالت، تعصبات و تبليغات بنا نمي  

ست و اختصاص به تفكر منطقـي دارد، ها از باورها يكي از فوايد آموختن منطق ا ها و خارج كردن آن  ). تشخيص مغالطه۲(رد گزينۀ » ها مغالطه
). ۱شود بلكـه ايـن ابـزار در همـۀ علـوم كـاربرد دارد (رد گزينـۀ  نه تفكر فلسفي. البته در تفكر فلسفي هم از اين ابزار منطقي استفاده مي

ادي زندگي ارائه دهند و آن را با ها اوالً فهم درستي از حقايق، چه در عالم هستي و چه در مسائل بني كوشند با كاستن از مغالطه فيلسوفان مي
شود كه خودشان چنـدان  اي براي ديگراني محسوب مي گفتار مناسبي كه خالي از مغالطه باشد، بيان كنند. اين بيان مناسب در حقيقت فايده

تنها پيامد اين فايـدٔه  هاي فلسفي درست از تفكرات غلط ). البته تشخيص انديشه۳اهل تفكر فلسفي و دوري از مغالطات نيستند (رد گزينۀ 
چراكه  دهند؛ نشان ديگران، گرفتن عبرت جهت را هاي فلسفي مغالطه از هايي نمونه كوشند تفكر فلسفي نيست. بلكه همچنين فيلسوفان مي

 گيرند مي صميمت آن بر اساس و اند است، پذيرفته مغالطه يك آن مبناي كه را باوري خود، زندگي در كنند، دقت اينكه گاهي بدون افراد برخي
  ها از سوي فيلسوفان است. اند هم يكي از پيامدهاي دوري از مغالطه دقت كنند، پس پندآموزي كساني كه در باورهاي خود بي مي عمل و
 فلسفه يازدهم ۴۷و  ۴۶هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۳۸
). اين اصل چه در گذشته چه در حال حاضر مورد انكار برخي افـراد واقـع شـده ۱گزينۀ  امكان معرفت بديهي است و نياز به اثبات ندارد (رد  

دهندٔه بديهي بودن چيستي معرفت است. البته نشانۀ امكان معرفت هم هسـت،  نشان» دانم مي«گويد  ). پاسخ كودك كه مي۳است (رد گزينۀ 
  ).۴ندارد (رد گزينۀ » دانستن«اص ربطي به كاربرد مصدر طور خ دهندٔه امكان معرفت است و اين مسئله به ولي هر كاري نشان

  فلسفه دوازدهم ۱۷و  ۱۶ هاي هصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۳۹
هـا را نيـز از  گرايان شناخت رابطۀ ضروري ميان پديـده شود. تجربه ها با حس ادراك مي گرايان معتقدند كه توالي پديده هم هيوم و هم تجربه  

در ذهن  -شكل يك تداعي رواني به -ها، رابطۀ عليت بر اثر مشاهدٔه تكرار توالي پديدهدانند، ولي هيوم معتقد است  پذير مي يق حس امكانطر
  شود. ما منعكس مي

 فلسفه دوازدهم ۲۵و  ۲۴هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۴۰
شود و صراحتاً بر خـالف  ل معيّن و خاص دارد و معلول معيّن هم از علت معيّن و خاص صادر ميكند كه علت معيّن، معلو اصل سنخيت بيان مي  

  .استاتفاق معناي موردنظر 
  فلسفه دوازدهم ۱۷ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۴۱
اجتمـاع نقيضـين ايجـاد  امتنـاعبـديهي  گيري ذهن كودك و سپس درك او از اصل درك اصل عليت از نظر فيلسوفان مسلمان پس از شكل  

  گويد كه اجتماع هستي و نيستي در يك شيء محال است.  ). اين اصل به ما مي۲شود، نه اصل اجتماع نقيضين (رد گزينۀ  مي
  فلسفه دوازدهم ۱۹ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۴۲
وجود آمدن محصـول (معلـول) ضـروري  ست كه با ايجاد همۀ شرايط الزم (علت)، بهفروش محصول به اين معناست كه كشاورز مطمئن ا پيش  

  خواهد بود.
  فلسفه دوازدهم ۲۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۴۳
ن به هدف و غايت يابيم كه مجموعۀ حوادث جهان براي رسيد زماني كه علت نخستين را ثابت كنيم و بپذيريم كه جهان آفريننده دارد، در مي  

). همچنـين بـا ۲اي بوده است و فرايندهاي تكاملي جهان امري اتفاقي نيست بلكه از پيش معيّن است (رد گزينۀ  معيّن و از پيش تعيين شده
امكـاني توجه به اصل وجوب علّي و معلولي، با اثبات علت نخستين، فرايندهاي تحولي جهان كه معلول او هستند هم از حيث وجود، از حالت 

معلولي منجر به جبـر و نفـي  -). البته فيلسوفان مسلمان معتقدند اين وجوب علّي۴الوجود بالغير خواهند بود (رد گزينۀ  خارج شده و واجب
  ). ۱ها نخواهد شد (رد گزينۀ  اختيار بسياري از موجودات مانند انسان
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  فلسفه دوازدهم ۲۵و  ۲۴هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۴۴
نـاميم. علـت ناقصـه  آيد كه هريك از اين عوامل را علت ناقصه و مجموع عوامل را علت تامه مـي گاهي معلول از مجموع چند عامل پديد مي  

علت آگـاه  آيد. گاهي برخي افراد كه از همۀ اجزاي كند. به عبارتي تا علت تامه نشود، معلول پديد نمي ضرورتي براي ايجاد معلول فراهم نمي
كنند كه پديد آمدن معلول از علت، اتفاقي به معناي اول است يعني رابطۀ ضروري بين علت و معلول وجود ندارد، زيـرا ايـن  نيستند، فكر مي

ز ناقصه وجود نيامده است، در حالي كه آن علت، ناقصه بوده و اين افراد ا كنند كه يك علت، تامه است، ولي معلول آن به افراد گاهي گمان مي
وجود آمده است، در حالي كه آن علـت، تامـه  اي وجود ندارد، ولي معلول به كنند كه علت تامه اند. همچنين گاهي گمان مي بودنش آگاه نبوده

توانـد  ، مـيآگاهي از تامه بودن يك علت آگاهي از ناقصه بودن يك علت و نيز عدم اند، بنابراين عدم بوده و اين افراد از تامه بودنش آگاه نبوده
ساز عقيده به معناي اول اتفاق باشد (تذكر: معناي اول اتفاق، نفي ضرورت وجود علت براي وجود معلول يا نفي ضرورت وجود معلول در  زمينه

  صورت وجود علت است).
  طور نيست كه گاهي رخ دهد بلكه هرگز واقع نخواهد شد. : چنين اتفاقي محال است و اين۲گزينۀ   
شود برخالف انتظار ما معلولي پديد آيد يا معلولي پديـد  شود، بنابراين ناآگاهي از اجزاي آن سبب نمي يك علت ناقصه، معلول صادر نمي : از۳گزينۀ   

  مد.ايم از يك علت ناقصه (چه اجزايش كامل باشند و چه نباشند) معلولي پديد آيد و در واقع هم پديد نخواهد آ نيايد. چون ما از ابتدا توقع نداشته
كند و ايـن  طور كه پديد آمدن معلول قبل از تامه شدن علت، اصل عليت را نقض مي : هر دو حالت، معناي اول اتفاق است، زيرا همان۴گزينۀ   

كند و به ايـن  معلولي را نفي مي -نقضِ يك طرف رابطۀ ضروري بين علت و معلول است، پديد نيامدن معلول از علت تامه نيز اصل وجوب علّي
  شود. تيب طرف ديگر رابطۀ ضروري بين علت و معلول نيز نقض ميتر
  فلسفه دوازدهم ۲۶تا  ۱۳هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۴۵
معناي ضرورت اخالقي است كـه حكـم عقـل  معلولي) نيست. بلكه به -وجوب علي(بخشي علت به معلول  معناي ضرورت در اينجا ضرورت به  

  شود. سوب ميعملي مح
  : به لزوم وجود علت (سبب) براي هر معلول (قضا) اشاره كرده است.۱گزينۀ   
: به اينكه هر معلول خاصي (چشمه، باران، انگبين (عسل)، دُر) از علتي خاص (سنگ (مقصود زمين است)، ميغ، مگس نحل، دريابـار ۳گزينۀ   

  آيد، اشاره دارد. (ساحل)) پديد مي
  بيني و تدبير انسان است. امور خارج از پيش» اتفاق«: مقصود از ۴گزينۀ   

  
  شناسي روان ۳۷صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۲۴۶
. تاسـ گرفتــه قــرار شناسان روان موردتوجه شود، يم زگفتهين يزندگ يفراخنا آن به كه يزندگ طـول در راتييتغ ينيب شيپ و يـيشناسا  

 زمـان تا نطفه ليتشك زمان ازيعني  ،يزندگ طول در كه را يراتييتغ كند يم تالش كه است يشناس روان علـم از يا شاخـه رشد، يشناس روان
  .كند مطالعه ،دهد يم رخ يآدم در مرگ،

  تشكيل نطفه تا مرگ طول زندگي  فراخناي زندگي   
  شناسي روان ۴۲ صفحۀ*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۲۴۷
 وجـود فرد از رونيب در يطيمح عوامل. هستند مؤثر يرشد راتييتغ در زين يطيمح عوامل ،يوراثت عوامل بر عالوه معتقدند رشد متخصصان  

 يرو بـر كه است يطيمح عوامل نيتر مهم از يكي يريادگي. است رگذاريتأث رشد مختلف مراحل در و ها جنبه در راتييتغ بروز ؤهنح بر و دارد
  .هستند يطيمح عوامل از دو هر نيز هيتنب و قيتشو ،آموزش .دارد ييبسزا ريتأث يرشد راتييتغ
  شناسي روان ۴۴صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۲۴۸
 و خوب رفتار با و داد رشد را او حيصح احساسات و عواطف ديبا. كند يباز كه باشد آزاد ديبا كودك اول سال هفت در: نديفرما يم  امبريپ  

  .رديگ بهره دشيتقل حس از حيصح گفتار و عمل با كه كرد يسع او از اطاعت توقع بدون و داد پرورش را او دهيپسند گفتار
ي) سالگ ۱۲دورٔه كودكي (تولد تا   طور كلي در باشد. دقت كنيد كه هرچند علي به سالگي) مي ۷تا  ۲( كودكي اولهفت سال اول تقريباً معادل   

  قرار دارد، ولي از آنجايي كه سؤال مراحل رشد در اسالم را مورد تأكيد قرار داده، بايد مرحلۀ معادل با مراحل اسالم را انتخاب كنيد.
  شناسي روان ۴۵صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۲۴۹
  .است) پدر از وموزومكر ۲۳ و مادر از كروموزوم ۲۳( كروموزوم ۴۶ يدارا يعيطب ٔهشد بارور تخمك  
  شناسي روان ۴۹صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۲۵۰
 انيـاطراف جاناتيه از يآگاه مستلزم بلكه كودك، خود جاناتيه از يآگاه مستلزم تنها نه كه است دهيچيپ يفرايند يكودك در يجانيه رشد  

 شكسـت؟ وانيـل چـرا: زند يم اديفر تعجب با مادر شكند، يم وانيل و خورد يم وانيل به يتصادف طور به ساله دو يكودك يپا يوقت مثالً اوست؛
 اي جانيه نيا تا كند تكرار را شكستن رفتار دوباره است ممكن يحت و كند درك مثبت جانيه ۀنشان عنوان به را اديفر نيا كودك است ممكن
 بـا كودكـان. اسـت بوده مادرش با كودك ۀطرف دو ۀرابط و فرد يآگاه به شروطم جان،يه نيا بروز نيبنابرا ،كند افتيدر مادر طرف از را توجه
  .دهند يم جهت خود جاناتيه به گران،يد واكنش افتيدر

  ها عبارات درستي هستند، ولي توضيحات كامل و دقيقاً مرتبط با اين مثال نيستند. ساير گزينه  
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  شناسي روان ۵۱و  ۴۷هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۲۵۱
ماهگي است و  ۱۲تا  ۹بلند شدن از وضعيت نشسته،  ۴در گزينۀ   

بينيـد هـيچ  طور كه مي ماهگي است. همان ۷-۸ترس از غريبه 
  نقطۀ مشتركي ندارند.

  ها: بررسي ساير گزينه  
  بـا كمـك:  نشسـتن/ يمـاهگ ۳ تا ۲: ياجتماع لبخند: ۱ ۀنيگز  

  دارند) ماهگي اشتراك ۳ماهگي (در  ۶تا  ۳
  :بـهيغر از تـرس/ يمـاهگ ۱۰ تـا ۷: كمك با ستادنيا: ۲ۀ نيگز  
  ماهگي اشتراك دارند) ۸ي (در ماهگ ۸ 
 و چانه داشتن نگه باال /ماهگي ۳تا  ۲لبخند اجتماعي: : ۳ ۀنيگز  

  ماهگي اشتراك دارند) ۲(در  يماهگ ۲ تا صفر: نهيس
  شناسي وانر ۵۹صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۲۵۲
 انـد، قائل خود يبرا يمثبت تيهو و رنديپذ يم را خود كه ينوجوانان. است تيهو به يابيدست ،ينوجوان ٔهدور ياجتماع رشد در راتييتغ از يكي  

گـروه از  در مـورد ايـن ممكن اسـتها هم  ساير گزينه .ترند سالم ،ندارند يا عالقه خود به و داشته يمنف يتيهو كه يافراد از يروان لحاظ به
  صورت كلي و قطعي درست است. به ۲نوجوانان صادق باشد، اما بر اساس متن كتاب درسي، فقط گزينۀ 

  شناسي روان ۷۶صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۲۵۳
 يريخـوگ محرك، با ينسب ييآشنا ليدل به شود، ارائه متعدد دفعات به نظر مورد محرك اگر، اما كند يم جاديا تمركز ه، شد ارائه موضوع يتازگ  

 شـدن دهيد ليدل به ماه كي از بعد، اما كرد جلب را آنان توجه ليدل نيهم به و بود ديجد آموزان دانش يبرا ابتدا در ريتصو نيا. رديگ يم شكل
تدريج كمتر و كمتر شـد و  به شان نسبت به آن ؛ يعني توجهشدند يريخوگ دچار آن به نسبت آموزان دانش (آشنايي نسبي)، متعدد دفعات در

  در نتيجه متوجه تغيير آن نشدند.
  شناسي روان ۷۷صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۲۵۴
  ).بوده حاضر هدف محرك( است گفته دروغ او به او دوست  كه ي حال در نكرده يابيرد را) ييدروغگو( هدف عالمت رايسم  
  هدف محرك دادن تدس از  حاضر عالمت يابيرد عدم  

  هاي رديابي عالمت موقعيت
  رديابي نشدن عالمت  رديابي عالمت  عالمت
 از دست دادن محرك هدف  اصابت يا تصميم درست  حاضر
  ردّ درست  هشدار كاذب  غايب

  شناسي روان ۷۸ تا ۷۶هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۲۵۵
  :ها نهيگز يبررس  
. رديـگ يمـ قرار آن هيشب محرك اي محرك همان نيشيپ ۀارائ ريتأث تحت ،يمعيّن محرك شناخت كه افتد يم اتفاق يزمان يساز آماده: ۱ۀ نيگز  

  .ترسد يم است مار هيشب كه يهرچيز از مار، از خود يقبل شناخت ريثأت تحت ،است دهيمارگز كه يكس
 دنبال. دارد قرار يمكان چه در قاًيدق ميدان ينم اما م،يهست يمكان بافت اي نهيزم در يمكان محرك كي افتني دنبال به »وجو جست« در: ۲ۀ نيگز  

  .شود يم) سوزن( هدف محرك كردن دايپ مانع) كاه( يانحراف عوامل تعداد آن در كه دارد جو و جست كاركرد به اشاره ،گشتن سوزن
، پـس اند كرده دايپ ييآشنا آن با افراد و شده تكرار متعدد اتدفع به او دروغ كه است نيا دروغگو چوپان حرف نگرفتن يجد علت: ۳ۀ نيگز  

 آن بـه فـرد و شود مي ارائه كنواختي صورت به موردتوجه موضوع ،ينسب ثبات و يكنواختي درمربوط به عامل آشنايي نسبي با محرك است. 
ت سين كنواختي يموضوع) گرگ آمدن( دروغگو چوپان رفح اتفاقاً كه  يحال در. ابدي يدرنم را آن ديجد ابعاد جهينت در كند؛ يم عادت موضوع

  شود. شكل ناگهاني و غيرمترقبه اعالم مي و به
تواند با عامـل درگيـري و انگيختگـي ذهنـي  كند كه مي اين بيت بر نيرو و توانمندي جسماني و پرهيز از سستي و تنبلي تأكيد مي: ۴ۀ نيگز  

  ي و بدني يكي از عوامل مؤثر بر انگيختگي ذهني است.ارتباط داشته باشد، زيرا تأمين نيازهاي زيست
  شناسي روان ۸۱صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۲۵۶
 مـورد فيتكال -۲ ،باشند تر هيشب گريهمد به فيتكل دو هرچه -۱ م؛يده انجام را فيتكل چند زمان هم طور به ،ميشو يم مجبور كه يطيشرا در  

 ميتقسـ از يناشـ يمنفـ اثر باشد، برخوردار الزم يها مهارت از فيتكال آن ٔهدهند انجام فرد نيهمچن -۳ و باشند هداشت يكمتر يدشوار نظر
، بنابراين شباهت بيشتر، دشواري كمتر و مهارت بيشتر، اثر منفي ابدي يم كاهش گردد، يم جاديا فيتكل چند زمان هم انجام ۀواسط به كه توجه

  كند) كارايي توجه را بهتر مي دهد. ( توجه تقسيم شده را كاهش مي
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۳۶۳۶

  شناسي روان ۸۲صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۲۵۷
 شـكل در كه همچنان. ميا نكرده احساس موقع چيه كه ميكن يم ادراك را ييزهايچ يگاه  

 كـه يحال در ،)كنند يم ادراك( دهند يم گزارش را ديسف مثلث افراد ۀهم م،ينيب يمسؤال 
  شود). هاي بينايي احساس نمي (توسط گيرنده شود ينم حس يزيچ نينچ

 كـانيپ يدارا خطوط نيا از يكي. ميهست مواجه اندازه هم خط دو با »ريال مولر« يخطا در  
  .كنند يم ادراك بلندتر را واگرا خط شوندگان شيآزما معموالً. همگراست يگريد و واگرا

  شناسي روان ۸۴ و ۸۳ هاي صفحه * توسطم :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۵۸
 نظـر در كامـل ضـلعي ۵ كيـ را آن و كنـيم مي پر مان ذهن در را آن خالي جاهاي ولي ،هستيم رو به رو ناقص شيئ يك با ما »الف« شكل در  
  .ميهست ليتكم اصل ريثأت تحت پس م،يريگ يم
  .ميهست مشابهت اصل ريثأت تحت پس م،يده يم قرار درها ضرب و اه رهيدا دسته دو در شكل در مشابهت اساس بر را اياش »ب« شكل در  
  شناسي روان ۸۵ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۵۹
 كساني محرك كي يعني ،رديپذ يم راث افراد پردازش نوع از شدت به ادراك ،يحس يها يژگيو بر عالوه كه دهد يم نشان ديجد يتجرب شواهد  

 بـا يعني است، يادراك پردازش يدارا نوآموز فرد .شود يم ادراك شكل دو به ،است يمفهوم پردازش و يادراك پردازش ياراد كه يفرد توسط
 را آن مفهـوم و نگـرد يمـ كلمـه كـل به يعني ،است يمفهوم پردازش يدارا زبان به مسلط فرد اما ،رسد يم كلمه  به حروف گذاشتن هم كنار

  شود. نمي »اشتباه« كلمۀ حروف شدن نوشته جا جابه متوجه زبان، بر مسلط فرد نتيجه در .كند يم برداشت
  شناسي روان ۸۲ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۶۰
  .نديگو يم توهم احساس بدون يها دهيپد ادراك به شناسان روان .است نشده احساس و ندارد يخارج وجود كه ميكن يم ادراك را يزيچ يگاه  
 تـوهم دچـار كنـد، مي ادراك را صداها نيا كه يفرد و شود ينم احساس وقت چيه و ندارد خارجي وجود ها آدم كردن فكر يصدا ۴ ۀنيزگ در  

  .است شده
  ها: گزينه ساير بررسي  
 گرفته قرار ريثأت تتح فرد تفكر و قضاوت و است يداريشن و يداريد يخطاها از فراتر رايز ،دارد وجود يشناخت يخطا ينوع :۳ و ۱ هاي هنيگز  

  است.
 افـراد ۀهمـ توسـط و ديآ يم وجود به خاص يطيشرا در نور انعكاس و چشم يخطا اثر در كه است يادراك يخطا ينوع سراب دنيد :۲ ۀنيگز  

  ندارد. مطابقت كنيم مي ادراك چه آن با كنيم مي احساس چه آن ادراكي خطاي در .شود يم تجربه
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