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

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

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

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

 .اید منوده انتخاب خودتان که ستا یرمز 

 بـا توانیـــد مــی شام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

t.me/Azmoonha_Azmayeshiبراى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید
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  است؟ درست ها واژه كدام مقابل معني -۱
  كرايه مُكاري: )ب  اسب پاي پشت برآمدگي كُلّه: )الف  
  چارپا بهايم: )د    گنج بيغوله: )ج  
  مكن رها مگسل: )و    شدن آشكار تجلّي: )ه  
  الف -ه )4  ه -د )3  ج -و )2  الف -ب )1  
  است؟ درست ها واژه همۀ مقابل معني گزينه كدام در -۲

   )شفقت (رأفت: -)دهنده پرورش (پرورده: -)مشتاق (شايق: )1  
   )پادشاه (مَلَك: -)بهشت (رضوان: -)است بزرگ (جلّت: )2  
   )هزاردستان (عندليب: -)پاييز (پاليز: -)كردن پيدا گنجايش كردن: (آماس )3  
   )سنگ (خاره: -)ناباور (منكِر: -)خصوصي پذيرايي خاص: (بار )4  
  هاست؟ واژه كدام معاني ترتيب به »گراميداشت -كردن خواهش -كتف دو ميان -لياقت« -۳

  تكريم -استدعا -غارب -اهليّت )2    اعزاز -تقريظ -غارب -اديب )1  
  ازاعز  -تقريظ -آخره -اديب )4    تكريم -استدعا -آخره -اهليّت )3  
  شود؟ مي يافت »الخطي رسم يا اماليي غلط« چند ه،شد داده هاي واژه گروه ميان در -۴

 - )زنـگ و (جرس - )پيمان و (ميثاق - )شير و (آغوز - )راهي و (عازم - )غرب و جواري (هم - )سعي و (جحد - )گي درمانده و (زبوني - )رخصت و (ازن«  
  »)دارو و (مرحم -)واجب و (فرز -)پرچم و (علم

  هفت )4  چهار )3  شش )2  پنج )1  
  دارد؟ »اماليي غلط« بيت دو هر گزينه كدام در -۵

ــا )الــف شــود ظــاهر صــفت دو هــر ايــن كــه ت
 

شــــود منــــذر ايــــن گــــردد مبشّــــر آن 
 

نفـــس ذوق انـــدر آدم زد قـــدم يـــك )ب
 

ـــد  ـــراغ ش ـــدر ف ـــت ص ـــوق جنّ ـــس ط نف
 

ـــــب )ج ـــــذّت طال ـــــاهده ل ـــــم مش اي
 

ـــــه  ـــــت ب ـــــه غالمي ـــــوبيم جمل منص
 

ــا )د ــه ت ــيرع ب ــه و ص ــبزه ب ــاد س ــي ش نباش
 

ــتن و خــوردن  ــه رف ــار ســبزه ب ــار ك اســت حم
 

  د -ج )4  ج -ب )3  د -ب )2  د -الف )1  
   است. ............... به متعلّق ترتيب به »ام زنده من اسرارالتّوحيد، زده، شتاب ارزيابي آبي، اتاق« -۶

  آباد معصومه -منوّر محمدبن -احمد آل جالل -سپهري سهراب )1  
  آويني مرتضي -منوّر محمدبن -يوشيج نيما -سپهري سهراب )2  
  آباد معصومه -عوفي محمد -يوشيج نيما -احمد آل جالل )3  
  آويني مرتضي -عوفي محمد -آباد معصومه -احمد آل جالل )4  
  ............... جز به است، رفته كار به »نما متناقض« آرايۀ ها گزينه همۀ در -۷

ـــاش )1 ـــدٔه مب ـــردار زن ـــر م ـــي اگ ـــرص از كس ح
 

مـردار هـم و اسـت زنـده هـم كـه اسـت سـگ آن كه 
 

خيـزد آتشـين سـيلي ،خاك بر من چشم كز مكن، )2
 

خيـزد؟ چنـين آتـش او كـز سـيلي چنـان زآن نترسي 
 

ســرد پاســخ بــه مــرا خشــك و تــر بســوختي )3
 

ســـردي؟ بـــدين اي ســـوزنده هرگـــز ديـــد كـــه 
 

ـــاهد آن )4 ـــا ش ـــس را گوي ـــي وصـــف ك ـــد نم دان
 

ـــه آن گفتـــار ايـــن از آنيقـــا  آيـــد خمـــوش كـــه بِ
 

  دارد؟ وجود زير بيت در همگي گزينه كدام در مندرج هاي آرايه -۸
ـــــد ـــــال مقص ـــــل ز آم ـــــناس آم ش

 

ـــف  ـــم يوس ـــرده گ ـــه ك ـــان ب ـــب گرگ طل
 

  كنايه -تعليل حسن -تلميح )2  تلميح -تناسب ايهام -ناهمسان جناس )1  
  تشبيه -زمجا -تناسب ايهام )4    تشخيص -جناس -ايهام )3  
  است؟ رفته كار به ها گزينه كدام در ترتيب به »پارادوكس استعاره، تشبيه، كنايه، تعليل، حسن« هاي آرايه -۹

 وليـك مـن يـار مگـر نبـود جهـان در كس )الف
 

نبـــود جهـــان در او و بگشـــتم جهـــان گِـــردِ 
 

 دوسـت بـامِ بـه كـن گذري عاشقان پيك اي )ب
 

ـــردِ بـــه وار بنـــده برگـــرد  دوســـت مقـــامِ گِ
 

هيهـات نوشـت؟ چشـمۀ از دلـم شـكيبد كي )ج
 

زالل؟ آبِ از بگـــذرد چـــون باديـــه در تشـــنه 
 

ـــن )د ـــك ســـاكنانِ درد، زي مصـــيبتند در فل
 

گواســت شــفق خــونِ ماليكــه، گريــۀ بــر 
 

ــيش )ه ــنم از ب ــدفِ اي ــرِ ه ــت تي ــد مالم مكني
 

شَســتم از تيــر و كــف از عنــان رفــت بــرون كــه 
 

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

  ۱۱ درس انتهای تا ۴ درس از :۲ فارسی      ۱۱ درس انتهای تا ۸ درس از :۱ فارسی
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 پيشنهادي زمان
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  است؟ آمده گزينه كدام در ترتيب به زير بيت ٔهشد مشخص هاي واژه دستوري نقش -۱۰
ــردي ــه گَ ــه ك ــخ هم ــد تل ــامِ كن ــو ك ــروز ت ام

 

فـــتح شِـــكّرِ تـــو دهـــن انـــدر نهـــد فـــردا 
 

  مفعول -قيد -قيد -نهاد )2    مسند -قيد -بدل -نهاد )1  
  مسند -قيد -بدل -مفعول )4    مفعول -قيد -قيد -مفعول )3  
  است؟ نادرست گزينه كدام زير، بيت به توجه با -۱۱

ــم ــت چش ــو مس ــه ت ــواب در گرچ ــت خ اس
 

ـــو  ـــدح ت ـــوش ق ـــزم و ن ـــواب ع ـــن خ مك
 

  است. رفته كار به بياني صفت يك فقط بيت اين در )1  
  دارد. وجود ساز همپايه پيوند حرف يك و ساز وابسته پيوند حرف يك بيت در )2  
  است. وابسته جملۀ يك بيت، دوم جملۀ )3  
  است. عطف »واو« فاقد بيت )4  
  است؟ رفته كار به »پيشين وابستۀ« چند زير متن در -۱۲

 دوسـت تـو هك چيزهر مخواه شويم، يكي كه مخواه و بماند باقي هم با هايمان اختالف بگذار گذرد مي باد چون كه طوالني راه اين در همسفر،«  
 شيؤه يك و بپسنديم را رنگ و طعم و كتاب و ساز يك دو هر كه مخواه بپسنديم، را آواز يك دو هر كه مخواه بدارم. دوست را همان من داري
  »را. كردن نگاه

  دوازده )4  نه )3  يازده )2  ده )1  
  است؟ رفته كار به »نسبي صفت و لياقت صفت فاعلي، صفت مطلق، بياني صفت« ساختار با هايي واژه ترتيب به گزينه كدام در -۱۳

  گويا -بسته -توانا -آبي )2  ساخته -درخشيدني -زننده -سرخ )1  
   ساالنه -رفتني -رها -بنفش )4    ساروي -بهتر -خوانا -اي قهوه )3  
  دارد؟ متفاوت مفهومي گزينه كدام -۱۴

ــد )1 ــو توحي ــد ت ــه خوان ــحر ب ــرغ س ــحرخوان م س
 

ـــبيح  ـــو تس ـــه گويـــد ت ـــلب چمـــن ب گويـــا لب
 

رياســــــت دامِ تــــــو تســــــبيح رشــــــتۀ )2
 

هواســـــــت مـــــــرغ دانـــــــۀ ،آن مهـــــــرٔه 
 

مــاهي اگــر اســت مــاه اگــر گوياننــد تســبيح همــه )3
 

گويــد تــر مشــروح او اســت اســتاد عقــل ولــيكن 
 

منبـر فـوق خطيـب چـو پـر خـوش مـرغ بـه بنگر )4
 

ـــه  ـــا ب ـــد و ثن ـــه داور حم ـــوش بگرفت ـــوايي خ ن
 

   دارد؟ ابلتق زير بيت با گزينه كدام -۱۵
ــه ــليم ن ــازش، و تس ــه س ــريم ن ــواهش و تك خ

 

ـــازد  ـــه بت ـــگ ب ـــو، نيرن ـــن ت ـــن توس م
 

 

ـــي تســـليم )1 ـــد م ـــه كن ـــم ســـتم ب ـــر را ظل دلي
 

ــــرم  ــــه ج ــــاز زمان ــــزون س ــــه از ف ــــت زمان اس
 

ـــردن پنجـــه )2 ـــا ك ـــدارد زبردســـتان ب حاصـــلي ن
 

گشـــود بايـــد مـــي كاشـــانه درِ آمـــد چـــون ســـيل 
 

بگــذاري متســلي خــط بــر ســر عارفــان چــون اگــر )3
 

ــر ز  ــوجي ه ــن درِ م ــا اي ــو دري ــر را ت ــود لنگ ــدا ش پي
 

ــــــاران )4 ــــــا تيرب ــــــپر را قض ــــــليميم س تس
 

ـــت  ـــون نيس ـــير چ ـــا ش ـــتان ز محاب ـــا نيس را م
 

  كند؟ مي توصيف بهتر را گوينده وهواي حال گزينه، كدام زير، عبارات و »ايران شيرزنان« خواني روان به توجه با -۱۶
 كـالم تكيه به چشمم باره، يك كه بود ها نامه به حواسم تمام من ايم. آورده نامه شما براي هايتان خانواده از ما :گفت سرخ صليب هيئت رئيس«  

  »فهميدم... مي نه شنيدم مي نه را نامه ترجمۀ و توضيح ديگر شد. روشن ،»ديده نور« كرد مي صدايم كه پدرم
ــَود مضــمون يــك دو هــر هــا نامــه روي و پشــت )1 ب

 

مپـــرس مـــا تـــارِ هـــاي شـــب از ديـــدي را مـــا روزِ 
 

بــــرون آوََرد مگــــر شــــير بــــه وطــــن صــــبحِ )2
 

ـــري  ـــه زه ـــا ك ـــي ز م ـــت تلخ ـــيده غرب ـــم كش اي
 

زنـــدان بـــه افتيـــد كـــه مپســـنديد غربـــت )3
 

ـــرون  ـــا وطـــن ز بي ـــد پ ـــه مگذاري ـــاه ك اســـت چ
 

را وطـــــن آوارٔه غربـــــت، بـــــالي در گـــــر )4
 

ــه چيــزي  اســت دوســتان مكتــوب هســت، وطــن از بِ
 

  دارند؟ مفهومي تناسب زير عبارت با ابيات كدام -۱۷
  »پذيرفت. مي الهي مشيت عنوان به را بد و خوب كه بود وصل ايمان شائبۀ بي منبع به فكر و عصب هر«  

ماسـت ناشايسـتِ اعمـالِ از انصـاف، بوَد گر )الف
 

ــكوه  ــز اي شِ ــوحي ســاده ك ــم قضــا از ل ــا داري م
 

 تيـغ ايـن كـه بـاش قضـا فرمـانِ به خرسند )ب
 

نـــدارد هـــيچ ســـپر تســـليم، ســـرِ از غيـــر 
 

 را خـود دامـنِ مـوج، چون كه گروه آن خوش )ج
 

ـــه  ـــتِ ب ـــا روانِ آبِ دس ـــته قض ـــد گذاش ان
 

 كشـيد خـوابي بـي چنـد يـك اگر بيدار دولتِ )د
 

ــرد  ــامِ در ك ــتِ ايّ ــا بخ ــاي م ــواب قض ــا خ ه
 

ــا از دل )ه ــه قض ــتِ ب ــا دس ــم داده رض ــا اي م
 

ــري  ــا اســت عم ــا ت ــه رض ــ ب ــم داده اقض ــا اي م
 

  الف -ب -ه )4  ه -د -ج )3  د -ب -الف )2  ه -ج -ب )1  
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  ؟ندارد مفهومي تناسب زير بيت با گزينه كدام -۱۸
ـــاه ـــفر گ ـــد س ـــرادر، آم ـــت دراز ره ب اس

 

ــروا  ــت بشــتاب، مكــن، پ ــاره همّ اســت ســاز چ
 

 

ــــــه )1 ــــــازو ب ــــــا ب ــــــد توان ــــــپاه نباش س
 

ــــــــرو  ــــــــت ب ــــــــان از همّ بخــــــــواه ناتوان
 

ــه )2 ــرو ب ــت يآب ــاك همّ ــي زر را خ ــوان م ــردن ت  ك

 

ــر كــه كــردم غلــط  ــا صــرف خــويش عُم كــردم كيمي
 

ــــدّ در )3 ــــكندر س ــــوان س ــــه بت ــــدن رخن فكن
 

مــــوج زنــــد مردانــــه همّــــت داعيــــۀ گــــر 
 

ــي )4 ــق معن ــر توفي ــت از غي ــه همّ ــت؟ مردان چيس
 

چيســـت؟ فرزانـــه دل اي بـــردن خضـــر انتظـــار 
 

  دارد؟ مفهومي تناسب »لَيّناً قَوالً لَهُ فَقُوال طَغَي. اِنّهُ فِرعونَ اِلي اِذهَبَا« با گزينه كدام -۱۹
ــمنت )1 ــاد را دش ــون ب ــيا همچ ــر آس ــم آب، پ چش

 

ـــا  ـــي ت ـــردد هم ـــپهر گ ـــون س ـــون آبگ ـــيا چ آس
 

ـــرم زمـــين چـــون )2 ـــرد مـــن از ن ـــد برمـــي گَ آورن
 

ـــي  ـــنم م ـــد ك ـــا هرچن ـــردم ب ـــدارا م ـــتر م بيش
 

خاكسـتر كـه را سركش خصمِ كن ادب همواري به )3
 

ــه  ــي ب ــت نرم ــويش زيردس ــي خ ــد م ــش گردان را آت
 

ــــه )4 ــــوان عقــــل زور ب فروخــــوردن را خشــــم ت
 

ــــحر ز  ــــت سِ ــــا نيس ــــاي محاب ــــي عص را موس
 

  ............... جز به دارند، تناسب زير بيت با ها گزينه همۀ -۲۰
ـــرغ اي ـــه ز عشـــق ســـحر، م ـــاموز پروان بي

 

ـــ  ـــد آواز و شـــد جـــان را ســـوخته انك نيام
 

 

ـــۀ )1 ـــدوه جرع ـــو ان ـــا ت ـــن دل ت ـــوش م ـــرد ن ك
 

ـــــم آه، آتـــــش ز  ـــــان و كـــــام دل درگرفـــــت زب
 

ــــرد )2 ــــقي م ــــوش عش ــــاش خم ــــراب و ب خ
 

ــــرد  ــــي م ــــول عقل ــــاش فض ــــه و ب ــــوش ب ه
 

ـــت )3 ـــك دوس ـــاموش نيســـت دم ي ـــخن از خ س
 

ــــــا كــــــو گــــــوش  او؟ گفتــــــار بشــــــنود ت
 

ــــل )4 ــــالي اه ــــو ق ــــالكان چ ــــي س ــــوي م گ
 

ـــــل  ـــــالي اه ـــــو ح ـــــالن چ ـــــاموش واص خ
 

  
 ۲۱-۲۸( املفهوم أو الّتعریب أو للّرتجمة الجواب يف األدّق  و األصحّ  عّین(:  
  !»:ِبقفزةٍ  یأخذه و األعشاب خلف يیخف طائراً  یصید أن القطّ  یرید عندما« -۲۱

  گیرد! می پرش یک با را آن و شود می پنهان گیاهان پشت کند، شکار را ای  پرنده خواهد می گربه که زمانی )۱  
  گیرد! می را آن پرش یک با و کند می مخفی گیاهان پشت را آن کند، صید را پرنده یک که کند اراده گربه اگر )۲  
  بگیرد! را او پرش یک با تا شود می پنهان گیاه پشت پس کند، شکار را پرنده بخواهد ای  گربه که هنگامی )۳  
  شود! ربوده آن پرشی با تا شود می مخفی گیاهان تپش شود، شکار پرنده یک تا کند اراده گربه که آنگاه )۴  
  »:الّسّجاد! و کالّدیباج بضائعها و الخّالبة معاملها بسبب الّسیاحةِ  يف إیران شهرةُ  إزدادْت « -۲۲

  کرد! زیاد گردشگری در فرش و ابریشم مانند کاالهایش و اش دیدنی بناهای خاطر به را خود شهرت ایران )۱  
  شد! زیاد گردشگری در شهرتش ها، فرش و ابریشم همچون کاالهایش و ایران ابجذّ  آثار خاطر به )۲  
  یافت! افزایش فرش و ابریشم همچون کاالیش و جّذابش آثار دلیل به گردشگران میان ایران شهرت )۳  
  گشت! زیاد فرش و ابریشم مانند کاالهایش و جّذابش آثار خاطر به گردشگری در ایران شهرت )۴  
  »:املحبوب! فریَقهم فیها املتفرّجون یُشّجع يالّت املباراة مشاهدة من أعجب شیئاً  دنج ال« -۲۳

  یابیم! منی شود، می تشویق متاشاچیان محبوب تیم آن در که ای  مسابقه دیدن از انگیزتر حیرت چیزی )۱  
   کردند! می تشویق را خود محبوب تیم آن، در متاشاگران که ای  مسابقه مشاهدۀ جز به کنیم منی پیدا انگیز شگفت چیزی )۲  
  کنند! می تشویق را محبوب تیم متاشاگرها آن، در که است ای  مسابقه دیدن نیافتیم را آن که چیز آورترین حیرت )۳  
  یابیم! منی کنند، می تشویق را محبوبشان تیم متاشاچیان آن، در که ای  مسابقه مشاهدۀ از انگیزتر شگفت چیزی )۴  
  »:رشاَءها! لنا تسمح ال فالّصیدلّیة الطّبیب وصفة إلی تحتاج یةاألدو بعض« -۲۴

  دهد! منی اجازه ما به را آن خریدن داروخانه بنابراین دارد، احتیاج پزشک یک از ای  نسخه به داروها از بعضی )۱  
  دهد! منی اجازه ما به را آن خریدن داروخانه، پس دارد، نیاز پزشک نسخۀ به داروها برخی )۲  
  داد! نخواهد را آن خرید اجازۀ ما به دار داروخانه پس پزشک، نسخۀ به دارند نیاز داروها برخی )۳  
  است! نداده اجازه ما به را ها آن خریدن داروخانه بنابراین است، نیازمند پزشک نسخۀ به داروها گاهی )۴  

 
 

 ۴ و ۳ های درس :۲ قرآن زبان ،عربی      ۶ و ۵ های درس :۱ قرآن زبان ،عربی
´ 20
 پيشنهادي زمان
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  :الخطأ عیِّن -۲۵
  کنید؟ می فراموش را خودتان و دهید می فرمان نیکی به را مردم اآی :)أنفسکم تنسون و بالربّ  الّناس تأمرون أ( )۱  
  گویند. می آرام سخن کنند، خطاب را جاهالن آنان، که هنگامی و :)سالماً  قالوا الجاهلون خاطَبهم إذا و( )۲  
  کرد. ازآغ را آفرینش چگونه بنگرید پس ،بگردید زمین در بگو :)الخلق بدأ کیف فانظروا األرض يف سیروا قل( )۳  
  کرد. رسپیچی پیامرب آن از فرعون پس فرستادیم، پیامرب یک فرعون سوی به :)الرّسول فرعون فعصی رسوالً فرعون إلی أرسلنا( )۴  
   الّصحیح: عیِّن -۲۶

له عبالالّ  کان يالّذ الهدف أتذکّر )۱     م!آور  می یاد به بود، کرده ثبت را آن پیش فصل بازیکن که را گلی فصٍل!: قبل سجَّ
  دهد! بهبود را خود زخم تا کند می استفاده گیاهی روغن از پدربزرگم !:جرحهُ  یلتئم حتّی یّاً طبّ  زیتاً  يجدّ  یستفید )۲  
  است! کیلومرت هفت و پنجاه اینجا تا ما شهر مسافت کیلومرتاً!: سبعونَ  و خمسة هنا إلی مدینتنا مسافة )۳  
  است! دربرگرفته فارسی به را بسیاری واژگان دهخدا نامۀ واژه ة!:بالفارسیّ  کثیرةً  مفردات دهخدا قاموس یضمّ  )۴  
   :املفهوم يف الّصحیح عیِّن )هاللّ  یعلمه خیرٍ  من تفعلوا ما( -۲۷

کــوش عمــل در جانــا هســت علمــت چــو )۱
  

ـــا کـــه   ـــدت ت ـــود پن گـــوش در حلقـــه چـــون ب
  

خـــدای خواهـــد کـــه آنجـــا کشـــتی بَـــرَد )۲
  

ناخــــــدای َدرَد تــــــن بــــــر جامــــــه گــــــر و  
  

ــی، مــی کــه فعــل هــر )۳ ــد کن ــوش نیــک و ب مپ
  

ـــو   ـــق گ ـــدان خل ـــو ب ـــت چ ـــی خالق ـــد م دان
  

ـــــه )۴ ـــــر هرچ ـــــو ب ـــــت آن ت ـــــود کراهیَ ب
  

ـــــود رحمـــــت بنگـــــری حقیقـــــت چـــــون   ب
  

   الّصحیح: عیِّن »شود! دور خطر از تا دهد می تکان را هایش باله پس ،بیند می شکارچی یک ماهی،« -۲۸
د أن هزعانف فیحّرک الّصیّاد یشاهد سمکٌ  )۱     الخطر! عن لتبتعد زعانفه فتحّرک صیّاداً  الّسمک یشاهد )۲  الخطر! عن یُبعِّ
  الخطر! عن یبتعد حتّی زعانفه فیحّرک صیّاداً  الّسمک یشاهد )۴  الخطر! عن یبتعد حتّی الزّعانف فیحّرک صیّاداً  یشهد الّسمک )۳  
  ِ۲۹-۳۲( صَّ نَّ ال یناسب مبا األسئلة عن بأجِ  ثمّ  الّتايل صَّ النَّ  قرأإ(:  

 األخریٰ  )(ویژگی املیزة ّي!یاحالسّ  الجذب مناطقها و األثریّة معاملها ِبسبب شهیرةً  أصبحت و آسیا بلدان أجمل من يه و واسعةٌ  إیران إنّ «
ل الیونسـکو یـزد! حلویّـات و دامغـان فسـتق إلی نشیر أن نستطیع مثالً أخرٰی، إلی مدینة من تختلف يالّت ذیذةاللّ  األطعمة يه لبلدنا  تُسـجِّ

 إیرانَ  الّسائحین من کثیرٌ  إنتخب األخیرة اتنو السّ  يف ویلة!الطّ  قامئتها يف ثقافّیةٍ  مناطق و إیرانّیةٍ  آثارٍ  بإحصاء قامت فلذلک الّتاریخّیة العامرات
  »عطالتهم! لقضاء

   الّصحیح: عیِّن -۲۹
  إداریٍّة! مهاّمٍت  لبعض إیران إلی الّسیّاح افریس )۲  العامل! يف األثریّة بعامراتها مشهورةٌ  إیران إنّ  )۱  
  أجملها! و آسیا يف البلدان أوسع إیران إنّ  )۴  قامئتها! يف اإلیرانیّة األطعمة عدد تُسّجل الیونسکو )۳  
   الّنّص: حسب إیران شهرة أسباب من لیس -۳۰

  الواسعة املُدن )۴  اللّذیذة الحلویّات )۳  التّاریخیّة اآلثار )۲  الثّقافیّة املناطق )۱  
ل« -۳۱   »:تُسجِّ

  فعلیّةٌ  الجملة /)»تفعیل« (باب ثاليثّ  مزید -للمخاطبة -مضارع )۱  
لَْت « وزن علی ماضیه -مضارع -للغائبة )۲     »العامرات« فاعله و فعل »/َسجَّ
  فعلیّةٌ  الجملة »/ل ج س« أصله و )»تفعیل« (باب ثاليثّ  مزید -للغائبة )۳  
ل« باب( ثاليثّ  دمزی -للغائبة -مضارع )۴      فاعله مع فعٌل  /)»تفعُّ
  »:العامرات« -۳۲

ل« لفعل فاعل للمؤنّث/ سامل جمع -»ر م ع«ه ادّ م من املکان إسم )۱     »تُسجِّ
   منصوب و مفعول معرب/ -بأل معرّف -للمؤنّث سامل جمع )۲  
   منصوب و مفعول معرفة/ -مؤنّث يه و العامرة مفرده و تکسیر جمع )۳  
ل« لفعل فاعل معرب/ -معرفة -للمؤنّث سامل جمع )۴     »تُسجِّ
 ۳۳-۴۰( الّتالیة األسئلة عن للجواب ناسبامل عیِّن(:  
   الحروف: حرکات ضبط يف الخطأ عیِّن -۳۳

جرةِ  ِجذعَ  یَنُقرُ  الَخَشِب  نَّقار )۲  اتِّجاهاٍت! يف َنیهاَعیْ  تُدیرَ  أنْ  الِحرباءُ  تَستطیعُ  )۱     َمرّاٍت! َعْرشَ  الشَّ
فرِة! ُممتازاً  بَلَداً  إیرانَ  الّسائِحین بَعُض  یَریٰ  )۳     الَعبّاسیَِّة! الّدولةِ  قیامِ  يف اإلیرانیّونَ  یَشاَرکُ  کانَ  )۴  لِلسَّ
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   :الخطأ عیِّن -۳۴
نَب )۲  املطر! نزول أمام اإلنسان لحفظ أداةٌ   املنشفة )۱     الحرشات! لطرد یُحرّکه الحیوان جسم يف عضوٌ   الذَّ
  الجسم! حرارة درجة علی لإلطّالع آلةٌ   املحرار )۴  البحار! و املحیطات بجوار بّریّةٌ  منطقةٌ   اطئلشّ ا )۳  
   مفرده: و املکّرس  الجمع يف الّصحیح عیِّن -۳۵

   )(جنح امء!السّ  يف القویّة تهاأجنحبِ  الطّیور تطیر )۲   )(الّداء الوصفة! يف الطّبیب کَتَبَها يالّت األدویة أرید )۱  
   )(راِمل البحر! جنب الحارّة الرّمال علی أقدامنا نجعل )۴   )(َزیت الطّعام! لطبخ مرغوبةً  اً زیوت ينشرت  کّنا )۳  
:مبن إسمٌ  فیه لیس ما عیِّن -۳۶   يٌّ

  تربیز! إلی نسافر أن عزمنَ  األیّام أحد صباح )۲  الیوم؟ جدیداً  درساً  أدرّس أن رأیکم ما )۱  
  صعٌب! أو سهٌل  العربیّة؟ کیف األستاذ: سألَنا )۴  إیران! أماکن أجمل من املحافظة تلک أنّ  إعلم )۳  
  الّرشطّیة: الجملة فیه ما عیِّن -۳۷

  اآلخرة! يف هاللّ  یُجزیه حتّی دامئاً  هاللّ  یعبد من )۲  مفلحون! فأنتم الّناس مع للتّعایش تحاولوا إن )۱  
  ِألُساعده! الورقة علی العالیة أهدافه یکتب من )۴  )أمثالکم أمم إّال  بجناحیه یطیر طائر ال و األرض يف دابّة من ما و( )۳  
   املعّینة: للکلامت اإلعرايبّ  املحّل  عن الّصحیح عیِّن -۳۸

   مرفوع و فاعل !:املستشفیٰ  ساحة يف املمرّضین الرّجل ساعدَ  )۲  مجرورٌ  و إلیه مضاٌف  اإلخوان!: إکتساب عن َعجزَ  من النّاس أعجز )۱  
   مرفوع و صفة به!: العمل مثرته و نرشه العلم جامل )۴  مجرورٌ  و إلیه مضاٌف  !:يل یغفر هو و الغّفار ريّب  یإل أتوب )۳  
   إثنتان: معرفتانِ  فیه ما عیِّن -۳۹

  مرتفعٍ! جبلٍ  فوق یطیر رسیعاً  طائراً  رأینا )۲  ه!اللّ  من فنسأل کثیرة أشیاء إلی نحتاج )۱  
  شیراز! يف خرضاءُ  جمیلةٌ  غاباتٌ  توجد )۴  جئنا! و هّمةللم کرمان إلی سافر شهرین قبل )۳  
  »العقائد! جمیع نحرتم أن فعلینا الکّفار معبودات یسّبوا أّال  املسلمین القرآن یأمر« ؟الّتالیة العبارة يف دتشاهَ  مفعوالً کم -۴۰

  ثالثة )۴  واحد )۳  أربعة )۲  إثنان )۱  

  
 در شـانيا ۀبرجسـت يهـا يژگـيو از كي كدام انگريب حاكمان، به يكينزد يبرا مردم جيرا و معمول ٔهويش از  خدا رسول يدور و اجتناب -۴۱

  باشد؟ يم جامعه يرهبر
  تيمحروم و فقر با مبارزه )2    عدالت يبرقرار  يبرا تالش )1  
  مردم با مدارا و محبت )4  مردم تيهدا  در يدلسوز  و يكوش سخت )3  
  .باشد يم .............. انسان يبرا آن ٔهثمر نيتر مهم و است ............... در  امامان و  خدا رسول از يريگ الگو -۴۲

  اهداف به تر عيسر  لين -بشر رزشا با همواره امور )2  اهداف به تر عيسر  لين -يزندگ امور تمام )1  
  انسان به ريمس بودن زيآم تيموفق اثبات -بشر باارزش همواره ورام )4  انسان به ريمس بودن زيآم تيموفق اثبات -يزندگ امور تمام )3  
  دادند؟ يم انجام ياساس چه بر را كار نيا و كردند يم ريتفس غلط به را قرآن و كرده استفاده  ائمه يبركنار تيموقع از يكسان چه -۴۳

  حكام نفع به اي يشخص زيغرا  - قدرت به وابسته يعلما اي كتاب اهل مسلمان تازه يعلما )1  
  حكام نفع به اي يشخص زيغرا  -شدند دور ياسالم يارهايمع از كه  امبريپ ٔهشد منحرف اصحاب )2  
  قدرتمندان منافع با موافق و خود يها شهياند  - قدرت به وابسته يعلما اي كتاب اهل مسلمان تازه يعلما )3  
  قدرتمندان منافع با موافق و خود يها شهياند  - شدند دور ياسالم يارهايمع از كه  امبريپ ٔهشد منحرف اصحاب )4  
  كنند؟ درك را  امبريپ ييالگو مقام توانند يم يكسان چه م،يكر قران اتيآ به توجه با -۴۴

  )يّةالبَر  رُيخَ هُم اولئِكَ الصّالحات عَمِلوا وَ آمَنوا نَيالَّذ  ِانَّ( )2  )رايكَث اهللا ذَكَرَ وَ اآلخِر ومِيَال وَ اهللا رجُويَ كانَ لِمَن( )1  
  )مِنكُم االَمرِ ياولِ وَ الرَّسول عوايَاط وَ اهللا عوايَاط( )4  )ةالزَّكا وتونَيُ وَ ةالصَّال مونَيقيُ نَيالّذ  آمَنوا نيالّذ ( )3  
  گردد؟ يم مفهوم م،يكر قران جانب از »مبارز؟ نمِ لهَ« اميپ بودن ريفراگ ،فهيشر يۀآ كدام در دقت با -۴۵

  )رايكَث ِاختالفاً هيف لََوجَدوا اهللا ريغَ عِند مِن كانَ لو وَ القرآن تَدَبّرونَيَ اَفَال( )1  
  )القرآن هذا بِمثل توايَأ  َان يعَل الجِن وَ االِنسُ ِاجتَمَعَتِ لَئِن قُل( )2  
  )مِثله بِسورَة فَأتوا قُل افتراهُ قولونَي اَم( )3  
  )ناتيّبِالبَ ُرسُلنا ارسَلنا لَقَد( )4  
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  كرد؟ جابيا را اقدام نيا ضرورت عامل، كدام و بود  ائمه اقدام كدام يراستا در  نيالعابد نيز امام از هيسجاد ۀفيصح كتاب آمدن همفرا -۴۶
  ندهيآ  يها نسل به ياسالم يمبان انتقال -نو يها ازين با متناسب ياسالم معارف نييتب )1  
  ندهيآ  يها نسل به ياسالم يمبان قالانت - اكرم امبريپ ٔهريس و سخنان حفظ يبرا تالش )2  
  ديجد  سؤاالت آمدن ديپد  و ياسالم يها نيسرزم گسترش - نو يها ازين با متناسب ياسالم معارف نييتب )3  
  ديجد  سؤاالت آمدن ديپد  و ياسالم يها نيسرزم گسترش - اكرم امبريپ ٔهريس و سخنان حفظ يبرا تالش )4  
 مگـر ،ام نخوانـده را آن بـار چيه كنونتا ... كنم يم مطالعه را خطبه نيا است سال پنجاه« :ديگو يم البالغه نهج ۲۲۱ ۀخطب شرح در ديالحد ياب ابن -۴۷

  است؟ فيشر ثيحد كدام مفهوم كنندٔه دأييت و ستيچ نشانگر مطلب، نيا .»...است كرده جاديا يقيعم يداريب و يشگفت من جان در آنكه
  ...» القرآن مع يعل«- البالغه نهج موضوعات بودن سابقه يب )2  ...» القرآن مع يعل« -البالغه نهج مطالب عمق )1  
  ...» الحق مع يعل« - البالغه نهج مطالب عمق )4  ...» الحق مع يعل« -البالغه نهج موضوعات بودن سابقه يب )3  
  كرد؟ جوو جست توان يم نهيگز كدام در هشد انيب يمحتوا در را فرزندش به ميحك لقمان حتينص -۴۸

  عهدها استحكام يبرا  ائمه يشنهاديپ ريمس )2  زمان گذر آفات قبال در تعهدات حفاظت راه )1  
  ياله قرب ريمس در تيموفق يبرا  خدا رسول از ير يالگوگ لزوم )  4 كاظم امام كالم به توجه با خداوند يكو مسافر ۀتوش نيبهتر  )3  
  ست؟يچ امتيق در انيآدم اعمال به يدگيرس آغاز ۀنقط و ديافزا يم آن ارزش به امامان، و امبرانيپ اعمال به انسان اعمال يكينزد چرا -۴۹

  ياله عدل دادگاه شدن برپا -است داده دستور آن به خدا كه است يز يچ آن نيع آنان اعمال )1  
  عالم قيا حق از پرده رفتن كنار -است داده دستور آن به خدا كه است يز يچ آن نيع آنان اعمال )2  
  ياله عدل دادگاه شدن برپا -رنديم ينم امتيق اول ۀمرحل در خدا خواست به كه هستند يكسان تنها  ائمه )3  
  عالم قيحقا  از پرده رفتن كنار -رنديم ينم امتيق اول ۀمرحل در خدا خواست به كه هستند يكسان تنها  ائمه )4  
  شود؟ يم نييتب فرشان،يك و پاداش و اعمال انيم ارتباط ٔهدربار ها يژگيو كدام د،يآ يم انيم به سخن انسان اعمال ريتصو و گزارش از كه آنجا -۵۰

  انسان سعادت نيمأت يبرا يعيطب نيقوان با يهماهنگ تياهم -فريك و جرم انيم تناسب به توجه با يقرارداد نيقوان رييتغ تيقابل )1  
  انسان سعادت نيمأت يبرا يعيطب نيقوان با يهماهنگ تياهم - ايدن رد عمل تجسم و يعيطب روابط بودن رييتغ  غيرقابل )2  
  عمل خود تجسم اساس بر اعمال باطن به توجه -فريك و جرم انيم تناسب به توجه با يقرارداد نيقوان رييتغ تيقابل )3  
  عمل خود متجس اساس بر اعمال باطن به توجه - ايدن در عمل تجسم و يعيطب روابط بودن رييتغ  غيرقابل )4  
  دارد؟ اشاره ريز يها گزاره انيم در شده انيب درست موارد تعداد به نهيگز كدام -۵۱

  .نديگو يم سپاس را خدا ها، آن از اندوه و حزن شدن دور ليدل به بهشت به ورود محض به انيبهشت )الف  
  .شوند يم داشته يگرام يبهشت يها باغ در دانيشه )ب  
  .است »اهللا بحانس« انيبهشت يزبان ترنم )ج  
  .دارند دردناك عذاب و ستين قبول مورد مرگ ۀلحظ در كاران زشت ۀتوب )د  
  چهار )4  سه )3  دو )2  يك )1  
 گـريد است، شده متعال، خداوند با يصحبت هم و امتيق در ياله نگاه از انسان تيمحروم موجب آنچه عمران، آل مباركه ٔهسور ۷۷ يۀآ بر بنا -۵۲

  دارد؟ يامديپ چه
  آخرت در يبهرگ يب و دردناك عذاب )2  حوادث تندباد برابر در يستادگيا  توان دادن دست از )1  
  آخرت و خدا ادي از شدن دور )4    انسان يابد  نينش هم با انس عدم )3  
  شوند؟ يم آن مشغول گروه كدام و ستيچ طاغوت به تيحاكم ارجاع يواد در يگرفتار از ميكر نآقر ريتعب -۵۳

  ياله يوح به پنداران مانيا  -)داًيبَع ضَالالً( )2  ياله يوح به پنداران مانيا  -)آمنوا اَنَّهُم نمو زعُيَ( )1  
  نيمشرك و كفار -)داًيبَع ضَالالً ( )4  نيمشرك و كفار -)آمنوا اَنَّهُم مونزعُيَ( )3  
  است؟ بوده چه نزما طيشرا به توجه با مبارزه مناسب يها وهيش انتخاب يبرا  ائمه انيم مشترك صولا -۵۴

  قتيحق ندگانيجو  يبرا اسالم قتيحق نماندن دهيپوش -حاكمان دأييت عدم -نيراست اسالم تفكر يبقا )1  
  ندهيآ  يها نسل به  امامان يزندگ روش يمعرف - حاكمان دأييت عدم -زمان هر در دمر م يازهاين به پاسخ )2  
  ندهيآ  يها نسل به  امامان يزندگ روش يمعرف -عباس يبن و هيام يبن جور و مظل يبنا شدن سست -نيراست اسالم تفكر يبقا )3  
  قتيحق ندگانيجو  يبرا اسالم قتيحق نماندن دهيپوش - عباس يبن و هيام يبن جور و لمظ يبنا شدن سست -زمان هر در دمر م يازهاين به پاسخ )4  
  شوند؟ يم رو هروب ياله واكنش كدام با د،خورن يم دروغ سوگند همهلك از نجات يبرا امت،يق در كه يكسان -۵۵

  )اليمَه بايكَث الجِبالُ كانَتِ و الجِبال وَ االَرضُ تَرجُف ومَيَ( )2  )نيكاتِب اًكرام نيلَحافِظ كُميعَلَ نََّا و( )1  
  )كسِبونيَ كانوا بِما اَرجُلَهُم تَشهَدُ وَ هِميد يَا تُكَلِّمُنا وَ فواهِهِماَ يعَل نَختِمُ وميَاَل( )4  )نيالكافر  القَوم يهِديَ ال اهللا انَّ النّاس مِنَ عصِمُكَيَ اهللاُ وَ( )3  
  گرفت؟ انجام يهدف چه با و دارد شانيا بر هيآ كدام نزول از نشان ر،يمس طول در مردم كردن آگاه و مسجد سمت به  اكرم امبريپ شتابان حركت -۵۶

   خدا ولرس توسط ينيجانش يرسم اعالم نياول -انذار يۀآ  )1  
   خدا رسول توسط ينيجانش يرسم اعالم نياول -تيوال  يۀآ  )2  
  .كنند يمخف را آن نتوانند تا ننديبب چشم به و بشنوند  امبريپ زبان از را هيآ  مردم -انذار يۀآ  )3  
  .كنند يمخف را آن نتوانند تا ننديبب چشم به و بشنوند  امبريپ زبان از را هيآ  مردم -تيوال  يۀآ  )4  
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  كند؟ يم ييخودنما پژوه نآقر منؤم يبرا گناهكاران، جانب از امتيق روز در ها حسرت كدام يزمان هم -۵۷
  دوست انتخاب -نماز بر مواظبت -آخرت بيتكذ  )2  بودن منؤ م -ايدن به بازگشت -آخرت بيتكذ  )1  
  دوست انتخاب -ايدن به بازگشت -امبرانيپ با ير يمس هم و يهمراه )4  بودن منؤ م -نماز بر مواظبت -امبرانيپ با ير يمس هم و يهمراه )3  
 فهيشـر يـۀآ كـدام در شود، يم ميكر قرآن در بشارت و انذار كي مانأتو انيب به منجر كه ياسالم ۀجامع ٔهنديآ به نسبت يتعال يبار ينگران -۵۸

  است؟ يمتجل
  )مُؤمنين يَكونوا اَلّا نَفسَك باخِعٌ كَلَّلَعَ وَ( )1  
  )مِنكُم االَمرِ ياولِ وَ اَلرَّسول عوايَاط وَ اهللا اعو يَاط( )2  
  )به كفُروايَ َان اُمروا قَد وَ الطّاغوت الي يَتَحاكموا َان دونَير يُ قَبلك مِن اُنزل ما و إليك اُنزل بِما آمنوا اَنّهُم يزعمون الَّذين اِلي تَرَ اَلَم( )3  
  )نيالشّاكِر  اهللا يَجِزيَسَ وَ ئايشَ ضِرُّاهللايَ فَلَن عَقِبَيه عَلي يَنقَلِب مَن وَ اَعقابِكُم علي اِنقَلَبتُم قُتِل اَو ماتَ اَفَاِنِ الرّسُل هِقَبلِ مِن خَلَت قَد رَسول الّا مُحَمّد ما وَ( )4  
 مـدد نـهيگز كـدام از بيـترت بـه ، ميده نشان »جهنم به ورود« و »زيرستاخ ۀهنگام« در را گناهكاران تيوضع از يفيتوص ميبخواه كه آنجا -۵۹

  گيريم؟ مي
  .شوند يم افكنده تنگ يگاهيجا  در و شده بسته ريزنج و غل در -گردند يم فرار راه دنبال  به ،ريز  به افكنده يچشمان و هراسان ييها  دل با )1  
  .شوند يم افكنده تنگ يگاهيجا  در و شده بسته ريزنج و غل در -ستندين مست كه يحال در ،رسند يم نظر به مست افراد چونان روز آن بتيه از )2  
  .كشد يم شعله ها آن جان درون از آتش چرا كه شود يم بلند ها آن حسرت ۀنال - گردند يم فرار راه دنبال به ،ريز  به افكنده يچشمان و هراسان ييها  دل با )3  
  .كشد يم شعله ها آن جان درون از آتش چرا كه شود يم بلند ها آن رتحس ۀنال - ستندين مست كه يحال در ،رسند يم نظر به مست افراد چونان روز آن بتيه از )4  
  است؟ ياخرو پاداش كدام و انيبهشت يژگيو كدام از انيدوزخ يبينص يب ٔهدهند نشان بيترت به ن،يمحروم و فقرا به يتوجه يب -۶۰

  .است نيزم و ها آسمان ،آن وسعت كه يبهشت و خداوند آمرزش -تقوا )1  
  .متعال خداوند با يصحبت هم و يبهشت يها باغ در شدن داشته يگرام -تقوا )2  
  .است نيزم و ها آسمان ،آن وسعت كه يبهشت و خداوند آمرزش -امانت و عهد تيرعا  )3  
  .متعال خداوند با يصحبت هم و يبهشت يها باغ در شدن داشته يگرام -امانت و عهد تيرعا  )4  

  
61- I can't believe it! The writer ............... . 
 1) wrote herself the letter 2) wrote the letter herself  
 3) wrote the letter itself  4) herself wrote the letter itself 
62- I ............... I was eight, and my love for him has increased with the years. 
 1) have known him for  2) have known him since  
 3) was knowing him while 4) knew him if  
63- ............... read it correctly takes more time than we formerly thought. 
 1) We learn a second language to be able to 2) Learn to be able for a second language for us 
 3) Able to learn a second language to 4) Learning a second language to be able to 
64- My parents bothered me a lot about doing my homework and stuff while I ............... , but now, I'm 

happy they did because it taught me good studying habits. 
 1) was growing up 2) grow 3) grew 4) have grown 
65- The new owners had to ............... a name for their new clothing boutique so people would know 

what to call it. 
 1) introduce 2) increase 3) involve 4) influence 
66- When writing a paper, authors sometimes put words in bold or italics to put more ............... on 

them, so the reader will know they are important. 
 1) emphasis 2) description 3) communication 4) belief 
67- To an extent, schools couldn't ............... how many students would show up because thousands of 

district families didn't tell them in advance whether their children would come back to school. 
 1) create 2) predict 3) develop 4) prepare 
68- It should be natural that what we have first to explain is the fact that we ............... any light from 

the sky. 
 1) receive 2) exchange 3) observe 4) compare 
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´ 20 
 پيشنهادي زمان

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

 

رة 
شما

چة 
تر
دف

1 - 
ي 
وم
عم

ن 
مو
آز

22 
اد 
رد
م

14
00

 
وه 
گر

 )
شي

ماي
آز

 
ي )
سان

 ان
وم
عل

 

88  

  

69- We ............... the wallet that we picked up in front of the movie theatre to the police, so that they 
could find the owner. 

 1) got around 2) put aside 3) made up 4) handed over 
70- They are making very ............... efforts to control the disease in Yugoslavia, trying to delay it as 

long as possible. 
 1) mental 2) emotional 3) energetic 4) healthy 
71- Modern technologies have ............... us to have easy access to information, become more creative, 

experience fast communication, travel easier, and have a more comfortable life. 
 1) enabled 2) confused 3) worried 4) addicted 
72- He keeps giving me that line about not being able to do any work because his computer isn't 

working ............... . 
 1) seriously 2) greatly 3) skillfully 4) properly 
 Cloze Test 

For most people, falling in love usually seems to just happen. It's staying in love or preserving 
that "falling in love" experience that requires obligation and …(73) … . Given its rewards, though, 
it's well worth the effort. A healthy and secure romantic relationship can …(74) … as an ongoing 
source of support and …(75) … in your life, through good times and bad, strengthening all aspects 
of your wellbeing. …(76) … steps now to preserve or renew your falling in love experience, you can 
build a meaningful relationship that lasts even for a lifetime.  

73- 1) research 2) work 3) success 4) mission  
74- 1) remember 2) attend 3) serve 4) narrate 
75- 1) habit 2) expression 3) happiness 4) reality 
76- 1) By to taking 2) By taking 3) Take 4) Takes 
 Reading Comprehension 

Psychologist George Spilich at Washington College in Chestertown, Maryland, decided to find 
out whether, as many smokers say, smoking helps them to think and concentrate. He put  
non-smokers, active smokers, and smokers deprived of cigarettes through a series of tests. In the 
first test, each subject sat before a computer screen and pressed a key as soon as he or she 
recognized a target letter. In this simple test, smokers, deprived smokers and non-smokers 
performed equally well. The next test was more complex. Non-smokers were faster, but under the 
stimulation of nicotine, active smokers were faster than deprived smokers. In the third test of  
short-term memory, non-smokers made the fewest errors, but deprived smokers committed fewer 
errors than active smokers. In the fourth test, non-smokers were the best and deprived smokers 
bested those who had smoked a cigarette just before testing. As the tests became more complex, 
non-smokers performed better than smokers by wider and wider margins. 

77- In which experiment did all the people mentioned in the text perform the same? 
 1) In the first test 2) In the second test 3) In the fourth test 4) In the third and fourth test 
78- Which of the following is TRUE according to the passage? 
 1) Active smokers sometimes perform better than non-smokers. 
 2) Non-smokers performed better in all experiments. 
 3) After the final experiment, the first claim was proved. 
 4) In the third experiment, non-smokers were more successful. 
79- The underlined word “those” near the end of passage refers to ............... . 
 1) non-smokers  2) smokers deprived of cigarettes 
 3) psychologists  4) active smokers 
80- The passage seems to imply that the aim of George Spilich's experiments is ............... . 
 1) to test the effectiveness of nicotine on non-smokers 
 2) to show that nicotine helps people’s short-term memory 
 3) to test whether smoking has a positive effect on the mental capacity of smokers 
 4) to show that smoking definitely damages people's mental capacity 
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  ۱۴۰۰ مرداد ۲۲آزمون آزمایشی 
  اختصاصیآزمون 
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  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره تعداد پرسش  مواد امتحاني

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

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

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

  دقيقه 12  205  191  15  شناسي روان

  دقيقه 120گويي:  مدت پاسخ  125ها:  تعداد كل پرسش

 

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

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

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

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

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مــی شام همچنین،

 رو بــــهرو  تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را
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f سهمي تقارن محور معادلۀ -۸۱ (x) x x   21 6   است؟ كدام 12

  1 (x  12  2 (x  12  3 (x  6  4 (x  6   

y سهمي نمودار -۸۲ ax x 2   است؟ كدام b مقدار است.رو  روبه صورت به 8

  1 (6  

  2 (2  

  3 (8  

  4 (4  

x اگر -۸۳ y 
1 2 122   است؟ كدام xy مقدار بيشترين باشد، 3

  1 (96  2 (108  3 (112  4 (114  

C(x) صورت به آن هزينۀ تابع و فروشد مي پول واحد ۸۰ مبلغ به را شاكپو هر پوشاك، توليد كارگاه يك -۸۴ x x  2 20  كه زماني است. 30

  است؟ چقدر توليدي اين هزينۀ است، ماكزيمم سود

  1 (1230  2 (1330  3 (1430  4 (1530  
  گويند؟ مي چه شود، مي گردآوري آماري بررسي يك درها  آن به مربوط هاي داده كه چيزهايي يا افراد از هريك به -۸۵

  پارامتر) 4  آماره) 3  تصادفي نمونۀ) 2  آماري واحد) 1  
  كند؟ مي بيان را ها داده آوري جمع هاي روش از يك كدام محدوديت »نيست. اختيار در ثبتي اطالعات هميشه« جملۀ -۸۶

  ها دادگان) 4  مصاحبه) 3  نامه پرسش) 2  مشاهده) 1  
  است؟ كدام »سانتيگراد درجۀ برحسب فلزات وبذ دماي« متغير مقياس -۸۷

  ترتيبي) 4  اسمي) 3  اي فاصله) 2  نسبتي) 1  
 پـنج در و تومـان ۱۵۰۰۰ اول سـانس سـه در سينما بليط« و »است. تومان ۳۰۰۰ روز، شبانه از زمان هر در بنزين ليتر يك هزينۀ« توضيحات -۸۸

  هستند؟ يتوابع چه معرف ترتيب به »است. تومان ۲۵۰۰۰ بعدي سانس

  هماني -ثابت) 4  اي چندضابطه -هماني) 3  اي چندضابطه -ثابت) 2  ثابت -هماني) 1  

f اگر ،f ثابت تابع در -۸۹ (x) f ( x)
f ( )

  
752 f مقدار باشد، 0 (   است؟ كدام 1(

  -9 يا 9) 4  -25 يا 25) 3  -3 يا 3) 2  -5 يا 5) 1  
 تومـان ميليون ۷ كه كارمندي نمودار، اين به توجه با دهد. مي نشان را حقوقشان ميزان و اداره يك كارمندان ماليات بين رابطۀرو  روبه نمودار -۹۰

  بدهد؟ ماليات بايد چقدر گيرد، مي حقوق

  1 (000,700  

  2 (000,750  

  3 (000,800  

  4 (000,850  

f اگر -۹۱ (x) sign( x ) x     2 2 3 f مقدار باشد، 4 ( )
5
( است؟ كدام 2  ، است. صحيح جزء نماد (  

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

  »۵۱ صفحۀ فعالیت« ابتدای ۲ فصل ۳ درس تا ۱ فصل ۲ درس از :۲ آمار و ریاضی      ۱ درس ۳ فصل و ۴ درس ۲ فصل :۱ آمار و ریاضی

´ 20
 پيشنهادي زمان
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f تابع نمودار -۹۲ (x) x   
1   است؟ صورت كدام به 22

  1 (

  

2 (

  

3 (

  

4 (

 

  

f تابع برد -۹۳ (x) x    دامنۀ با x  
1 7
2 ( است؟ مجموعه كدام ،2  ، است. صحيح جزء نماد (  

  1 ( , ,0 1 2  2 ( , , ,1 0 1 2  3 ( , , , ,1 0 1 2 3  4 ( , , ,0 1 2 3   
 اگر -۹۴ f ( , ) , ( , ) , ( , ) 2 8 1 10 3  و 12 g ( , ) , ( , ) , ( , )  1 6 2 4 3 f تابع باشد، 8 g است؟ كدام  

  1 ( ( , ) , ( , ) , ( , ) 1 60 4 32 3 96  2 ( ( , ) , ( , )1 60 3 96   
  3 ( ( , ) , ( , ) , ( , )2 48 2 40 9 96  4 ( ( , ) , ( , )3 86 1 60   
 اگر -۹۵ fD , , , 2 3 4 5، g( ) a 2 2  و 4 f

g
D , 3   است؟ كدام g(a) مقدار باشد، 5

  1 (a  2 (a1  3 (a2  4 (a3   

  
  داد؟ خواهد رخ زير اتفاق شرايط كدام در -۹۶

 سـطح ايـن واقـع در برسد. تعادل وضعيت به بازار و برود بين از »تقاضا و عرضه« ميان فاصلۀ آن در كه يابد مي ادامه جايي تا قيمت كاهش«  

  »است. تعادلي قيمت همان قيمت

   بياورند. دست به را خود موردنياز كاالي نشوند موفق كنندگان مصرف از گروهي كه هنگامي) 1  
   بيايد. وجود به عرضه كمبود و برود تر پايين تعادلي قيمت سطح از قيمت بازار در كه هنگامي) 2  
  باشد. باالتر تعادلي قيمت سطح از قيمت و فتدا مي اتفاق عرضه مازاد بازار در كه هنگامي) 3  
 تعـادلي قيمـت زيـر گـرفتن قرار حال در ها قيمت ،تعادل به رسيدن براي و داده افزايش را توليد ميزان كنندگان توليد تقاضا مازاد دليل به كه هنگامي) 4  

  هستند.
  ترتيب: به است، عادي كاالي يك تعادلي بازار به مربوط كه رو روبه جدول به توجه با -۹۷

  است؟ چقدر تومان ۵۱,۰۰۰ قيمت در توليدكننده درآمد) الف  

  است؟ چقدر تومان ۲۰,۰۰۰ قيمت در خانوارها پرداختي) ب  

  است؟ واحد چند تومان ۳۶,۰۰۰ قيمت در تعادل به نسبت عرضه كمبود يا مازاد) ج  

  است؟ چقدر تومان ۱۵,۰۰۰ قيمت در عرضه به نسبت تقاضا كمبود يا مازاد) د  

  تقاضا مازاد واحد 30 د)  عرضه مازاد واحد 15 ج)  920,000ب)   765,000 الف) )1  
  تقاضا مازاد واحد 4د)   عرضه مازاد واحد 5ج)   920,000ب)   2,550,000 الف) )2  
  تقاضا مازاد واحد 4د)   عرضه مازاد واحد 15ج)   440,000ب)    2,550,000 الف) )3  
  تقاضا مازاد واحد 30د)   عرضه مازاد واحد 15ج)   440,000ب)    765,000 الف) )4  
   صورت: اين در است. تومان ميليون ۲۱۰ برابر آن ساليانۀ استهالك هزينۀ و تومان ميليون ۸۴۰ اي سرمايه كاالي يك قيمت -۹۸

  است؟ چقدر ساليانه استهالك خنر) الف  

  است؟ چقدر سال اين استهالك هزينۀ باشد، يافته كاهش درصد ۱۲ آن قيمت كاال، مفيد عمر آخر سال در كه صورتي در) ب  

  است؟ سال چند كاال مفيد عمر) ج  

  است؟ چقدر كاال جديد قيمت) د  

  تومان ونميلي 2/739 د)  سال 4 ج)  تومان ميليون 8/184 ب)  درصد 25الف) ) 1  
  تومان ميليون 2/235 د)  سال 25 ج)  تومان ميليون 8/100 ب)  درصد 4الف)  )2  
  تومان ميليون 8/184 د)  سال 25 ج)  تومان ميليون 2/235 ب)  درصد 4الف)  )3  
  تومان ميليون 8/100 د)  سال 4 ج)  تومان ميليون 2/25 ب)  درصد 25الف)  )4  

 
 

  تقاضا  قيمت عرضه

۲۰  ۱۵,۰۰۰ ۵۰  

۲۲  ۲۰,۰۰۰ ۴۶  

۳۰  ۲۷,۰۰۰ ۳۰  

۳۵  ۳۶,۰۰۰ ۲۰  

۵۰  ۵۱,۰۰۰ ۱۵  

y

x

y

x

y

x

y

x

 ۳ بخش هایانت تا »تعادلی قیمت و تعادل« ابتدای از ۳ فصل ۱ بخش :اقتصاد

´ 15
 پيشنهادي زمان

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

دفترچة شمارة 
2 -

 
صاصي 

آزمون اخت
22
 

مرداد
 

1400
 

ساني )
شي علوم ان

( گروه آزماي
  

33  

  

   ............... ،»داخلي ناخالص توليد« متغير محاسبات در آرايشگر وانبان توسط هشد ارائه خدمات ارزش -۹۹

  كند. مي خطا دچار را اقتصادي هاي سنجه) 2    شود. نمي محسوب توليد عنوان به) 1  
  شود. نمي منظور نكرده عبور بازار از چون) 4  شود. مي محسوب نهايي توليدات از نوعي عنوان به) 3  
  ترتيب: كه مربوط به اقالم مختلف درآمدي در يك جامعه است، به زيررضي با توجه به جدول ف -۱۰۰

  است؟ چقدر جامعه اين ملي درآمد) الف  

  دهد؟ مي نشان را سرمايه خدمات قيمت جدول رديف كدام و بها اجاره جدول رديف كدام) ب  

  است؟ چقدر جامعه اين سرانه درآمد) ج  

  است؟ كدام سرانه مفهوم و معنا) د  

  ارزش  درآمدي اقالم رديف

  ريال ميليارد ۵۲۰  بگيران حقوق درآمد  ۱

  بگيران حقوق درآمد برابر ۵/۲  آزاد مشاغل درآمد  ۲

  ريال ميليارد ۱,۰۰۰  سرمايه صاحبان درآمد  ۳

  ريال ميليارد ۸۵۰  مؤسسات و ها شركت سود  ۴

  مستغالت و امالك صاحبان درآمد  ۵
3
  ۴ و ۳ رديف مدهايدرآ مجموع 5

  نفر ميليون ۸۰  جامعه كل جمعيت  ۶

  ريال ميليارد ۳۰۰  دستمزدها  ۷

  جامعه آن ملي توليد يا داخلينا توليد ميزان در جامعه فرد هر متوسط سهم) د  ريال 59152) ج   5 و 3 رديف) ب  4730) الف) 1  
  جامعه آن درآمد يا توليد ميزان در امعهج فرد هر متوسط سهم) د  ريال 63,500) ج  5 و 3 رديف) ب  5080) الف) 2  
  جامعه آن توليد يا درآمد ميزان در جامعه فرد هر متوسط سهم) د  ريال 63,500) ج   3 و 5 رديف) ب  5080) الف) 3  
  جامعه آن داخلينا توليد يا ملي توليد ميزان در جامعه فرد هروسط مت سهم) د  ريال 12/59) ج  3 و 5 رديف) ب  4730 ) الف) 4  
 ديگـر كشـور با را كشور يك اقتصاد حجم يا و كنيم بررسي مختلف زماني هاي بازه در را كشور يك اقتصاد حجم گيريم مي تصميم كه زماني -۱۰۱

  باشد؟ مي چه بازاريابي اين در موردتوجه تأثيرگذار و مهم عامل واقع در كنيم، مقايسه

  كشور هر يافتگي توسعه سطح) 2    آن تغييرات و كشور جمعيت) 1  
  كشور هر يافتگي رشد سطح) 4  خدمات و كاال به مربوط توليدات حجم) 3  
  است؟ درست »پول« با رابطه در عبارت كدام -۱۰۲

  است. مبادالت در پرداخت براي مناسبي وسيلۀ پول صورت هر در) 1  
  بود. صرافان به مردم اعتماد رسيدها، و كاغذي هاي پول پشتوانۀ گذشته در) 2  
  بود. خواهد آينده خريدهاي براي مناسبي وسيلۀ يابد افزايش زمان طول در پول خريد قدرت كه يصورت در) 3  
  باشد. مي ارزش حفظ و انداز پس براي مناسبي وسيلۀ پول شرايطي هر در) 4  
  :زير با توجه به اطالعات جدول -۱۰۳

  است؟ چقدر كشور كل پول حجم) الف  

  ؟است عددي چه بيانگر پول شبه ميزان) ب  

  است؟ چقدر كشور نقدينگي در دار مدت هاي سپرده سهم) ج  

  پولي واحد ۵۳۲   ها اسكناس ارزش

  پولي واحد ۶۱۵  مسكوكات ارزش

  پولي واحد ۲۱۴۰  غيرديداري و ديداري هاي سپرده مجموع ارزش

  انداز پس هاي سپرده ارزش
1
  غيرديداري و ديداري هاي سپرده مجموع 5

  الحسنه قرض هاي سپرده ارزش
1
  اسكناس و انداز پس هاي سپرده مجموع 3

  پولي واحد ۱۰۸۰  مردم دست در موجود هاي چك ارزش

    2975) ج  2140) ب  3607) الف) 2  2975) ج   1380) ب  5115) الف) 1  
  632) ج  2140) ب  5115) الف) 4  632) ج  1380) ب  3607) الف) 3  
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  است؟ نادرست آن با مرتبط مفاهيم و »بانك« با رابطه در ها عبارت كدام -۱۰۴

  كنند. مي ايفا نيز را ديگري نقش همگي دولت طرف از هشد تحميل شرايط دليل به وگرنه متفاوتند هم با نام در صرفاً ها بانك) الف  

  شود. مي محسوب نيز بانك به گذار سپرده بدهي واقع رد كه شود مي ايجاد مشتريان هاي سپرده موجب به ها بانك اعتبار) ب  

  كند. مي تخصصي خدمات ۀارائ به اقدام خود، مشتريان وكيل و واسطه عنوان به و دولتي واحدهاي و شركت تأسيس با تخصصي بانك) ج  

  دارند. اعيفغيرانت ماهيت و شده تأسيس اقتصاد عرصۀ فعاالن به خدمات ارائۀ هدف با صرفاً ها بانك دنيا تمام در) د  

  دهند كه بيانگر تعهد تأمين منابع مالي مشتري است. ها سند اعتباري مي كنند به آن ها در مقابل اعتباري كه به مشتريان خود اعطا مي بانك )ه  

  »ه« مورد) 2    »ج« و »ب« موارد) 1  
  »ه« و »د« ،»ج« موارد) 4    »ه« و »ج« ،»ب« ،»الف« موارد) 3  
 طلـبش دريافـت ضـمانت عنـوان بـه تومـان، ميليـون ۱۰۰ جمعاً سقف با را اي ماهه ۱۰ اعتباري اسناد خود، تجاري معامالت در كه بازرگاني -۱۰۵

  است؟ كرده استفاده اعتباري اسناد نوع كدام از كرده، درخواست

  نيست. فرد كار پايان معني به آن انتقال ولي، است انتقال قابل ظهرنويسي با نياز صورت در كه مدت كوتاه اعتباري سند عنوان به سفته) 1  
 سـطح در بـدهي، بازپرداخت اعتبار از سند روي تاريخ درج دليل به ولي ندارد، واگذاري و ظهرنويسي قابليت كه مدت ميان اعتباري سند عنوان به چك) 2  

  است. برخوردار بااليي
 از احتمـالي اسـتفاده سود و زيان و ضرر و فرد كار پايان معني به آن انتقال اما ،دارد يواگذار  قابليت اگرچه كه مدت ميان اعتباري سند عنوان به سفته) 3  

  باشد. مي او اعتماد
 پايـان معنـي بـه آن انتقال و شود مي گرفته كار به دار مدت سند عنوان به آن، روي تاريخ درج با دنيا تمام در كه مدت كوتاه اعتباري سند عنوان به چك) 4  

  يست.ن فرد مسئوليت
  گفت: توان نمي كاال بورس با رابطه در -۱۰۶

  است. اوليه مواد و خام مواد عمده، صورت به اي واسطه كاالهاي برخي مبادالت محل) 1  
  شود. مي گذاري نام شود، مي مبادله آن در كه كااليي نام با) 2  
  گيرد. مي صورت كاغذي رسيد مبادلۀ قالب در صرفاً معامالت) 3  
  كند. مي ارائه را خود كاالي از اي نمونه توليدكننده هر و ندارد وجود انبوه صورت به كاالها زاربا اين در) 4  
  است؟ درست كامالً زير، موارد از مورد چند -۱۰۷

 قيمـت تعيـين و فـروش و خريـد بـراي كارگزار به وكالت دادن و ها كارگزاري از يكي در گذار سرمايه حضور با صرفاً ،سهام اوراق خريد) الف  

  است. پذير امكان

  داشت. مدت كوتاه نگاه آن به نبايد و است ريسك محل سرمايه بازار) ب  

  كرد. پرهيز خريد تنوع از و خريداري سهم نوع يك كه شود مي پيشنهاد معموالً سرمايه، بازار در ديدگي زيان ريسك كاهش براي) ج  

 است. كارگزار فروشنده، و اقاور صاحب قيمت، كنندٔه تعيين سهام، اوراق فروش براي) د  
  تواند نرخ تورم را در جامعه كاهش دهد. گذاري روي محصوالت، مي ها و قيمت سازي اطالعات مالي شركت طور معمول بورس با بررسي و شفاف به )ه 

  »د« و »ب« موارد فقط) 4  »ه« مورد فقط) 3  موارد از كدام هيچ) 2  موارد همۀ) 1  
 عنـوان درسـتي به گزينه كدام در ،»هم با مختلف جوامع در آن مقايسۀ و اقتصادي رشد وضعيت بررسي براي رفاهي دالر« كارگيري به علت -۱۰۸

  است؟ شده

 در اخـتالل ايجـاد موجـب و اعـالم المللـي بـين اصـلي نهادهـاي طـرف از اي دوره و ماهانـه طـور بـه شـدن نرخـي تـك قـوانين اسـاس بر دالر نرخ) 1  
  شود. مي كشورها اقتصادي هاي گذاري سياست

 داده تطبيـق المللـي بـين اقتصـادي هـاي سازمان ارزي هاي سياست با و تعيين كشور هر در ساالنه، طور به شدن نرخي تك قوانين اساس بر دالر نرخ) 2  
  شود. مي لحاظ اقتصادي عدالت مختلف، كشورهاي محصوالت گذاري قيمت در همين براي شود. مي

 معيـار لـذا اسـت، مؤثر گذاري قيمت اين در كشور اقتصادي هاي سياست و شود مي تغيير و نوسان دچار كشورها، ارز بازار در نهروزا صورت به دالر نرخ) 3  
  نيست. مقايسه براي مناسبي

 و همـاهنگي موجـب لذا و دارد تغيير و نوسان كشورها بين مشترك هاي سياست دائمي تغييرات دليل به الملل بين ارز بازار در روزانه صورت به دالر نرخ) 4  
  شود. مي اختالالت رفع

 دهـك سـهم و دالر ميليارد ۳۵ برابر ملي، درآمد از جامعه اول دهك سهم اگر است. نفر ميليون ۵/۳ فرضي، جامعۀ يك اول دهك جمعيت -۱۰۹

  تيب:تر به باشد، دالر ميليارد ۷۰۰ كشور اين ملي درآمد اينكه فرض با باشد، درصد ۲۲ برابر جامعه، دهم

  است؟ چند جامعه اين براي ها دهك شاخص) الف  

  كنيد. حساب را دهم دهك جمعيت) ب  

  كنيد. حساب را كشور سرانۀ درآمد) ج  

  دالر هزار 20) ج  نفر ميليون 5/3) ب  4/4) الف) 2  دالر هزار 2) ج  نفر ميليون 35) ب  2/5) الف) 1  
  دالر هزار 200) ج  نفر ميليون 350) ب  5) الف) 4  دالر 200) ج  نفر ميليون 70) ب  4) الف) 3  
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  است؟ زير سؤاالت درست پاسخ گزينه كدام -۱۱۰

  ...............  صورت اين در باشد يكسان B و A فرضي كشور دو در سرانه درآمد وضعيت كه صورتي در) الف  

  است. نادرست درآمد، توزيع وضعيت سنجش معيار با رابطه در »...............« عبارت) ب  

  باشد. مي ............... بيانگر ها دهك جدول از طبقه هر) ج  

  دارد. بيشتري فقير طبيعتاً باشد،تر  كوچك هايش دهك شاخص عدد كه كشوري) الف) 1  
  دهد. مي نشان جامعه يك در را فقر وضعيت خوبي به سرانه درآمد شاخص كنار در ها دهك شاخص) ب    
  جامعه افراد زا  درصد ده هاي هزينه سهم) ج    
  دارد. كمتري فقير باشد،تر  كوچك هايش دهك شاخص عدد كه كشوري) الف) 2  
  شود. مي تقسيم دهك، عنوان تحت مساوي گروه ده به جامعه، كل درآمد ها، دهك شاخص محاسبۀ براي) ب    
  جامعه افراد از درصد ده هاي هزينه سهم) ج    
  دارد. كمتري فقير باشد،تر  كوچك هايش دهك شاخص عدد كه كشوري) الف) 3  
  شود. مي تقسيم دهك، عنوان تحت مساوي گروه ده به جامعه، كل درآمد ها، دهك شاخص محاسبۀ براي) ب    
  كشور خانوارهاي هزينۀ و درآمد تفاوت) ج    
  دارد. بيشتري فقير طبيعتاً باشد،تر  كوچك هايش دهك شاخص عدد كه كشوري) الف) 4  
  دهد. مي تشكيل را گروه فقيرترين و جدول گروه اولين واقع در درآمدي پايين دهك) ب    
  ها درآمد توزيع وضعيت بررسي در ها دهك شاخص) ج    

  
  ؟نيست هنر انواع به صفوي پادشاهان توجه اصلي عوامل از مورد كدام -۱۱۱

  مذاهب رؤساي با تماس) 2  هندي و عثماني شاهان چون رقبايي وجود) 1  
  آنان از برخي داشتن طريقت رهبري و شيخي مقام) 4  مغول حكومت بقاياي ترميم و بازسازي براي تالش) 3  
  است؟ دهم قرن شاعران از يكي دربارٔه توضيحي گزينه كدام -۱۱۲

  است. آن اصلي شاخصۀ گرايي واقع و است هندي سبك و عراقي دورٔه سبك واسط حدّ او شعر سبك) 1  
  شناسيم. مي ذهن از دور گاه و بديع هاي مضمون بردن كار به و انگيز خيال هاي غزل سرودن سبب به را او) 2  
  است. ساخته برجسته را او سخن كرده، نزديك عامه خيال افق به را دوره اين غزل زبان كه محاوره الفاظ و ها المثل ضرب) 3  
  اند. انديشه و ذوق از شاهكارهايي غزلش  هاي بيت تك از برخي و است مشهور سرايي غزل در او) 4  
  است؟ يازدهم قرن حوادث به مربوط عبارت دو كدام -۱۱۳

  آوردند. روي هند دربار به شاعران هند، سالطين گرايي ادب ديگر سوي از و شاعران به نسبت صفوي شاهان توجهي كم دليل به سو يك از) الف  

  گرفت. اي تازه رونق ادبيات و يافت ادامه نيز نويسي تاريخ تذهيب، و معماري مينياتور، چون هنرهايي گسترش بر عالوه) ب  

 يكـديگر آثـار نقـد و مناظره مشاعره، به آنجا در شاعران و شد داير نيز ها خانه قهوه مثل تجمعي مراكز اروپا، با ايرانيان آشنايي سبب به) ج  

  پرداختند.

 و تازه مضامين به كهن تمثيالت و موضوعات تبديل و طبيعي امور بيان و توصيف اندرز، و پند مضامين با بيشتر را خود هاي سروده شاعران) د  

  كردند. همراه جديد زبان

  د -ج) 4  د -الف) 3  ج -ب) 2  ب -الف) 1  
  است؟ نادرست) (خراساني اول دورٔه شناسي سبك دربارٔه گزينه كدام -۱۱۴

  شود. مي تقسيم سلجوقي و يغزنو ساماني، فرعي سبك سه به زمان برحسب خراساني سبك) 1  
  آمد. پديد بزرگ خراسان در سپس و سيستان در ابتدا اسالم، از بعد فارسي زبان نظم آثار نخستين) 2  
  اند. ناميده هم ساماني سبك را آن است؛ بوده سامانيان زمان در خراساني سبك اوج آنكه علت به) 3  
  خورد. مي چشم  به آن در نيز سلجوقي سبك هاي يژگيو  زيرا دانست، بينابين بايد را غزنوي دورٔه سبك) 4  
  است؟ خراساني سبك شعر ادبي هاي ويژگي از گزينه كدام -۱۱۵

  دارد. رواج متمم يك براي نشانه دو از استفاده) 2  است. عيني و محسوس ساده، طبيعي، عمدتاً توصيفات) 1  
  دارد. دستوري و عملي جنبۀ و است ساده دوره اين پندآموز اشعار) 4  ود.ش مي گرفته بهره حسّي تشبيه از بيشتر ها پديده توصيف در) 3  

 

 

  ۸ درس انتهای تا ۳ درس از :۲ ادبی فنون و علوم      ۸ درس انتهای تا ۶ درس از :۱ ادبی فنون و علوم
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  است؟ مشترك شعر و نثر ميان سبك كدام فارسي، نثر و شعر از بهار الشعرا ملك بندي طبقه اساس بر -۱۱۶

  ادبي بازگشت) 4  هندي) 3  عراقي) 2  ساماني) 1  
  كند؟ مي اشاره سبك اين از آثاري به گزينه كدام و است تاريخي دورٔه كدام به متعلق زير متن نثر، هاي ويژگي به توجه با -۱۱۷

 سواران فرعون، خانۀ  به مادر خانۀ از برفتي اندر مصر به چون و نشست بر اسب به و شد بزرگ تا داشت همي و برد خانه به مادر را موسي پس«  

 تـا داشـتي؛ خـويش پهلوي را موسي برنشستي چون و گرفت دوست را او فرعون و خواندندي فرعون پسر را او رفتند، همي وي با چاكران و

  »رفتي. بسيار هاي حكمت و ها علم او زبان بر و شد بزرگ

  ابومنصوري شاهنامۀ -بيهقي تاريخ ساماني/) 2  سعادت كيمياي -نامه قابوس سلجوقي/ و غزنوي) 1  
  بلعمي تاريخ -المحجوب  كشف سلجوقي/ و غزنوي) 4  طبري تفسير ترجمۀ -التفّهيم ساماني/) 3  
  است؟ عراقي سبك به متعلق زير فكري هاي ويژگي از تعداد چه -۱۱۸

  »وصال -عشق ستايش -گرايي واقع -اراده و اختيار به باور -شعر در علوم اندك بازتاب -گرايي غم -معشوق بودن زميني«  

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  پنج) 1  
  است؟ رستد عراقي شعر دربارٔه گزينه كدام -۱۱۹

  داشت. پي در را تصوف بيشتر رواج امر اين و شود مي بيشتر اخروي امور به توجه و بخش آرامش سخنان به نياز مغول حملۀ از بعد) 1  
  پرداختند. روح بي و متوالي هاي سجع آوردن و ذهن از دور هاي استعاره به و پرداختند تصنع و ظاهرسازي به اديبان) 2  
  است. گرفته عربي لغات را آنان جاي و رفته ميان از اصيل فارسي لغات هدور  اين شعر در) 3  
  يافت. رواج عارفانه غزل و افتاد رونق از مثنوي شد، خارج دربار از دوره اين شعر) 4  
  است؟ متفاوت گزينه كدام در سجع موسيقيايي ارزش -۱۲۰

  ) نيازمند ر:(مفتق منتظر. را حرف اين جوابيۀ و مفتقرند او ديدار به ملك) 1  
  اختيار. خواجگي به اختيارش و اقرار بندگي به ياقوتش كه رسيد؛ جايي به تعليق و نسخ در و) 2  
  جنگ. همه بود، رو  پيش در كه آنچه و نيرنگ بود، ديده سر  پشت در هرچه) 3  
  شكسته؟ شيري پنجۀ و است بسته دليري دست را تهيدستان كه رفتن، هنگام نگفتمت) 4  
  است؟ شده استفادهيك بار  از بيش سجع آرايۀ از ابيات كدام در -۱۲۱

 خـود روز بگـذرانم تـا خود، افروز مهر ماه بي ) الف   
 

 زنـم مـي دامـي بـه مرغـي نهم، مي راهي به دامي 
 

 را قصّـه بـرآرد رنگـين را غصّـه سـرآرد دانم) ب
 

 زنـم مي شامي و صبح هر من كه افشان خون آه اين 
 

 دل كـام نبخشـد دانـم دل رامآ كـان هرچند) ج
 

 زنــم مــي دوامــي فــال كشــم مــي خيــالي نقــش 
 

 سـهي سـرو سـايۀ از آگهـي، يـابم كـه بـو تا ) د
 

 زنـم مي خرامي خوش بر طرف، هر از عشق گلبانگ 
 

  د -ج) 4  ج -الف) 3  د -ب) 2  ب -الف) 1  
  خورد؟ مي چشم به بيشتر سجع انواع كدام ترتيب به زير متن در -۱۲۲

 روح بي توالي از شد. نمي قاضي كالهش متن، بررسي مسند در و راضي بود، نوشته آن از پيش كه آنچه به دلش گرفت. سر از را كتابش نوشتن«  

 گرايـي انسـان و هدايت صادق تاريك گرايي آرمان ميان چيزي را كارش حاصل رنجور. كالمش در پيشينيان صور تكرار از و بود خسته ها واژه

 بـه شروع و شد سوار قلم كشتي بر نويسندگي  ذوق و تجربه هاي چمدان با ديگر بار شنيد. نمي آن از جديدي حرف و ديد مي چهل دهۀ صرف

 و شود باز فكرش تا زد مي قدم بيشتر بود. شده نمادين افكارش و سنگين نوشت، مي دفتر صفحه صفحه بر كه آنچه از هايش دست كرد. نوشتن

  »رسيد. نمي جايي به نوشت مي چههر كه كشيد نمي ذهنش البد نداشت. اي فايدهاما  آغاز. هايش ايده سرچشمۀ

  متوازي -مطرف -متوازن) 2    متوازي -متوازن -مطرف) 1  
  متوازن -متوازي -مطرف) 4    متوازن -مطرف -متوازي) 3  
  رود؟ مي شمار به مجاز بيت، كدام در »ميكده« واژٔه -۱۲۳

ــــاخبر مگــــذار ) 1    يكســــ مقصــــدت از شــــود ب
 

ــــي  ــــه حت ــــوي ب ــــده س ــــت ميك ــــا اذان وق بي
 

مــي ز بــود روشــن ميكــده چــراغ شــب ســي) 2
 

ـــه شـــب در شـــمع ز مســـجد  اســـت روشـــن آدين
 

روزي درآيـــم بـــه غـــم ايـــن از گـــر كـــردم نـــذر) 3
 

بــــروم خــــوان غــــزل و شــــادان ميكــــده در تــــا 
 

 غـم؟ چـه دوسـت اي برخاسـتم و خوردم زمين گر ) 4
 

اســت پــر وردهخــ زمــين مســت از ميكــده ايــن خــاك 
 

  شود؟ مي ديده تشبيه بيت كدام در -۱۲۴

درآيــي عقــل چشــم بــه معنــي و صــورت  بــه كجــا ) 1   
 

ــه  ــت و حُســن هســت ك ــي و صــورت وراي جمال معن
 

  
ببــــري اگــــر مقــــام كنگــــر خرابــــۀ ايــــن از) 2

 

يـــــابي مســـــتقر عـــــرش، كنگـــــرٔه فـــــراز 
 

) خاردار گياهي  (كنگر 
 نيسـت كـس و زلفـت سـر دسـت از دلم شد خون) 3

 

بگيــــرد شــــبرنگ هنــــدوي آن از انصــــافم كــــه 
 

  
 سـازد مـي خانـه حقيقـت سنگ با كه عقلي همين ) 4

 

ســـازد مـــي افســـانه مـــا هـــاي حقيقـــت از زمـــاني 
 

  

  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

دفترچة شمارة 
2 -

 
صاصي 

آزمون اخت
22
 

مرداد
 

1400
 

ساني )
شي علوم ان

( گروه آزماي
  

77  

  

  آورد؟ مي وجود به را مجاز آرايۀ بيت كدام در رفته كار به استعارٔه -۱۲۵

ـــاي شـــب ) 1    ـــه ه ـــۀ م ـــرداب گرفت ـــن بخـــت م م
 

ـــاه، اي  ـــا م ـــص يج ـــندٔه رق ـــو خروش ـــت ت نيس
 

كنـــي گـــذر گلشـــن دامـــن بـــه صـــبحدم گـــر) 2
 

ـــل نســـيم دســـت  ـــه گ ـــد سرافشـــان ب ـــو كن را ت
 

ـــت) 3 ـــو خورشـــيد رخ پرســـتان ب ـــد گـــر را ت بينن
 

آرنـــد ايمـــان تـــو زيبـــاي قامـــت و قـــد بـــر 
 

ـــل ) 4 ـــاخ ز بلب ـــرو ش ـــه س ـــك ب ـــوي گلبان پهل
 

ـــــد مـــــي  معنـــــوي مقامـــــات درس دوش، خوان
 

  است؟ متفاوت ابيات ساير با بيت كدام در مجاز عالقۀ نوع -۱۲۶

ــه ) 1    ــدا ب ــه خ ــرده ك ــو روي از پ ــت چ ــرافكن آتش ب
 

ســـپندت عـــالمي دل بينـــي اتفـــاق بـــه كـــه 
 

 اسـت افتـاده خمـار در خواجـو كه وقتي چنين در) 2
 

اي آورده خوشـــگوار جـــامي كـــه بـــادت فـــدا جـــان 
 

ــت) 3 ــۀ نخس ــاق نغم ــل عش ــل فص ــن گ ــت اي اس
 

ـــه  ـــه داغ ك ـــان الل ـــه رخ ـــاغ ز ب اســـت نســـرين ب
 

ـــــا ) 4 ـــــر را م ـــــاغ س ـــــتان و ب ـــــت بوس نيس
 

آنجاســــــت تفــــــرج تــــــويي كــــــه هرجــــــا 
 

  است؟ نادرست فارسي شعر وزن دربارٔه گزاره كدام -۱۲۷

  دارد. نام »تقطيع« كند مي تعيين عملي و نظري جنبۀ از را ها وزن بندي طبقه و شعر وزن قواعد كه علمي) 1  
  شود. مي حذف عروضي خط در آيد، درنمي تلفظ بهاما  ت،هس خط در كه حروفي) 2  
  كنيم. مي تقسيم هجاها به سپس و اركان به را آن بيت، يك وزن به دستيابي براي) 3  
  نيست. گونه اين كوتاه مصّوت دربارٔه اما آيد، مي شمار به حرف دو آوايي كشش نظر از بلند مصّوت) 4  
  ست؟ا شده تقطيع درستي به مصراع كدام -۱۲۸

/ بلند: قصر آن لب بر زنم بوسه كجا از) 1   / /           
/ خداوندگار: داغ را، بنده بود فخر) 2   / /            
/ لب: زير در گفت مي شنيديد) 3   / /            
/ سروش: برساند رحمت مژدٔه) 4   /           
  ؟شود نمي پيدا زير ابيات در فارسي شعر ركن كدام -۱۲۹

ـــل     ـــو عق ـــن در چ ـــش حس ـــت ره رخ  نياف
 

ـــاره  ـــه چ ـــز ب ـــرك ج ـــانش ت ـــد بي  ندي
 

ــــا     ــــه روزي خوش ــــتي در ك ــــذارم مس  گ
 

ـــــارك  ـــــام باشـــــدم مب  ســـــاعات و ايّ
 

  مفاعيلن) 4  فعولن) 3  فاعلن) 2  فعالتن) 1  
  دارد؟ وجود هجايي سه ركن بيت كدام در -۱۳۰

ــاغ ) 1     ــي ب ــواهم م ــه خ ــرو روزي ك ــت س ــد باالي ببين
 

ببــارد ســر بــر ارغــوان و بريــزد پــا در گلــت تــا 
 

نيســتي عقبــي فكــر در نيســتي دنيــا اهــل از) 2
 

ــالم دو از دســت  ــان ع ــه برفش ــو ديوان ــه ش ــو ديوان ش
 

كــنم تــدبير چــه تــو عشــق غــم بــا صــنما) 3
 

ـــا  ـــه ت ـــو غـــم در كـــي ب ـــۀ ت كـــنم؟ شـــبگير نال
 

 هجرانـت نـه گـل، اي كاشكي ودمب ديده وصلت نه ) 4
 

ــه جــانم اي ســوخت جــواني در جــانم كــه  ــت ب قربان
 

  برابرند؟ آوايي هاي پايه ركن تعداد نظر از ابيات كدام -۱۳۱

 بــاغ از چيــدن گــل بــود خــوش ســحرگه ) الــف    
 

 هــــيچ! باغبــــان، نگويــــد گــــر ولــــيكن 
 

 سـروري دارد سـرو ور تـري، دارد ها شاخه گر) ب
 

 ديگـري چيـزي تـو جانـا ي، دلبر دص كند گل ور 
 

ــــه دم) ج ــــدان گوشــــۀ از دم ب  جــــان مي
 

ــــي  ــــنوم م ــــرٔه ش ــــر نع ــــق تكبي  عش
 

ــا ) د ــوردي خوش ــه رهن ــون ك ــبح چ ــادق ص  ص
 

 روانـــه گـــردد كـــرد، چـــون راســـت نفـــس 
 

 دوســـت پـــيش نميـــري آســـاني بـــه تـــا ) ه
 

 مشــكلي؟ هــر شــود آســان كــي تــو بــر 
 

  د -الف) 4  ه -ج) 3  ه -ب) 2  ب -الف) 1  
  است؟ شده سروده يكساني وزن در زير بيت با گزينه كدام -۱۳۲

 زنــد نمــط بــدين دســت گــر تازيانــه بــه شــوق،    
 

ــبك زود  ــان س ــد عن ــبر كن ــران ص ــاب گ  را رك
 

  

ــــريض داد ) 1    ــــرا، م ــــژدٔه م ــــب صــــحت م طبي
 

ـــه  ـــوز گرچ ـــدكي، هن ـــوال مضـــطرب ان هســـت اح
 

 بهـاران صـبح همچـو كـه سـفيدم، مـوي به مبين) 2
 

ــنا  در  ــاط ي ــه بس ــز ب ــرده ج ــاي پ ــواب ه ــدارم خ ن
 

فنــا و اســت كفــر گــوهر هــوا و خــاك ايــن عــالم) 3
 

برســـم ايمـــان بـــه كـــه تـــا ام، آمـــده كفـــر دل در 
 

شـود چـون اميـد صـبح شـب كـه بگويـدت هركه ) 4
 

همچنـــين كـــه نمـــا دور مـــه همچـــو روي ز زلـــف 
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  است؟ متفاوت ابيات ساير با گزينه كدام مفهوم -۱۳۳

مينـــديش مـــار از گهـــر و گـــنج طالـــب اي ) 1   
 

نترســــيد مــــار از كــــه بــــرد آن گهــــر و گــــنج 
 

نهنــــگ كــــام كنــــد انديشــــه گــــر غــــّواص) 2
 

ـــــز  ـــــد هرگ ـــــه درّ نكن ـــــه گرانماي ـــــگ ب چن
 

ــــري) 3 ــــر مهت ــــه گ ــــام ب اســــت در شــــير ك
 

بجــــوي شــــير كــــام ز كــــن خطــــر شــــو 
 

 دارد؟ غـم چـه پـروا بـي مجنـون كودكـان، سنگ ز ) 4
 

را عيــاران كامــل محــك ســنگ از تنيســ محابــا 
 

  دارد؟ بيشتري تناسب زير عبارت با گزينه كدام مفهوم -۱۳۴

  »بنهد. و دارد روزه كه عابد از به بدهد، و بخورد كه جوانمرد«  
  

بتــــواني چــــو فرومايگــــان جــــاي بــــه كــــرم ) 1   
 

ــرّوت  ــت، م ــه اس ــدان ن ــه چن ــود ك ــرو خ ــاني ف م
 

ــتي) 2 ــه دس ــي ك ــد ريزش ــاخ نكن ــي ش ــر ب ــت ب اس
 

ــي  ــوه كــه نخل ــك، ندهــد اي مي اســت بهتــر خش
 

ســـپاس جويـــد كـــه كـــس آن هـــر بخشـــش ز) 3
 

ــــــدْش  ــــــنده نخوانَ ــــــزدان بخش ــــــناس ي ش
 

ـــروز ) 4 ـــه ام ـــوام، دســـت در ك ـــي ت ـــن مرحمت ك
 

ــردا  ــه ف ــوم ك ــاك ش ــه خ ــود چ ــك س ــدامت؟ اش ن
 

  دارد؟ كمتري سويي هم مقابلش در هشد نوشته ويژگي با بيت كدام مفهوم -۱۳۵

 كلـيم اعضـاي شـود سـر همـه شـمع، چون كاش  )1   
 

ــا  ــر ت ــه سراس ــق ره ب ــو عش ــر ت ــاد ب رود ب
 

  ) عاشق فشاني (جان 
جــــان و جســــم از خبــــر بــــي نگــــردي تــــا) 2

 

زمــان؟ يــك جانــان ز يــابي خبــر كــي 
 

) خداشناسي مقدمۀ (خودشناسي 
اســت تــر افــزون جــوان از ســال كهــن نخــل ريشــۀ) 3

 

ــتر  ــتگي بيش ــد دلبس ــه باش ــا ب ــر دني را پي
 

  ) عمر اواخر در (دنياپرستي 
زنــد عــالم ايــن در آتــش زنــد دم عاشــق جــان گــر ) 4

 

 زنـد بـرهم هـا ذّره چـون را اصل بي عالم وين 
 

  ) عشق شور عظمت و (قدرت 

  

  كشيد؟ لشكر يكنون يۀروس جنوب و اهيس يايدر شمال به ،ييسكا صحراگرد ليقبا حمالت دفع منظور به هخامنشي پادشاه كدام -۱۳۶

  خشايارشا) 4  داريوش) 3  كمبوجيه) 2  كورش) 1  
  رسيد؟ حكومت به چگونه »خسروپرويز« -۱۳۷

  شرقي روم امپراتوري حمايت) 2  ساساني نجباي و اشراف پشتيباني) 1  
  موبدان كمك به پدرش رساندن قتل به) 4  گرد بيابان قبايل و اقوام كردن سركوب) 3  
  شد؟ حاصل ايران فالت در »ايالم« دورٔه در معماري پيشرفت كدام -۱۳۸

  بنا ساخت در آجر از استفاده) 2    چندطبقه بناهاي ساخت) 1  
  سقف در چوبي تيرهاي از استفاده) 4    كاهگل با ديوارها سطح پوشاندن) 3  
  داشتند؟ باستان ايران تاريخ ٔهدربار يتوجه قابل يآگاه و اخبار عامل، كدام واسطۀ به يي،اروپا محققان و سندگانينو صفوي، عصر در -۱۳۹

  ايران به اروپايي جهانگردان و بازرگانان سفرهاي) 2  رومي و يوناني مورخان ساير و هرودت هاي نوشته) 1  
  بيستون كتيبۀ شدن خوانده و ميخي خط رمزگشايي) 4  اروپا و رانيا  ميان ياقتصاد و ياسيس روابط گسترش) 3  
  است؟) اشكاني (پادشاه »دوم مهرداد« فرمانروايي دوران وقايع از وردم كدام -۱۴۰

  ايران از سلوكيان اخراج و هفتم آنتيوخوس بر پيروزي) 2  پادشاهي سلسلۀ به اشكانيان محلي حكومت تبديل) 1  
  ريشماب جادٔه تكميل پي در چين با تجاري روابط توسعۀ) 4  حّران جنگ در روم بزرگ امپراتوري دادن شكست) 3  
  گردد؟ مي باز خليفه كدام زمان به اسالمي دوران در »ديوان« تأسيس پيشينۀ -۱۴۱

  مأمون) 4  منصور) 3  سفيان ابي بن معاوية) 2  خطاب بن عمر) 1  
  بود؟ چه ق. ۴۲۰ سال در »ري« به حمله براي غزنوي محمود سلطان بهانۀ -۱۴۲

  ري آباد زمينسر  ساكنان از ماليات اخذ) 2    محلي حكومت يك تأسيس) 1  
  عباسي خالفت مخالفان با مبارزه) 4  اسماعيليان فلسفي كتابخانۀ به دستيابي) 3  
  بود؟ كه رفت، بغداد به كه شاپور جندي مدرسۀ رئيس و ايراني پرآوازٔه پزشك -۱۴۳

  رازي زكرياي محمد) 4  جرجاني اسماعيل سيد) 3  سينا ابوعلي) 2  جبرائيل بن جرجيس) 1  
  ؟نبود موفق چندان اعراب، عليه استخر و ري همدان، مانند هاييشهر ساكنان هاي شورش ساساني، حكومت اواخر درچرا  -۱۴۴

  مسلمانان با ايراني دهقانان از برخي همكاري) 2  كافي نظامي تجهيزات و ادوات نداشتن) 1  
  ادفرخز  رستم مانند ساساني فرماندهان نااميدي) 4  ها شورش اين ميان هماهنگي وجود ) عدم3  
  بود؟ چه ن،ينخست يخلفا عصر در مسلمانان يآسا برق فتوحات سياسي پيامد ترين مهم -۱۴۵

  المال بيت دارايي افزايش و شده فتح هاي سرزمين از غنايم كسب) 2  دوردست هاي سرزمين مردمان به اسالم جهاني جاذبۀ ابالغ) 1  
  مصر و ايران هاي تمدن با مواجهه اثر در اسالمي تمدن شكوفايي )4  روم و يساسان هاي امپراتوري يعني بزرگ قدرت دو شكست) 3  

  

 ۱۰ درس انتهای تا ۴ درس از :۲ تاریخ      ۱۰ درس انتهای تا ۷ درس از :۱ تاریخ
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  ريزد؟ مي كجا به ايران راني كشتي قابل رود تنها و ترين پرآب -۱۴۶

  عمان درياي) 4  خزر درياي) 3  فارس ) خليج2  اروميه درياچۀ) 1  
  شود؟ مي تشكيل اي حاره جنب شارپرف كمربند يك الجدي، رأس مدار اطراف در چرا -۱۴۷

   جنوبي كرٔه نيم در ها آب وسعت) 4  هوا فرونشيني و سنگيني) 3  آن صعود و هوا بودن گرم) 2  هوا عمومي گردش) 1  
  ............ ايران، دائمي هاي درياچه -۱۴۸

    است. شور هميشهها  آن آب) 2    .دارند قرار كشور شمالي ۀمين در) 1  
  .قرار دارند مرطوب نيمه و مرطوب در مناطق) 4  آيند. درمي باتالق شكل به گرم، هاي ماه در) 3  
  ............ ي:عني ؛»است يواقع ابانيب ر،يكو دشت از يبزرگ بخش« شود مي گفته اينكه -۱۴۹

  د.گير  نمي صورت آن در بارشي هيچ متمادي هاي دهه) 2  .است كمتر متر يليم 50 از آن ۀساالن بارش نيانگيم) 1  
  ندارد. وجود آن به دسترسي امكان ها،  ماسه وسعت دليل به) 4  است. كرده پف نمكزارهاي از پوشيده شديد، تبخير اثر در) 3  
 درجـه چنـد متـر، ۵۰۰۰ حدود ارتفاعي با سبالن قلۀ در دما باشد، گراد سانتي درجۀ ۱۵ نزديك به قلۀ سبالن آزاد هاي آب سطح در دما اگر -۱۵۰

  بود؟ خواهد

  -10) 4  3) 3  صفر) 2  -15) 1  
  رود؟ مي شمار به بياباني نواحي هاي محدوديت از يكي مورد كدام -۱۵۱

  خورشيد انرژي تابش شدت) 4  ابر بدون و صاف آسمان) 3  اي ماسه وسيع پوشش) 2  زياد آفتابي ساعات) 1  
  است؟ درست »جهان يصنعت يها قطب« دربارٔه گزينه كدام -۱۵۲

  اند. يافته توسعه دهلي و كلكته شهرهاي در هند صنعتي هاي قطب) 2  دارند. قرار قاره نيا  شمال در اروپا ينعتص ينواح نيتر  مهم) 1  
  .ستآسيا شرقي جنوب يصنعت هاي قطب نيتر  مهم از يكي ژاپن) 4  اند. شده واقع گانه پنج هاي درياچه پيرامون كانادا صنعتي نواحي) 3  
  است؟ »مستقيم« رهنگيف پخش از اي نمونه گزينه، كدام -۱۵۳

  دبي در دونالد مك فود فست شعب افتتاح) 2    ايتاليا در الرحمن مسجد ساخت) 1  
  تهران هاي باشگاه در رزمي هاي ورزش آموزش) 4  تركمنستان در نوروز جشن برگزاري) 3  
  است؟ آمده وجود به عامل كدام اثر در كنيد، مي مشاهدهرو  روبه تصوير در كه اي دره -۱۵۴

  رود آب جريان) 1  

  رود ريمس كردن منحرف) 2  

  زمين پوستۀ خوردن  چين) 3  

  ها يخچال توسط ها مورن حمل) 4  

  است؟ نادرست زمين سطح هاي ناهمواري دربارٔه گزاره كدام -۱۵۵

  هستند. زمين سطح عمدٔه و اصلي ناهمواري چهار ها، دشت و ها تپه ها، كوه ها، فالت) 1  
  باشد. مي محصور كوهستان ميان در كه است هموار نسبتاً و وسيع بسيار ينيسرزم فالت،) 2  
  د.دار  برجسته ۀقل و تند يها دامنه معموالً كه است يمرتفع و برجسته يناهموار  ،كوه) 3  
  .بلندترند خود رامونيپ ينواح از اما ،دارند يكمتر  ارتفاع ،ها كوه با مقايسه در ها تپه) 4  

  

  دارند؟ پيامدي چه زير عبارات از هريك ترتيب به -۱۵۶

 ها ارزش مطابق مردم كردن عمل ■  
 اجتماعي هاي آرمان مطابق مردم كردن عمل ■  
  تجربي دانش به علم كردن محدود ■  

  علمي روش دو عنوان به يوح و عقل ندانستن معتبر -هجامع آرماني و واقعي قلمرو ميان ۀفاصل كاهش -اجتماعي آرمان به ها ارزش تبديل) 1  
  ها آرمان و عقايد بودن باطل يا حق از گفتن سخن در ناتواني -اجتماعي عقايد به اجتماعي آرمان تبديل -واقعيت به ها ارزش تبديل) 2  
  ها آرمان و عقايد ودنب باطل يا حق از گفتن سخن در ناتواني -هجامع آرماني و واقعي قلمرو ميان ۀفاصل كاهش -واقعيت به ها ارزش تبديل) 3  
  علمي روش دو عنوان به وحي و عقل ندانستن معتبر -اجتماعي عقايد به اجتماعي آرمان تبديل -اجتماعي آرمان به ها ارزش تبديل) 4  

  ۹ درس انتهای تا ۴ درس از :۲ شناسی جامعه      ۹ درس انتهای تا ۷ درس از :۱ شناسی جامعه
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  دهد؟ مي توضيح را ،شناسند نمي رسميت به افراد ارادٔه و خواست وراي حقيقتي هيچ كه جوامعي گزينه كدام -۱۵۷

هـا  آن به نسبت مختلف اجتماعي هاي جهان مردم توجهي بي يا توجه جهل، يا آگاهي اساس بر ها، كنش و هنجارها ها، ارزش عقايد، بودن باطل و حق) 1  
  .شود نمي تعيين

 دانند. مي تهوابس متفاوت، يها مكان و ها زمان ،ها موقعيت در افراد عمل و خواست به را ها پديده بودن باطل و حق اجتماعي، يها جهان) 2  
  .پوشد مي واقعيت لباس ديگري زمان در و شود مي محسوب آرمان زماني، در اي پديده اجتماعي جهان يك در) 3  
   هاي اجتماعي داوري كند. هاي جهان ها و آرمان تواند دربارٔه حق يا باطل بودن واقعيت علوم اجتماعي، اگر علم را به معناي تجربي آن محدود نكند، مي )4  
  ؟نيست مرتبط واقعي و آرماني قلمرو در حقايق پذيري تغيير به گزينه كدام -۱۵۸

  .شود نمي تغيير دچار ها، آن گرايش و بينش مدار بر باطل و حق اما بچرخند، باطل يا حق مدار بر توانند مي اجتماعي هاي جهان) 1  
 و گسسـته حـق از بدهنـد، دست از حقايق به نسبت را خود ايمان اگر يا نكنند عمل آن مطابق و نياورند ايمان آن به و نشناسند را حقايق جوامع اگر) 2  

  .دارند برمي گام باطل سوي به
  .دارد وجود حق قبول و باطل از خروج امكان كه گونه همان دارد؛ وجود باطل پذيرش و حق از انحراف امكان اجتماعي، هاي جهان براي) 3  
 اين نبودن يا بودن توانيم مي فقط ما و آيند مي پديد انساني جوامع واقعي يا آرماني قلمرو در صرفاً كه هستند هايي ديدهپ اجتماعي، هاي ارزش و عقايد) 4  

  .بشناسيم راها  آن تاريخي و اجتماعي هاي پيامد و ها ارزش
  كند؟ مي توصيف درستي به را زير هويتي هاي ويژگي گزينه كدام -۱۵۹

 صبور ■  
 ايراني ■  
  شباهو ■  

 ثابت و فردي انتسابي، -ثابت و اجتماعي انتسابي، -متغير و فردي اكتسابي،) 1  
 ثابت و فردي انتسابي، -متغير و اجتماعي انتسابي، -متغير و اجتماعي اكتسابي،) 2  
 متغير و اجتماعي اكتسابي، -ثابت و اجتماعي انتسابي، -ثابت و اكتسابي فردي،) 3  
 ثابت و اجتماعي اكتسابي، -ثابت و اكتسابي جتماعي،ا  -متغير و انتسابي فردي،) 4  
  اند؟ گفته سخن هويت با ارتباط در موضوعاتي چه دربارٔه الهي اولياي و پيامبران -۱۶۰

 .نيستيم واقف آن به كه خود از ييها  ويژگي دربارٔه تأمل -ديگران و خود هويتي يها ويژگي شناخت در شدن خطا دچار) 1  
  انسان اجتماعي و فردي هويت فطري و الهي ابعاد -نيستيم واقف آن به كه خود از ييها  ويژگي دربارٔه تأمل) 2  
  ديگران و خود هويتي يها ويژگي شناخت در شدن خطا دچار -خويشتن از ها انسان فراموشي و غفلت) 3  
  خويشتن از ها انسان فراموشي و غفلت -انسان اجتماعي و فردي هويت فطري و الهي ابعاد) 4  
  است؟ آورده درستي به را عبارات ترتيب گزينه كدام ،هشد داده عبارات به توجه با -۱۶۱

  موقعيت شناخت) ج  اجتماعي هويت گيري شكل) ب  ها آن به عمل و تكاليف يادگيري) الف  

 ج -ب -الف) 4  الف -ج -ب) 3  ب -الف -ج) 2  ب -ج -الف) 1  
 و جـويي حقيقت مانند ييها گرايش و ها بينش ۀمجموع از منظور و شوند؟ مي نمودار فضايي هچ در و طريقي چه از جامعه انتظارات ترتيب به -۱۶۲

  چيست؟ ،كند مي ممتاز موجودات ساير از را انسان كه خواهي فضيلت

 فرهنگ عقالني و منطقي ظرفيت -اجتماعي كنترل و پذيري جامعه در -اقناع و تبليغ) 1  
  فرهنگ عقالني و منطقي ظرفيت -اجتماعي يها نقش به مربوط تكاليف و حقوق در -اقناع و تبليغ) 2  
 فطرت -اجتماعي يها نقش به مربوط تكاليف و حقوق در -هنجارها همان يا عمل الگوهاي) 3  
 فطرت -اجتماعي كنترل و پذيري جامعه در -هنجارها همان يا عمل الگوهاي) 4  
 نكـاتي چه به غرب، جهان با تقابل در اسالم جهان متفكران و پرداخت؟ اسالمي نگفره مظاهر حذف به هدفي چه براي استعماري استبداد -۱۶۳

  كردند؟ مي اشاره

 ماركسيستي نگاه با تقابل -ميالاس هويت و فرهنگ فراموشي -كردن عمل غرب جهان سلطۀ و قدرت سايۀ در) 1  
  غرب فرهنگ سلطۀ اتخطر  -ماركسيستي نگاه با تقابل -كردن عمل غرب جهان سلطۀ و قدرت سايۀ در) 2  
  ماركسيستي نگاه با تقابل -داري سرمايه نگاه با تقابل -غرب جهان فرهنگي و اقتصادي نيازهاي تأمين) 3  
  ميالاس هويت و فرهنگ فراموشي -غرب فرهنگ سلطۀ خطرات -غرب جهان فرهنگي و اقتصادي نيازهاي تأمين) 4  
  كند؟ مي لكام رارو  جدول روبه ترتيب به گزينه كدام -۱۶۴

 وحي و عقل نفي -گرايي تجربه افول -ابزاري دانش -وحي نفي) 1  

 معرفتي بحران -تجربه نفي -ابزاري دانش -گرايي عقل) 2  

  معرفتي بحران -تجربه نفي -مدئيس -گرايي عقل) 3  

  وحي و عقل نفي -گرايي تجربه افول -دئيسم -وحي نفي) 4  

 
 

  روشنگري

  پيامد  ويژگي  زماني دورٔه

  -  ) (الف  هجدهم و هفدهم قرون

  ) (ب  -  بيستم و نوزدهم قرون

  ) (د  ) (ج  بيستم قرن پايان
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  داند؟ مي گذاري قانون مبدأ را يزيچ چه و گيرد مي شكل اساسي چه بر ليبراليسم -۱۶۵

 متعالي يها ارزش ۀهم از انسان آزادي -عقالنيت با قياس در امور ۀهم دانستن جايز) 1  
  آدمي ٔهاراد و خواست -عقالنيت با قياس در امور ۀهم ستندان جايز) 2  
  آدمي ٔهاراد و خواست -دنيوي انسان به بخشيدن اصالت) 3  
  متعالي يها ارزش ۀهم از انسان آزادي -دنيوي انسان به بخشيدن اصالت) 4  
  دارد؟ اشاره ،دكر خواهد تمدني و رهنگيف بين يها چالش به تبديل را آن يها چالش كه جهاني جامعۀ ويژگي دو به گزينه كدام -۱۶۶

  .دباش برخوردار الزم انسجام از جهاني جامعۀ -باشند داشته را مطلوب يها ويژگي اثرگذار، و غالب يها فرهنگ يا فرهنگ) 1  
  .باشد متفاوت يها فرهنگ فعال حضور عرصۀ جهاني جامعۀ -دباش برخوردار الزم انسجام از جهاني جامعۀ) 2  
  .باشند داشته را مطلوب يها ويژگي اثرگذار، و غالب يها فرهنگ يا فرهنگ -دهد رخ تمدني و فرهنگي برخوردهاي و وگوها گفت ت،ال تعام) 3  
 دهد. رخ تمدني و فرهنگي برخوردهاي و وگوها گفت ت،ال تعام -باشد متفاوت يها فرهنگ فعال حضور عرصۀ جهاني جامعۀ) 4  
  است؟ كرده ذكر جهاني نوين نظام تكوينفرايند  ايبر درستي ترتيب گزينه كدام -۱۶۷

 -جهـاني نـوين نظـام در جوامـع ادغـام و استعمار -فراماسونري يها سازمان و مذهبي مبلغان گرفتن خدمت به -رال سكو  سياسي يها قدرت پيدايش) 1  
  صنعت و سرمايه تجارت، با قدرت پيوند

 و استعمار -فراماسونري يها سازمان و مذهبي مبلغان گرفتن خدمت به -صنعت و سرمايه تجارت، اب قدرت پيوند -رال سكو  سياسي يها قدرت پيدايش) 2  
  جهاني نوين نظام در جوامع ادغام

 و استعمار -فراماسونري يها سازمان و مذهبي مبلغان گرفتن خدمت به -رال سكو  سياسي يها قدرت پيدايش -صنعت و سرمايه تجارت، با قدرت پيوند) 3  
 جهاني نوين نظام در جوامع ادغام

 و استعمار -رال سكو  سياسي يها قدرت پيدايش -فراماسونري يها سازمان و مذهبي مبلغان گرفتن خدمت به -صنعت و سرمايه تجارت، با قدرت پيوند) 4  
  جهاني نوين نظام در جوامع ادغام

 سـطح در اقتصـادي تغييـرات چگونـه نهادها اين و است داشته ديپيام چه ،اي منطقه مشترك بازارهاي و المللي بين نهادهاي گيري شكل -۱۶۸

  ؟كنند مي مديريت و شناسايي را جهاني

  ارتباطات صنعت گسترش -شود نمي محدود خاص اي منطقه به المللي بين يها شركت گذاري سرمايه) 1  
 صـنعت گسـترش -سـازند مـي مخـدوش را مختلـف كشـورهاي سياسي و اقتصادي لالاستق و دارند ميبر  را المللي بين تجارت راه سر بر موجود موانع) 2  

  ارتباطات
  عاتيالاط عظيم يها شبكه از استفاده با -شود نمي محدود خاص اي منطقه به المللي بين يها شركت گذاري سرمايه) 3  
 يها شبكه از استفاده با -سازند مي مخدوش را مختلف كشورهاي سياسي و اقتصادي لالاستق و دارند ميبر  را المللي بين تجارت راه سر بر موجود موانع) 4  

  عاتيالاط عظيم
  چرا؟ و دارد پيامدي چه ،غيرغربي كشورهاي در غربي انساني علوم ترويج -۱۶۹

 غربـي فرهنـگ نگـاه از را خـود هويـت ديني، يها فرهنگ كه شوند مي موجب علوم اين زيرا -دارد جهان در غرب فرهنگ توزيع در را تأثير ترين عميق) 1  
  .كنند ارزيابي و بازنگري

  .گرداند مي محروم است، ديني معرفتي يها بنيان ۀپاي بر كه علمي از را ها فرهنگ زيرا -دارد جهان در غرب فرهنگ توزيع در را تأثير ترين عميق) 2  
 يهـا فرهنـگ كـه شـوند مي موجب علوم اين زيرا -دهد مي مانساز  و كند مي تعريف رال سكو  اي گونه به آن، معنوي ابعاد به توجه بدون را آدمي زندگي) 3  

  .كنند ارزيابي و بازنگري غربي فرهنگ نگاه از را خود هويت ديني،
 يهـا بنيـان پايـه بـر كه علمي از را ها فرهنگ زيرا -دهد مي سازمان و كند مي تعريف رال سكو  اي گونه به آن، معنوي ابعاد به توجه بدون را آدمي زندگي) 4  

 .گرداند مي محروم است، ديني عرفتيم
  شود؟ گرفته نظر در رويكرد اين نتيجۀ تواند مي گزينه كدام عالم، به نسبت ماركس سكوالر رويكرد به توجه با -۱۷۰

 اين مركز در برقدرتا دو عنوان به شوروي و آمريكا و بودند كرده تقسيم اصلي قطب دو به را جهان متفاوت، سياست و اقتصاد دو با غرب و شرق بلوك) 1  
  .داشتند قرار قطب دو

 اساسـي تال مشـك با نيزها  آن اما ،دادند مي قرار خود شعار را ثروت مناسب توزيع و اجتماعي عدالت اوليه، ليبراليسم از انتقاد با سوسياليستي جوامع) 2  
  .شدند مواجه

  گرفت. ناديده را عدالت و كرد باز ثروت صاحبان براي را استثمار راه ادي،اقتص آزادي ويژه به و آزادي شعار بر تكيه با اوليه ليبراليسم) 3  
 شـكل مختلف، يها فرهنگ بين كه ييها  چالش نوع از نه آيد، مي پديد تمدن و فرهنگ يك درون كه بود ييها  چالش نوع از غرب و شرق بلوك چالش) 4  

  .گيرد مي

 
 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

 

رة 
شما

چة 
تر
دف

2 - 
ي 
اص
ص
خت
ن ا
مو
آز

22 
اد
رد
م

 
14

00
 

ي )
سان

 ان
وم
 عل
شي

ماي
 آز
وه
گر

 )
  

1212  

  

  

اي داشته كه  دربارٔه سخن طوطي بيان شده است. اين سخن چه مغالطه» از قياسش خنده آمد خلق را«عر طوطي و بقّال، مصرع با توجه به ش -۱۷۱

 موجب خنده شده است؟
 مراعات شرايط تعريف ) عدم4  زده ) تعميم شتاب3  ) تمثيل ناروا2  مراعات شرايط قياس ) عدم1  
 شود؟ چيزهايي حكم مي هدر قضيۀ شرطي به اتصال يا انفصال ميان چ -۱۷۲
 ) دو شرط4  ) دو مفهوم3  ) دو نسبت2  ) دو قضيه1  
 وجه است؟ نسبت ميان كدام دو مفهوم، عموم و خصوص مطلق يا من -۱۷۳
 ) ايران و آسيا4  ) شهر و شهروند3  ) سبز و سبزي2  ) كوه و كوهي1  
كـدام » د«بـا » ج«و نسـبت » ب«با » الف«ترتيب نسبت  شود، به يم ميتقس» ه«و » د«به انواع » ج«است و » ب«جزئي از » الف«اگر بدانيم  -۱۷۴

 است؟
  تباين -) عموم و خصوص مطلق2    تباين -) تباين1  
 عموم و خصوص مطلق -) تباين4  عموم و خصوص مطلق -) عموم و خصوص مطلق3  
داشتند. در اين روش هرگاه با يك مسـئلۀ » قياس« نام گروهي از فقيهان مسلمان در قرن دوم هجري براي استنباط احكام فقهي روشي به -۱۷۵

در وضعيتي مشابه، تشـخيص  شدند، حكم آن را بر اساس رفتار پيامبر  پيش نيامده بود، مواجه مي فقهي جديدي كه در زمان پيامبر 

 دادند. كدام تبيين دربارٔه اين روش درست است؟ مي
  آيد برخالف حكم اسالم است. يدست م ) استدالل تمثيلي است و حكمي كه از آن به1  
  آمده هم صحيح خواهد بود. دست ) استدالل قياسي است كه اگر مقدمات آن صحيح باشند، حكم به2  
  كنند و ممكن است حكم صحيح، كشف شود. ) استدالل استقرايي است و لذا مقدماتش از نتيجه حمايت نسبي مي3  
  دهد. هاي مختلف نشان مي ت، اما در آن شرايط خاص، بهترين حكم را بين فرض) استنتاج بهترين تبيين است و گرچه يقيني نيس4  
  اي وجود دارد؟ در مكالمۀ زير چه مغالطه -۱۷۶

  مشتري: لطفاً موهاي سفيد صورتم را بزنيد!  

  شوند. تر زياد مي ها را بزنم، سريع آرايشگر: اگر آن  

 مشتري: پس لطفاً موهاي مشكي را بزنيد!  
  زده ) تعميم شتاب2    ا) تمثيل نارو 1  
 مراعات شرايط يك تعريف صحيح ) عدم4  مراعات قواعد استنتاج بهترين تبيين ) عدم3  
و محمـول آن » الف«اي كه موضوع آن  شده براي آن است. اگر قضيۀ موجبۀ كليه تعريف ارائه» ب«مفهوم كلي مجهول و » الف«فرض كنيد  -۱۷۷

 الزاماً كدام ويژگي را خواهد داشت؟شده  است، صادق باشد، تعريف ارائه» ب«
 ) جامع يا مانع بودن4  ) جامع و مانع بودن3  ) مانع بودن2  ) جامع بودن1  
بتواند سه نسـبت » ب«و » الف«ترتيب موضوع و محمول يك قضيۀ صادق باشند، اين قضيه چگونه باشد تا نسبت بين  به» ب«و » الف«اگر  -۱۷۸

 باشد؟هاي چهارگانه  مختلف از بين نسبت
 ) شخصيه4  ) جزئيه3  ) موجبۀ كليه2  ) سالبۀ كليه1  
  كند؟ ترين دليلِ بررسي نشدن جمالت انشايي در منطق اشاره مي كدام گزينه به اصلي -۱۷۹

  ) حالت پرسشي، امري يا تعجبي دارند.2  هاي خارجي نيستند. به واقعيت ) راجع1  
  كنند. تمايالت و احساسات را مطرح مي ) اموري مثل4  ها معنا ندارد. ) خطا داشتن براي آن3  
 ، به يك اندازه الزم است رعايت شود؟»مفهومي«و » از طريق ذكر مصاديق«، »لغوي«كدام شرط تعريف صحيح است كه براي انواع تعريف  -۱۸۰
 ) دوري نبودن4  ) مانع بودن3  ) جامع بودن2  ) واضح بودن1  
 كدام گزينه درست است؟ -۱۸۱
 نامند. شود، در علم منطق، اصطالحاً استقراي تمثيلي مي ت تشبيه ناميده مي) آنچه در ادبيا1  
 ) اگر وجوه مشابهت دو امر در استقراي تمثيلي كم باشد، حتماً تمثيل ناروا رخ خواهد داد.2  
 ) هرگاه يك استدالل تمثيلي نسبتاً ضعيف داشته باشيم، با يك تمثيل ناروا مواجه هستيم.3  
 ثيل ناروا ممكن است شباهت زيادي بين دو طرف تمثيل وجود داشته باشد.) در مغالطۀ تم4  
 ترتيب بـه» آب؛ اولين عنصر«و » اضداد وحدت« ،»شعر قالب در فلسفه عرضۀ« ،»عرفان و فلسفه آميختگي رياضيات با«هركدام از مفاهيم  -۱۸۲

  ؟است فيلسوف كدام به مربوط

  تالس  -هراكليتوس -فيثاغورس -) پارمنيدس2  هراكليتوس -پارمنيدس -فيثاغورس -ستال ) 1  
  فيثاغورس -تالس -پارمنيدس -) هراكليتوس4  تالس -هراكليتوس -پارمنيدس -فيثاغورس) 3  

  ۷ درس انتهای تا ۳ درس از : فلسفه      ۶ درس انتهای تا ۳ درس از : منطق

´ 20 
 پيشنهادي زمان
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  ؟نيستكدام مورد بديهي  -۱۸۳

  ) چيستي معرفت4  ) حدود و ميزان معرفت3  معنا و مفهوم معرفت) 2  امكان معرفت ) 1  
به ديـدگاه  ،كمك توضيح و استدالل كنند تا طرف مقابل را به هر دو تالش مي ،نفر در موضوعي اختالف نظر دارند تي دووق«از اين مطلب كه  -۱۸۴

  ؟نيستاي قابل استنباط  ، چه نتيجه»خود نزديك كنند

  .دو قبول دارند معياري براي تشخيص درستي يا نادرستي نظرات وجود دارد هر) 1  
  .كه امكان شناخت براي انسان وجود دارد گو باور دارندو  گفت هر دو طرفِ) 2  
  .قابل انتقال به ديگري هستند ،اند كه عقايد دو پذيرفته ) هر3  
  .ممكن نيست ،هستند كهگونه  آن ،دانند كه شناخت اشيا دو مي ) هر4  
  تري براي روش سقراطي است؟ كدام گزينه نمونۀ مناسب -۱۸۵

آمـوزان  درجۀ سلسيوس، در مناطق مرتفع چيست. سپس هريك از دانش 100مدن آب در دمايي كمتر از آموزان پرسيد كه علت جوش آ  ) معلم از دانش1  
  ها فقط پاسخ كاظم را كه كامالً صحيح بود، تأييد كرد. پاسخي دادند و معلم در بين پاسخ

سپس حسـن گفـت: ». ل يكسان و معناي متفاوتدو كلمه با شك«) حسن با علم به تعريف مشترك لفظي، از تعريف آن سؤال كرد و هاشم پاسخ داد: 2  
  ».آوا بودن هم الزم است نه، هم«و هاشم جواب داد: » اند؟ يعني سَحَر و سِحر مشترك لفظي«

كرد  اي پرسيد تا همگان پاسخ موردنظر او را بدهند. سپس موارد نقض اين پاسخ را بيان گونه ) صادق مطلب خود را با يك سؤال آغاز كرد و سؤالش را به3  
  ها، پاسخ صحيح را بيان نمود. و بعد از چندين سؤال و جواب ديگر و آماده شدن ذهن

پرسيد كـه:  كرد و هنگامي كه پاسخي نادرست بود، از او مجدد سؤال مي پرسيد و هرگاه پاسخش درست بود، او را تشويق مي ) استاد از باقر سؤاالتي مي4  
  يافت. كرد تا پاسخ صحيح را مي ر بيشتر فكر ميسپس باق» آيا نسبت به پاسخ خود مطمئني؟«

  ت؟سا و شرط الزم براي اين امور فيلسوف كي ۀالل در انديشقهاي آزادانديشي و است موارد ذكرشده از نشانهتمام  در كدام گزينه -۱۸۶

  ستر هاي د پذيرش استدالل -لداشتن باورهايي در اين مسائدين فلسفي و بنيار در مسائل تفكّ -ي بدون دليلنپذيرش هر سخ عدم ) 1  
  فهم صحيح از حقايق عالم هستي ۀارائ -شرط اعتبار دليل به پذيرش سخن مستدل -جاي شخصيت گوينده ت گفتار به) توجه به صح2ّ  
  رپذي دليل عقلو  نها ر ببعيت از ت -روش درست براي ورود به مسائل فلسفي انتخاب -تعصبات و احساسات ،اساس دانستن خياالت يب) 3  
  درست لها و قبول استدال در مورد استدالل تفكّر -دين فلسفييانبجدي و دقيق در مسائل  ۀانديش -بر مبناي دليل يرش هر سخنذ ) پ4  
  ؟نداردشده تناسب  با عقايد فيلسوف ذكر شده بيان در كدام گزينه مطلب -۱۸۷

  دس) (پارمني. دو ش ز طريق تفكر عقلي حاصل ميا تنها  هاي انسان دريافت ) 1  
  (تالس) . بينيم چيزي با شكلي متفاوت ميهر را در  ءاساس اشياو ليه و پايه اوّ ٔه) ماد2  
  وس) تيل(هراكاست.  شدن حالِ در و جريان در چيز همه و است هستي عالم قانون ،) تحول3  
  ) پارمنيدس(رود.  بين نمي از و بوده قبل از كه است تغيير بدون و واحد يك حقيقت ) هستي،4  
تواند خطاي ديگر ابزارها را نيز درك  كند، ولي عقل مي هر ابزار شناختي فقط اشتباهات خود را كشف مي«ترين موضوع اين گزاره كه  اصلي -۱۸۸

  ، مربوط به كدام عنوان است؟»كند

  ) قلمرو شناخت4  ) ماهيت شناخت3  ) ابزارهاي شناخت2  ) امكان شناخت1  
  ؟باشدشناخت حسي تواند  مي موردكدام  -۱۸۹

  درك مفهوم گرسنگي، تشنگي و يادآوري طعم غذاها ) 2  زندگي و رفع نيازها عنوان پايۀ اموري بهشناخت  ) 1  
  طبيعت همواره يكسان عمل كردن جهان) درك 4  قوانين مربوط به عالم طبيعت ت) شناخ3  
  است؟ درستزينه گ ودي كدامهمعرفت ش بارٔهدر -۱۹۰

  .اند حاصل نشده ،تجربه و استدالل عقليحس و ذهن حضور دارند كه از راه  ي درحقايق ،شهودي در معرفت ) 1  
  .قلب است ٔه خودمشاهد، وديهمعرفت ش ،شود القا مي  پيامبر خدا بر قلب سوياز  كه ينمعرفت وحيابرخالف ) 2  
  .كند مي فرشتگان و امور غيرمحسوس را مشاهده ودي تمام ماوراي طبيعت،همعرفت ش وسيلۀ نسان عارف بها) 3  
  .تحليل و تفسير آن امكان خطا وجود دارد در خطا و اشتباه راه ندارد اگرچهحقيقي،  وديِه) در معرفت ش4  

  
  است؟ نادرست نهيگز كدام -۱۹۱

  .است شكنجه ينوع و آزاردهنده ي،حس تيمحروم) 1  
  .است بخش لذت متنوع، يها محرك با مختلف حواس ير يدرگ) 2  
  .نديگو  محرك ،كند كيتحر  را يحس يها رندهيگ كه يز يهرچ به) 3  
  .دارد نام توجه ،رسد يم ما به كه يمحدود يها محرك نيب از خاص محرك انتخاب )4  

 
 

  ۵ درس انتهای تا ۳ درس از :شناسی روان
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هـا  آن از سـپس. دهنـد گـوش درس سيتـدر بـه متمركز صورت به و ببندند را خود يها چشم خواهد يم آموزان دانش از ابتدا فلسفه ريدب -۱۹۲

  چرا؟ شود؟ يم درس بهتر يريادگي باعث حالت كدام .كنند نگاه معلم چهره به درس به دادن گوش ضمن و كرده باز را خود چشم خواهد يم

  يحس چند افتيدر  -اول حالت) 2    يحس جبران -اول حالت) 1  
  يحس چند افتيدر  -دوم حالت) 4    يحس جبران -دوم حالت) 3  
 شنهاديپ نرگس به تمركز شدن بهتر يبرا را ريز راهكارهاي مدرسه مشاور. شود يم يپرت حواس دچار خواندن درس قعمو است يمدت نرگس -۱۹۳

  است؟ يريخوگ و تمركز عوامل از كي كدام به مربوط راهكارها نيا دييبگو بيترت به .است داده

   يكن كسبدرس  نآ آزمون در يدرصد چهدر انتها، بايد  كه كن مشخص درس هر خواندن از قبل.  

   باش داشته ات هيتغذ و خواب يبرا ثابتي و منظم ۀبرنام.  

  يذهن يختگيانگ و ير يدرگ -يذهن يختگيانگ و ير يدرگ) 2  ينسب ثبات و يكنواختي -يذهن يختگيانگ و ير يدرگ) 1  
  يذهن يختگيانگ و ير يدرگ -محرك با ينسب ييآشنا ) 4  ينسب ثبات و يكنواختي -محرك با ينسب ييآشنا ) 3  
 او يظـاهر ييبـايز ممكـن يجا تا خواهد يم جراح از جوان خانم. كند خارج يجوان خانم صورت از را يسرطان ٔهتود يك خواهد يم يجراح -۱۹۴

 زيـن را تـوده اطراف بافت از يكم است الزم ،اند رفته نيب از يسرطان يها سلول تمام شود مطمئن نكهيا يبرا ديگو يم جراح اما ،ندينب بيآس

  است؟ نادرست نهيگز كدام ،عالمت يابيرد يها تيموقع به توجه با. رداردب

  .باشد داشته يكمتر  كاذب هشدار ،خواهد يم جراح از جوان خانم) 2  شود. ) از دست دادن محرك هدف فداي هشدار كاذب مي1  
  .است درست ميتصم اي اصابت يمعنا به يسرطان يها سلول برداشتن) 4  .كند اجتناب بيشتر كاذب هشدار از دهد يم حيترج جراح) 3  
 گشـتالت اصـل كـدام از او. ديـايب نظر به قدبلندتر تا ستديا يم ،دارند يتر كوتاه قد او از كه يافراد كنار ،گرفتن عكس هنگام شهيهم سارا -۱۹۵

  كند؟ يم استفاده

  نهيزم و شكل) 4  ليتكم) 3  مشابهت) 2  مجاورت) 1  
  است؟ نادرست يزبان نوك ٔهديپد مورد در نهيگز كدام -۱۹۶

  .است وابسته اطالعات آن يها نشانه به حافظه، از اطالعات يابيباز ) 1  
  .است بوده آن به مرتبط يها نشانه از يكي كلمه نياول گفتن) 2  
  .شود يم آورده خاطر به اطالعات يۀبق جيتدر  به كلمه نياول دنيشن از بعد) 3  
  .دهد يم رخ حافظه سوم ۀمرحل در مشكل نيا ) 4  
 بـه شـروع پارسا ناگهان اما ،كند حفظ را آن كرد يسع و خواند  خودش يبرا را آن تلفن ٔهشمار ، كتاب فروشگاه كي از عبور هنگام در صابر -۱۹۷

 دچـار ليـدل چه به و يا حافظه چه در صابر. بسپارد خاطر به را آن نتواند و ذهن صابر بپرد از شماره ،شد باعث پارسا كار  نياكرد.  او با صحبت

  است؟ شده مشكل

  اطالعات نبودن دسترس در -يكار ) 2    اطالعات تداخل -مدت كوتاه) 1  
  زمان گذشت -يكار ) 4  محدود اندوزش تيظرف -مدت كوتاه) 3  
  است؟ نادرست نهيگز كدام ،آن جينتا و سونگهياب شيآزما مورد در -۱۹۸

  .اورديب خاطر به راها  آن كرد يسع سپس و كرد حفظ را) رهيغ و شانه ساالد، رك،يس مانند( كلمات از يا مجموعه سو نگهياب) 1  
  .شود يم كاسته يفراموش شدت از زمان گذشت با كه داد نشان نگهوسياب) 2  
  .شود يم فراموش حافظه مطالب از يمين باًيتقر  ساعت كي گذشت از بعد نگهوس،ياب شيآزما  جينتا  اساس بر) 3  
  .است متفاوت مختلف يها زمان در يفراموش بر زمان گذشت ريتأث كه داد نشان نگهوسياب) 4  
  است؟ شده انيب درست بيترت به نهيگز كدام در ريز يها مثال در يفراموش عدم اي يفراموش عوامل -۱۹۹

   سپارند يم خاطر به يخوب به را گرانيباز و ها شهيهنرپ دشوار و سخت ياسام نوجوانان شتريب.  

   دارد سوراخ چند ،ميكن يم استفاده آن از اغلب كه يورزش فشك ميدان ينم ما اغلب.  

   ميكن يم فراموش را ديجد درس از يشتريب اطالعات ،دهد يم درس وقفه يب و استراحت بدون ريدب يوقت.  

  اطالعات تداخل -شده تقسيم توجه -يذهن يختگيانگ) 2  ينسب ثبات و يكنواختي -يرمزگردان عدم -يذهن يختگيانگ) 1  
  ينسب ثبات و يكنواختي -شده تقسيم توجه -يعاطف عوامل) 4  اطالعات تداخل -يرمزگردان عدم -يعاطف عوامل )3  
 در و كـرده مطالعـه هفتـه كي عرض در را يشناس جامعه كتاب ديبا رشته رييتغ يبرا. دهد رشته رييتغ يانسان به ياضير از خواهد يم يعل -۲۰۰

 او بـه بهتـر ۀمطالعـ يبرا را حافظه يبهساز فنون از كي كدام ي،انسان ۀرشت آموز دانش عنوان به ماش. كند كسب يقبول ٔهنمر يحيتشر آزمون

  د؟يده يم شنهاديپ

  يحركت چند روش از استفاده) 2    معنادار يرمزگردان از استفاده) 1  
  خبا پس) 4    يبخش زيتما ) 3  
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 چيه شد متوجه روش نيا از استفاده ماه چند از بعد. كرد هيته را خواب در زبان يريادگي هاي فشردٔه لوح يسيانگل زبان يريادگي يبرا نيام -۲۰۱

  حل غيرمنطقي استفاده كرده، مربوط به كدام عامل است؟ علت اينكه از يك راه. است نكرده يسيانگل زبان در يشرفتيپ

  ريان حل مسئلهججديت در  ) عدم2    درك ناقص از مسئله) 1  
  شناخت موقعيت فعلي يا مبدأ ) عدم4    ها انمنديشناسايي دقيق تو  ) عدم3  
 يهـا فرمـول هم سطح هر كردن درست يبرا. ديبرو يبعد سطح سراغ سپس و ديكن درست را سطح هر است الزم كيروب مكعب حل يبرا -۲۰۲

  است؟ كرده ستفادها مسئله حل روش كدام از كند يم حل كامل ها فرمول نيا قيطر از را كيروب مكعب كه يفرد. دارد وجود يمشخص

  مطلوب با موجود تيوضع تفاوت كاهش) 2    كردن خرد) 1  
  يليتحل) 4    آخر از شروع) 3  
  دارد؟ وجود يخوان هم مسئله نوع و هشد انيب يژگيو نيب نهيگز كدام در -۲۰۳

  نشده فيتعر  خوب: هدف قيدق فيتعر ) 2  شده فيتعر  خوب: هياول تيموقع ييشناسا  عدم) 1  
  نشده فيتعر  خوب: هدف به يابيدست عدم نيتضم) 4  شده فيتعر  خوب: هدف به يبايدست نيتضم) 3  
  دهد؟ را بيشتر كاهش مي يپرخاشگر و يتهاجم يها روش از جامعه كي شهروندان ٔهاستفاد احتمال كدام گزينه -۲۰۴

  مسئله حل يليتحل روش از استفاده) 2  مسئله حل هاي مهارت از بودن آگاه) 1  
  حافظه يبهساز  فنون بر بودن مسلط) 4  روزمره يها تعارض حلهاي  ش) استفاده از رو 3  
  است؟ نشده فيتعر خوب مسائل از نهيگز كدام -۲۰۵

  نام در يك مدرسۀ غيرانتفاعي ) ثبت2    ) تأمين هزينۀ خريد ماشين1  
  شده پنچر نيماش ريتعم) 4  ۀ ايرانجامع در يعدالت يب بردن نيب از) 3  
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 درس اول امنیت ، تهدید                                              

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

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

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

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

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

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

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

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

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

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

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

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

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

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

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

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

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

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

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

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

 .دارد

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

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

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی



گروه آزمایشی علوم انسانی

دفرتچـۀ پاسخ های  ترشیحی 
آزمون آزمایشی ۲۲مرداد ۱۴۰۰

۱ویژۀ داوطلبان آزمون رسارسی سال ۱۴۰۱
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 اسکن با توانید می شام امی،گر  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   ۱۱

  

  

 جمعـــه روز در دو، گزینـــه ۱۴۰۰ تابســـتان ۵ مرحلـــۀ آزمایشـــی آزمـــون 

  گردد. رگزار میب ۱۴۰۰ شهریور ۱۲

 ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ی،گرامــ داوطلــب 

ــه ــمند یهــا کارنام ــون، از بعــد هوش ــون یشپــ آزم  یــن،آنال یهــا آزم

 ... ،و یآموزشـ کمک یها جزوه هوشمند، اشکال رفع دو، ینهگز الؤ س بانک

 خـود یکـد ملـ و )یکـاربر  نـام عنـوان (بـه یداوطلب ۀاز شامر  استفاده با

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

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

 ــه ــون های کارنام ــی آزم ــۀ آزمایش ــه ۴ مرحل ــورت ب ــل ص ــا ،کام ــلۀ ب فاص
ــانی ــاهی زم ــس کوت ــون از پ ــابق آزم ــۀعال طا مط ــالم ی ــر شــده، اع روی ب
گیـرد. می قـرار gozine2.irwww. آدرس بـه دو گزینـه اینرتنتـی پایگاه

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

 پیگیری منایید. خود شهر
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 ۱۴۰۱رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ اول گام های آزمون علمی هیئت اسامی
ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عموم

 
روه
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م

  :
 علی

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

 میغال  ابوالفضل

|....................................................... زابن عر
 پویا رضادادمسئول درس: 

 طاهری محمدمهدی  بهمن دانشیان  ارسافیل قربانپور

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

 زهرا محمدی اکرب آخوندی  علی

|.............................................. زابن انگلی
 حسان حیدریامسئول درس: 

 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

|.......... گروه ریا  
 

  

  پورحسینی امیدرضا  میراسالمی محسن سید  زاده علی افضل

 ایامن اردستانی|........... گروه تجر

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

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

 
روه
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  :
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سان
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|.............................................................. فیزیک
 ندیدمنصور داوو - فرد حمید فداییدرس:  ینمسئول

 یوسف صباغی

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

 پور  بهنام ابراهیم

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

 موسی بیات

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

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

 ساز میرتا چینی

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

 علی میرزاعلی

  |........................................... عموعر 
 زاده محمدصادق رمضانیئول درس: مس

 کیارش پورمهدی

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

 زهرا نعمتی

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

 زهرا نعمتی

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

 محمدزمان کبیر

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

 ید سفیدگریسع  حسین صادقی

|................................................. شنا روان
 ضحی سکاکیمسئول درس: 

 محسن پیرحسینلو
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ مرداد ۲۲ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ۱فارسي  ۱۵۷تا  ۱۵۴هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱

  ها:  معني درست واژه  
  ها؛ چاروادار دهندٔه اسب، االغ و مانند آن مُكاري: كرايه  
  ه: كُنجبيغول  
  بهايم: چارپايان  
  ۲فارسي  ۱۶۴تا  ۱۶۱هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲

  بررسي موارد نادرست:   
  يافته : پرورده: پرورش۱گزينۀ   
  : مَلَك: فرشته۲گزينۀ   
  : پاليز: باغ، جاليز۳گزينۀ   
  ۱فارسي  ۱۵۶تا  ۱۵۴هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۳

  ها:  بررسي گزينه  
  آميز دربارٔه كتاب يا نوشته شناس/ تقريظ: مطلبي ستايش دان، سخن : اديب: سخن۱گزينۀ   
  : آخره: چنبرٔه گردن، قوس زير گردن۳گزينۀ   
  نوشته آميز دربارٔه كتاب يا شناس/ آخره: چنبرٔه گردن، قوس زير گردن/ تقريظ: مطلبي ستايش دان، سخن : اديب: سخن۴گزينۀ   
  ۲فارسي  ۱۶۴تا  ۱۶۱هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۴

  اصالح موارد نادرست:   
    اذن و رخصت  ازن  
  درماندگي  گي درماندهزبوني و   
    جهد و سعي  جحد  
  قُرب  غربجواري و  هم  
    فرض و واجب  فرز  
  مرهم و دارو  مرحم  
  ۱فارسي  ۱۵۶تا  ۱۵۴هاي  صفحه*  دشوار: * ؤالس مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۵

  بررسي ابيات:   
  دوري) از صدر بهشت او را گرفتار كرد. ب) آدم يك قدم در پي هواي نفس رفت، فراق (  
  ج) ما همگي به غالمي تو منسوب (نسبت داده شده) هستيم.  
  معني شراب به همين شكل درست هستند. به »عصير«(د) معني ترساننده و انذاردهنده و در بيت  به» منذر«توجه: در بيت (الف)   
  ۱فارسي  ۹۱و  ۸۱، ۷۱، ۶۵هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۶
  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۷

  ها:  نما در گزينه بررسي متناقض  
  : زندٔه مردار۱گزينۀ   
  ن: سيلِ آتشي۲گزينۀ   
  اي بدين سردي : سوزنده۳گزينۀ   
  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۸

  : ۱ها بر اساس پيشنهاد گزينۀ  بررسي گزينه  
  جناس ناهمسان: آمال و آمل  
  سازد. تناسب مي حضرت يوسف  ها با قصّۀ كار رفته است، اما در معني گرگ معني شهر گرگان در اين بيت به به» گرگان«ايهام تناسب:   
  دارد. تلميح: بيت اشارٔه آشكاري به داستان حضرت يوسف   
  شوند. با مجاز و تشبيه رد مي ۴با ايهام و تشخيص و گزينۀ  ۳با حسن تعليل، گزينۀ  ۲گزينۀ   
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  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۹
  : ۳ساس پيشنهاد گزينۀ هاي ابيات بر ا بررسي آرايه  
  كنند. د) حسن تعليل: علت سرخي شفق اين است كه ماليكه گريه مي  
  اختيار شدن ) كنايه: عنان از كف رفتن كنايه از بيه  
  چرخد. مثل بنده) به گرد مقام دوست مي وار ( ب) تشبيه: پيك عاشقان بنده  
  استعاره از لب يا دهان يار است.» چشمۀ نوش«ج) استعاره:   
  الف) پارادوكس: كسي جز يار در جهان نيست، ولي هرچه گشتم يار در جهان نيست!  
  ۱فارسي  ۶۶ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۰

  هاي بيت:  بررسي نقش واژه  
  را امروز تلخ كند.قيد) كام تو  تماماً  نهد كه همه ( مفعول) فتح را مي قيد) در دهن تو شكر ( نهاد) فردا ( گردي (  
  ۲فارسي  ۹۵و  ۹۴و  ۱فارسي  ۸۰و  ۷۹، ۶۶هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۱

در مصـراع اول، جملـۀ » گرچه چشم مست تـو در خـواب اسـت«جملۀ دوم بيت است و يك جملۀ هسته است. جملۀ » تو قدح نوش«جملۀ   
  وابسته است.

  ها:  ساير گزينه  
  است.» صفت بياني مطلق«است كه » مست«تنها صفت بياني بيت،  :۱گزينۀ   
  در مصراع دوم: تو قدح نوش و عزم خواب مكن.» واو«ساز:  پيوند همپايه»/ گرچه«ساز:  : پيوند وابسته۲گزينۀ   
ساز است نه عطف:  يايد پيوند همپايهدانيم كه واوي كه بين جمالت ب كار رفته در اين بيت، بين دو جمله آمده است و مي به» واو«: تنها ۴گزينۀ   

  تو قدح نوش و عزم خواب مكن.
  ۲فارسي  ۴۳ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۲

  هاي پيشين در متن:  وابسته  
  آواز يك -۴  دو هر -۳  چيز هر -۲  راه اين -۱  
  ] طعميك[ -۸  ] كتابيك[ -۷  ساز يك -۶  دو هر -۵  
  وهشي يك -۱۰  ] رنگيك[ -۹  
  ۲فارسي  ۹۵و  ۹۴هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۳

  ها:  بررسي گزينه  
  صفت مفعولي  : ساخته ۱گزينۀ   
  صفت مفعولي صفت نسبي/ بسته  : آبي ۲گزينۀ   
  صفت تفضيلي  صفت نسبي/ بهتر  اي  : قهوه۳گزينۀ   
  ۱فارسي  ۶۳ فحۀص*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۴

  گويند. مي تسبيح را خداوند جهان موجودات همۀ كه است اين ها گزينه ساير مشترك مفهوم اما است، هوس و هوا و رياكاري نكوهش ۲ گزينۀ مفهوم  
  ۱فارسي  ۸۲ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۵

المان است. اين مفهوم كامالً مقابل و متضاد بيت صورت سؤال است كه در آن شـاعر توصيه به تسليم در برابر قدرتمندان و ظ ۲مفهوم گزينۀ   
  گويد كه سر تسليم و سازش نداريم. به نمايندگي از مردم مي

  ها:  مفهوم ساير گزينه  
  : نبايد در برابر ظلم تسليم شد.۱گزينۀ   
  .: مانند عرفا بايد [در برابر حوادث هستي و تقدير] تسليم بود۳گزينۀ   
  : توصيه به تسليم شدن در برابر قضا و قدر الهي۴گزينۀ   
  ۱فارسي  ۹۱ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۶

مكتـوب) در  نيز به توصيف شوق ديـدن نامـه ( ۴در عبارت صورت سؤال سخن از شوق فراوان گوينده با ديدن نامۀ پدرش است. در گزينۀ   
  غربت پرداخته شده است.

  ها:  مفهوم ساير گزينه  
  : شكايت از وضع بد خويش۱گزينۀ   
  : شكايت از تلخي غربت۳و  ۲هاي  گزينه  
  ۲فارسي  ۷۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۷

  شود. ي ديده ميهاي مختلف نيز اين مفهوم با بيان» هب، ج، «مفهوم عبارت صورت سؤال تسليم شدن در برابر قضا و قدر است. در ابيات   
  ابيات:  مفهوم ساير  
  الف) هركس خودش مسئول اعمال خودش است و نبايد اشتباهاتش را به گردن قضا و قدر بيندازد.  
  د) ابراز و اظهار خوشحالي از بيدار شدن بخت خوب خود  
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  ۲فارسي  ۸۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۸
ها همانند بيت صورت  بر قدرت جسمي است، اما مفهوم ساير گزينه» همّت و دعاي خير از عاجزان خواستن«ن مفهوم بيت نخست، ترجيح داد  

  است.» كارسازي همّت و تالش«سؤال 
  ۲فارسي  ۷۳ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۹

  نيز شاعر همين توصيه را به مخاطبان خود دارد. ۳گزينۀ گفتاري با دشمن است. در  مفهوم آيۀ صورت سؤال توصيه به مدارا كردن و نرم  
  ها:  مفهوم ساير گزينه  
  : نفرين كردن دشمنان۱گزينۀ   
  : نكوهش مدارا كردن/ بيان مضرّات مدارا كردن با مردم۲گزينۀ   
  توان خشم را كنترل كرد. : با عقل مي۴گزينۀ   
  ۲فارسي  ۹۶ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۰

 ۴و  ۲، ۱هاي  شاعر به اين نكته پرداخته كه يار در سخن است، اما گوش شنوايي وجود ندارد، اما مفهوم بيت صورت سؤال و گزينه ۳در گزينۀ   
  كند. اين است كه عاشق حقيقي سكوت مي

 

  ۲عربی، زبان قرآن  ۳۳و صفحۀ  ۱زبان قرآن  عربی، ۴۸صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۱
خلف األعشاب:  ي)/ یخف۴و  ۳های  ای را شکار کند (رد گزینه  )/ أن یصید طائراً: پرنده۳)/ القّط: گربه (رد گزینۀ ۲عندما: زمانی که (رد گزینۀ   

  ) ۴و  ۳های  گیرد (رد گزینه )/ یأخذه ِبقفزٍة: آن را با یک پرش می۳و  ۲های  شود (رد گزینه پشت گیاهان پنهان می
  ۲عربی، زبان قرآن  ۴۶و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۶۱و  ۶۰های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۲

  ابش ذّ )/ معاملهـا الخّالبـة: آثـار جـ۳یاحة: در گردشـگری (رد گزینـۀ  الّسـ)/ يف۲و  ۱هـای  إزدادت شهرة إیران: شهرت ایران زیاد شد (رد گزینه  
  ) ۲ّجاد: فرش (رد گزینۀ )/ السّ ۳)/ بضائعها: کاالهایش (رد گزینۀ ۲و  ۱های  (رد گزینه

  ۲عربی، زبان قرآن  ۳۸صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۳
ع املتف۳و  ۲هـای  انگیزتـر (رد گزینـه )/ شیئاً أعجب: چیزی شگفت۳یابیم (رد گزینۀ  ال نجد: منی     کننـد  رّجـون: متاشـاچیان تشـویق مـی)/ یُشـجِّ

  ) ۳و  ۱های  )/ فریقهم املحبوب: تیم محبوبشان (رد گزینه۲و  ۱های  (رد گزینه
  ۱عربی، زبان قرآن  ۶۷صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۴

  دهـد  )/ ال تسـمح: اجـازه منـی۳ه (رد گزینـۀ )/ الّصـیدلّیة: داروخانـ۱)/ وصـفة الطّبیـب: نسـخۀ پزشـک (رد گزینـۀ ۴بعض: برخی (رد گزینـۀ   
  ) ۴و  ۳های  (رد گزینه

  ۲و  ۱عربی، زبان قرآن  ترکیبی*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۵
  »گویند)! گویند (سخن آرام می و هنگامی که جاهالن آنان را خطاب کنند، به آرامی سخن می«ترجمۀ درست:   
  ۲و  ۱عربی، زبان قرآن  ترکیبی*  متوسطسؤال: * مشخصات  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۶

  ها:  بررسی سایر گزینه  
  کند تا زخمش بهبود یابد! ) پدربزرگم از یک روغن گیاهی استفاده می۲  
  پنج کیلومرت است...! و ) ... هفتاد۳  
  گیرد! ) ... دربرمی۴  
  ۲ عربی، زبان قرآن ۴۳صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۷

  »داند! آنچه از نیکی انجام دهید، خدا آن را می«ترجمۀ صورت سؤال:   
  نیز دقیقاً به همین مفهوم اشاره کرده است.  ۳بیت گزینۀ   
  ۲عربی، زبان قرآن  ۳۳صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۸

 )/۳و  ۲هـای  دهد: فیحرّک زعانفه (رد گزینـه هایش را تکان می )/ پس باله۳و  ۱های  بیند: یشاهد الّسمک صیّاداً (رد گزینه ماهی، یک شکارچی می  
  ) ۲و  ۱های  تا دور شود: حّتی یبتعد (رد گزینه

 ترجمۀ منت:  
های دارای جاذبـۀ  اش و منطقه خاطر آثار تاریخی هامنا ایران پهناور است (در حالی که) آن، یکی از زیباترین کشورهای آسیا است و به«

است که از یک شهر به شهر دیگر متفاوت است؛ برای مثـال  ای های خوشمزه اش مشهور شد! ویژگی دیگر کشورمان هامن خوراکی ریگردشگ
کنـد بـرای همـین (برخـی) آثـار ایرانـی و  های یزد اشـاره کنـیم! یونسـکو بناهـای تـاریخی را ثبـت مـی توانیم به پستۀ دامغان و شیرینی می

های اخیـر بسـیاری از گردشـگران، ایـران را بـرای سـپری کـردن تعطیالتشـان  هرست بلندش شمرده است! در سالهای فرهنگی را در ف منطقه
  »اند! انتخاب کرده
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  ۲جامع عربی، زبان قرآن *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۹
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  کنند! های اداری به ایران سفر می شگران برای برخی مأموریت) گرد۲  اش در جهان مشهور است! ) هامنا ایران با بناهای تاریخی۱  
  ها است! ) هامنا ایران پهناورتریِن کشورها در آسیا و زیباتریِن آن۴  کند! ) یونسکو تعدادی از غذاهای ایرانی را در فهرستش ثبت می۳  
  ۲جامع عربی، زبان قرآن *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۰

  »شهرت ایران ............... نیست! از دالیل  
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  ) شهرهای پهناور ۴  های خوشمزه ) شیرینی۳  ) آثار تاریخی۲  های فرهنگی ) منطقه۱  
  ۲عربی، زبان قرآن  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۱

  ها:  بررسی سایر گزینه  
  للغائبة ) للمخاطبة ۱  
  »العامرات«مفعوله  » امراتالع«) فاعله ۲  
ل ۴     تفعیل ) تفعُّ
  ۲عربی، زبان قرآن  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  ها:  بررسی سایر گزینه  
  مفعول نیست/ فاعل  ) إسم املکان ۱  
  جمع مؤنّث سامل ) جمع مکّرس ۳  
  مفعول  ) فاعل ۴  
  ۲و  ۱ترکیبی عربی، زبان قرآن *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  است.) » مفاعلة«یُشارُِک (فعل مضارع از باب  یَشاَرُک   
  ۲و  ۱عربی، زبان قرآن  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  ها:  ترجمۀ گزینه  
  ای برای حفظ انسان مقابل بارش باران است (املظلّة: چرت)!  وسیله ) حوله ۱  
  دهد! عضوی در بدن حیوان است که آن را برای راندن حرشات تکان می ) ُدم ۲  
  ها و دریاها است! یک منطقۀ خشکی در کنار اقیانوس ) ساحل ۳  
  ای برای آگاهی از درجه حرارت بدن است!  وسیله ) دماسنج ۴  
  ۲و  ۱عربی، زبان قرآن  ترکیبی*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  ها:  بررسی گزینه  
  جناح joÿ¶ها  ) أجنحة: بال۲  دواء joÿ¶) األدویة: داروها ۱  
  رمل  joÿ¶ها  ) الرّمال: شن۴  َزیت joÿ¶ها  ) زیوتاً: روغن۳  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۶۳صفحۀ *  سادهل: * مشخصات سؤا ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۶

های  اسم» کم (ضمیر)، تلک (ضمیر) و نا (ضمیر) و کیف (اسم پرسشی)«ترتیب  ها به در این گزینه اسم مبنی وجود ندارد، اما در سایر گزینه  
  مبنی هستند. 

  ۲عربی، زبان قرآن  ۳۵صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۷
  ها:  ینهبررسی گز  
  فأنتم مفلحون: جواب رشط (جملۀ اسمیه)  تحاولوا: فعل رشط  ) إن: ادات رشط ۱  
  ) من: اسم پرسشی (چه کسی) ۲  
  ) ما: حرف نفی (به معنای نیست) ۳  
  ) من: اسم پرسشی (چه کسی) ۴  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۵۲و  ۵۱های  صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۸

  ها:  سایر گزینه بررسی  
  مفعول آن.» املمرّضین«است و » ساَعدَ «فاعل » الرّجل«) در این گزینه ۲  
  اضافی است.  -است. این عبارت ترکیب وصفی» رّب «) الغّفار صفت برای کلمۀ ۳  
  خرب آن است. » العمُل «الیه و  مضاف» ه«مبتدا و » مثرة) «۴  
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  ۲عربی، زبان قرآن  ۵۰و  ۴۹های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۹
  ») ال«در این گزینه دو اسم معرفه آمده است: کرمان (معرفه به علم)/ املهّمة (معرفه به   
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  ) یک اسم معرفه آمده است: شیراز۴  ای نیامده است.  ) هیچ اسم معرفه۲  ه) یک اسم معرفه داریم: اللّ ۱  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۵۱صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۰

  در عبارت صورت سؤال سه مفعول آمده است:   
  »عقاید احرتام بگذاریم!) ۳( همۀکافران را دشنام ندهند، پس ما باید به ) ۲( معبوداتدهد که  را فرمان می) ۱( ها مسلامنقرآن «  

  
  ۲دين و زندگي  ۷۰مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۱

  :ميخوان يم مردم با مدارا و محبت تريت در  
 يهـا يبد«:فرمود يم و كرد يم يدور وهيش نيا از  خدا رسول اما ،كردند يم ييبدگو گريكدي از حاكمان به شدن كينزد يبرا معموالً مردم  
  »...دينكن بازگو من شيپ را گريكدي
  ۱دين و زندگي  ۱۰۲و  ۱۰۱هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۲گزينۀ پاسخ:  -۴۲

   كنند يم رييتغ يصنعت تحوالت با كه يامور در نه ،اند بوده خوب و ارزش با بشر يبرا همواره كه است يامور در خدا ياياول از يريالگوگ.  
   مانند و نمود استفاده آنان ۀتجرب از توان يم اًيثان است، زيآم تيموفق راه نيا كه كند يم ثابت ما به چراكه اوالً. است يضرور اريبس الگو وجود 

  .ديرس هدف به تر عيسر آنان از يرو دنباله با و گرفت كمك آنان از توان يم نكهيا تر مهم همه از و كرد عمل آن
  ۲دين و زندگي  ۱۱۴مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۳

 شـده مسـلمان ظاهراً كه االحبار كعب مانندي) حيمس و يهود(ي  كتاب اهل يعلما از يگروه و عباس يبن و هيام يبن به وابسته انعالم از يبرخ  
 و خـود افكـار با مطابق ،ياسالم معارف و قرآن اتيآ ميتعل و ريتفس به و كردند استفاده  معصوم امام يبركنار طيشرا و تيموقع از بودند،
  .پرداختند قدرتمندان منافع با موافق

  ۲دين و زندگي  ۶۹مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۴
 يبرا  امبريپ ييالگو مقام درك ،)رايكث اهللا ذكر و اآلخر وميال و اهللا رجوي كان لمن ةحسن ةاسو في رسول اهللا لكم كان لقد( يۀآ به توجه با  

  .كنند يم ادي اريبس را خدا و رنددا ديام آخرت و خدا به كه است ايمه يكسان
  ۲دين و زندگي  ۴۲مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۵

 خداوند ،)بمثله يأتون ال القرآن هذا بمثل يأتوا أن علي الجن و اإلنس اجتمعت لئن قل(فرمايد  كه مي اسراء ٔهسور ۸۸ يۀآ از قسمت نيا مطابق  
 كـه ديـفرما يم آن ضمن در و) قرآن يطلب مبارزه همان اي يتحد بودن ريفراگ( كند  يم دعوت قرآن مانند يتابك آوردن به را انس و جن متعال

  .دهند انجام را يكار نيچن توانند ينم
  ۲دين و زندگي  ۱۲۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۶

 بـا: ميخـوان يم آن ليذ در كه باشد يم نو يها ازين با متناسب ياسالم معارف نييتب،  اطهار ۀائم ينيد تيمرجع به مربوط اقدامات از يكي  
 و انـزوا از دور بـه  ائمه. آمد ديپد يكشوردار نظام و افكار اخالق، احكام، يها نهيزم در يمختلف يها سؤال ،ياسالم يها نيسرزم گسترش
 فـراهم سـازنده، حضور نيا ٔهثمر. كردند نظر اظهار مسائل نيا ۀهم ٔهدربار ،خود ياله علم بر هيتك با و فعال و سازنده يحضور با و يريگ گوشه
  .باشد يم هيسجاد ۀفيصح جمله از ث،يحد در بزرگ يها كتاب آمدن

  ۲دين و زندگي  ۱۰۱و  ۹۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۷
 و اسـت البالغـه نهـج مطالـب عمـق انگريب ،»كند يم جاديا يشگفت او جان در لبالغه،ا نهج مطالعه بار هر در« ديگو يم ديالحد ياب ابن كه آنجا  

  .است  نيمنؤرالميام در علم انگريب هم ،»...الحق مع يّعل« ثيحد كه است  نيمنؤرالميام يعلم مقام ٔهدهند نشان البالغه نهج
  ۱دين و زندگي  ۹۷و  ۹۳هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۸

 كه است انسان در يقو ٔهاراد و عزم تياهم ٔهدهند نشان باشد، يم فرزندش به لقمان سفارش كه )االمور عزم من ذلك انّ اصابك ما يعل اصبر و( يۀآ  
  ».باشد شده تو خواستار آن با كه است يا اراده و عزم تو، يكو مسافر ۀتوش نيبهتر كه دانم يم! ايخدا«: اند فرموده راستا نيهم در  كاظم امام

  ۱دين و زندگي  ۷۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۹
چراكـه  باشـد، يمـ امامـان و امبرانيپ اعمال سنجش زانيم و اريمع آن در كه شود يم آغاز اعمال به يدگيرس ،ياله عدل هادادگ شدن برپا با  

  .است داده دستور خدا كه است يزيچ آن نيع آنان مالاع
  ۱دين و زندگي  ۸۸و  ۸۷هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۰

 با يقرارداد روابط كه است يعيطب و يقرارداد ا،يدن در فرشانيك و پاداش و اعمال انيم ۀرابط كه افتد يم اتفاق ايدن در اعمال ريتصو و گزارش  
 و دهـد قيـتطب آن بـا را خـود ديـبا انسـان و است بوده رييتغ  غيرقابل يعيطب روابط اما ،هستند رييتغ قابل فريك و جرم انيم تناسب تيارع

  .برسد سعادت به قيطر نيا از تا كند هماهنگ
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  ۱دين و زندگي  ۸۴و  ۸۳هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۱
  :موارد يبررس  
  .است خدا عهد به يوفا ليدل به ان،يبهشت ورود محض به انيبهشت توسط خدا سپاس )الف  
يـا شـهادت  دارنـد مواظبـت نماز بر و كنند يم امانت و عهد تيرعا كه است يكسان به خدا ٔهوعد ،يبهشت يها باغ در شدن داشته يگرام) ب  

  دهند. راست مي
  .هستند درست) د و ج  
  ۱دين و زندگي  ۹۸ؤال: * متوسط * صفحۀ مشخصات س ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۲

 بـه يوفـا عـدم( فروشند يم يزيناچ يبها به را خود يسوگندها و ياله مانيپ كه يكسان(: كه ميخوان يم عمران آل ٔهسور ۷۷ ۀفيشر يۀآ در  
 پـاك) گنـاه از( راها  آن و نگرد ينم امتيق در آنان به و ديگو ينم سخنها  آن با خداوند و داشت نخواهند آخرت در يا بهرهها  )، آنخدا با عهد
  ).هاست آن يبرا يدردناك عذاب و سازد ينم

  ۲دين و زندگي  ۵۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۳
 اغوتالطّ يال تحاكمواي ان دونيري) ياله يوح به پنداران مانيا( قبلك من انزل ما و كيال انزل بما آمنوا انّهم زعموني نياّلذ يال تر الم( يۀآ به  
 دايـبع ضـالال ضـلّهمي ان طانيالشّ ديري و) بورزند كفر آن به ديبا كه يحال در طاغوت به رجوع: پنداران مانيا يژگيو( به كفرواي ان امروا قد و
  .ديكن توجه )) است طاغوت به رجوع همان كه شود گرفتار آن در انسان خواهد يم طانيش كه يدراز و دور يگمراه(
  ۲ زندگي و دين ۱۳۷ و ۱۳۶ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۴

 ج،يتـدر بـه هم بماند، يباق نيراست اسالم تفكر هم كه يا گونه به دند؛يگز يبرم زمان طيشرا با متناسب را حاكمان با مبارزه ٔهويش ، امامان
  .گردد يمعرف ندهيآ يها نسل به ،  امامان يندگز روش هم و شود سست عباس يبن و هيام يبن جور و ظلم يبنا

  ۱ زندگي و دين ۷۵ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۵
 نيا در .خورند يم دروغ سوگند مهلكه از خود نجات يبرا فرشتگان، و ياله ياياول شهادت و عمل ۀنام افتيدر از پس امت،يق روز در بدكاران  

 شـهادت او هيعل و نديآ يم سخن به انسان بدن ياعضا و )افواههم يعل نختم وميال( زند يم يخاموش مهر ها آن دهان رب متعال خداوند لحظه
  .)كسبوني كانوا بما ارجلهم تشهد و هميديا مناتكلّ( دهند يم
  ۲ زندگي و دين ۸۵ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۶

 دارد؛ را او يمعرفـ قصـد خداونـد و است داده صدقه ركوع در يكس و داده رخ يا واقعه نيچن كه افتيدر  خدا رسول ت،يوال يۀآ نزول با  
  آمد. مسجد به ،كرد يم آگاه آن از را مردم و خواند يم را هيآ كه يحال در و شتاب با

 زبـان از و ننـديبب چشـم بـا مردم كه دبو آن يبرا ، خدا رسول جانب از  يعل حضرت تيوال اعالم و يطيشرا نيچن در هيآ نيا نزول  
  .نباشد آن كردن يمخف امكان تا بشنوند  امبريپ
  ۱ زندگي و دين ۷۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۷

   ميبود يم مؤمنان از و ميكرد ينم بيتكذ را پروردگارمان اتيآ و ميشد يم بازگردانده )ايدن به(  كاش يا( :انعام ٔهسور ۲۷ يۀآ.(  
   ستندين زمان هم و اند شده انيب گريد اتيآ در ها حسرت ريسا كه ديكن دقت.  
  ۲ زندگي و دين ۱۱۱ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۸

 شانيبرا  امبريپ كه يريمس از دينبا مسلمانان كه كند يم اشاره نكته نيا به )...و الرّسل قبله من خلت قد رسول الّا محمد ما و( ۀفيشر يۀآ  
 يبـرا يحتـ يديـتوح ريمسـ از انحراف خطر است نيا نشانگر نيا و بازگردند نيشيپ يجاهل رسوم و آداب به و شوند منحرف ،كرده ميترس

 تيجاهل به كنندگان گشت باز به )ئايش اهللا ضري فلن هيعقب يعل نقلبي( با و دارد وجود شده بنا هم  امبريپ مبارك دستان به كه يا جامعه
  .دهد يم را ياخرو يجزا بشارت  خدا رسول راه در قدمان ثابت به )نيالشاكر اهللا يجزيس( انيب با و دهد يم انذار

  ۱ زندگي و دين ۷۴ و ۷۳ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۹
 و است شده افكنده ريز به ترس از چشمانشان و دارند هراسان يها دل گناهكاران شوند، يم زنده ها انسان ۀهم كه آنجا امت،يق دوم ۀمرحل در  

 ريـزنج و غـل در كـه يحال در شوند يم رانده )دوزخ( جهنم يسو به گروه گروه گناهكاران امتيق از پس يطرف از .گردند يم فرار راه دنبال به
  .شوند يم افكنده تنگ يگاهيجا در و اند هشد بسته

  ۱ زندگي و دين ۸۷ و ۸۴ هاي صفحه * دشوار * سؤال: خصاتمش ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۶۰
 يريدسـتگ محرومـان از و ميخوانـد ينمـ نمـاز ايـدن در مـا :نـديگو يمـ انيجهنم( :كرد اشاره هيآ نيا به شود يم انيجهنم يها يژگيو از  

 يقرآن مستند و است ها آن در تقوا وجود از يشانن كه كنند يم انفاق حال همه در مسئله نيا با تقابل در انيبهشت كه يصورت در )...ميكرد ينم
 انيـمتق يبـرا و اسـت نيزمـ و ها آسمان آن، وسعت كه يبهشت و پروردگارتان آمرزش به دنيرس يبرا ديكن شتاب و( :باشد يم هيآ نيا آن،

  )...كنند يم انفاق ،يتنگدست و يتوانگر زمان در كه ها همان است، شده آماده

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

 
   
|    

داوطلبان
 

آزمـون
 

رسارسی
 

۱۴۰۱
 

۹  

  

 ۱ انگليسي زبان ۸۶ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۶۱
  .نوشت را نامه خودش نويسنده شود! نمي باورم ترجمه:  
 ۴ و ۳ يهـا نـهيگز در باشد. نويسنده يرو بر ديبا تأكيد پس ،نوشت را نامه (خودش) نويسنده كه است نيا طراح تأكيد تست نيا در توضيح:  

 و فعـل نيبـ ديـنبا يفاعل يانعكاس ريضم كه است نيا در ۱ ۀنيگز مشكل اما و هستند اشتباه پس شده، تأكيد نامه يرو بر ،نويسنده يجا به
  .ديايب عولمف

 ۲ انگليسي زبان ۶۵ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۶۲
  است. شده شتريب ها سال ذشتگ با او به عشقم و شناسم مي را او يسالگ هشت از من ترجمه:  
 نشـان كامـل حـال بـا را عمـل آن باشد نشده تمام هنوز و باشد داشته ادامه حال زمان تا و باشد شده شروع گذشته در عملي اگر توضيح:  

   جلـوي در آيـد. مـي نزما شروع با )since( و زمان طول با )for( كنيم. مي استفاده جمله در for و since هاي قيد از كاربرد اين در دهيم. مي
  كنيم. استفاده ساده ماضي از توانيم مي كامل، حال در since قيد

  ۲ انگليسي زبان ۷۲ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۶۳
  برد. مي ميكرد مي فكر قبالً آنچه از را يشتريب زمان ديبخوان يدرست به را آن ديبتوان نكهيا يبرا دوم زبان يريادگي ترجمه:  
  آيد. مي مفرد ما فعل حتماً ادامه در و ميكن استفاده آن از فاعل عنوان هب و مياوريب جمله اول در ميتوان مي را دار ing فعل اي مصدر اسم توضيح:  
  ۱ انگليسي زبان ۸۴ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۶۴

 هـا آن كه خوشحالم اكنون اما كردند، مي تياذ يليخ را من كارها و فيتكال انجام در دمبو شدن بزرگ حال در من كه يهنگام نميوالد ترجمه:  
  .داد ادي را مطالعه خوب يها عادت من به امر نيا رايز ؛اند داده انجام را كار نيا
 جريان) (در تر يطوالن عمل به اشاره يبرا ،فتديب اتفاق اي شود انجام يگريد عمل نيب نيا در و باشد بوده انجام حال در يعمل گذشته در اگر توضيح:  

  .ميكن مي استفاده ساده ۀگذشت زمان از تر كوتاه عمل به اشاره يبرا و ياستمرار ۀگذشت زمان از
 ۱ انگليسي زبان ۷۸ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۶۵

  .بزنند صدا را آن ينام چه با كه بدانند مردم تا كنند رفيمع خود ديجد لباس كيبوت يبرا ينام شدند مجبور ديجد صاحبان ترجمه:  
  دادن افزايش )۲    كردن معرفي )۱  
 روي گذاشتن اثر )۴  شدن شامل شدن، درگير شدن، گرفتار )۳  
 ۱ انگليسي زبان ۸۹ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۶۶

 باشـند، داشـته يشـتريب تأكيد ها آن بر تا نويسند مي كج اي درشت حروف با را ماتكل اوقات يگاه سندگانينو مقاله، نوشتن هنگام ترجمه:  
  شود. مي آگاه ها آن تياهم از خواننده نيبنابرا

  باور اعتقاد، )۴  ارتباط )۳  شرح توصيف، )۲  تأكيد )۱  
  شود. توجه )put emphasis on sth( تركيب به نكته:  
  ۲ انگليسي زبان ۵۹ صفحۀ * طمتوس * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۶۷

 از منطقـه در خانواده هزاران رايز ،شوند مي حاضر مدرسه) (در آموز دانش تعداد چه كه كنند ينيب شيپ توانستند نمي مدارس ،يحد تا ترجمه:  
  خير. يا گردند يبرم مدرسه به فرزندانشان ايآ كه نگفتند ها آن به قبل

 كردن آماده )۴  دادن توسعه )۳  كردن بيني پيش )۲  كردن ايجاد )۱  
 ۲ انگليسي زبان ۴۲ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۶۸

  .ميكن مي افتيدر آسمان از را نور هرگونه ما كه است تيواقع نيا ميده مي حيتوض ابتدا در آنچه كه باشد يعيطب ديبا ترجمه:  
 كردن قايسهم )۴  كردن مشاهده )۳  كردن مبادله )۲  كردن دريافت )۱  
  ۱ انگليسي زبان ۷۹ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۶۹

  كنند. دايپ را آن صاحب ها آن تا ميداد سيپل ليتحو ميبرداشت نمايس سالن يجلو كه را يپول فيك ترجمه:  
 دادن تحويل )۴  ساختن )۳  گذاشتن كنار )۲  خبر انتشار شدن، شايع )۱  
 ۱ انگليسي زبان ۷۷ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۷۰

 ريتـأخ به را يماريب است ممكن كه آنجا تا كنند مي يسع و هستند يوگسالوي در يماريب كنترل يبرا جدي اريبس تالش حال در ها آن ترجمه:  
  .ندازنديب
  سالم )۴  جدي پرانرژي، )۳  عاطفي )۲  ذهني )۱  
 كار كتاب ۲ انگليسي زبان ۲۷ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۷۱

 عيسـر ارتباط ،ميباش داشته يشتريب تيخالق ،ميكن دايپ يدسترس اطالعات به يراحت به تا است ساخته قادر را ما مدرن يها يآور فن ترجمه:  
  .ميباش داشته يتر راحت يزندگ و كنيم سفر تر راحت ،ميكن تجربه را

 كردن معتاد )۴  كردن نگران )۳  كردن گيج )۲  ساختن قادر )۱  
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  ۲ انگليسي زبان ۶۴ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۷۲
  كند. نمي كار يدرست به اش انهيرا رايز ،ستين يكار چيه انجام به قادر كه گويد مي من به را جمله نيا مرتباً او ترجمه:  
  مناسبي طور به درستي، به )۴  ماهرانه شكل به )۳  شدت به خيلي، )۲  جدي شكل به )۱  
 ترجمۀ Test Cloze: 

 زحمت و تعهد به كه است »شدن عاشق« ۀتجرب آن حفظ اي ماندن عاشق افتد. مي اتفاق فقط شدن عاشق مردم، اكثر يبرا رسد مي نظر به
 مـداوم منبـع كيـ عنوان به تواند مي منيا و سالم ۀعاشقان ۀرابط كي دارد. را تالش ارزش آن، (نتيجه) پاداش به توجه با گرچه دارد. اجياحت
 برداشتن گام با اكنون .كند تقويت را شما يسالمت يها جنبه تمام و رود كار به بد و خوب اوقات طي در شما، يزندگ در يختخوشب و يبانيپشت
  .ابدي ادامه عمر كي يبرا يحت كه ديكن جاديا معنادار ۀرابط كي ديتوان مي خود، ۀعاشقان ۀتجرب ياياح اي حفظ يبرا

  ۲ گزينۀ پاسخ: -۷۳
  مأموريت )۴  موفقيت )۳  كار سعي، زحمت، )۲  تحقيق )۱  
 ۳ گزينۀ پاسخ: -۷۴

 كردن روايت كردن، نقل )۴  كردن خدمت رفتن، كار به )۳   (در) يافتن حضور )۲  آوردن ياد به )۱  
  ۳ گزينۀ پاسخ: -۷۵

  تحقيق ت،واقعي )۴  سعادت خوشبختي، )۳  بيان توضيح، )۲  عادت )۱  
  ۲ گزينۀ پاسخ: -۷۶

 فعلي از بخواهيم اگر اضافه حروف از بعد اينكه و داريم وسيلۀ) به (با، معني به )by( اضافۀ حرف به نياز جمله صحيح مفهوم به توجه با توضيح:  
  رود. كار به )ing( مصدر اسم صورت به بايد فعل آن كنيم، استفاده

 مطلب درك ترجمۀ: 
 سـيگاري افـراد از بسـياري كه طور همان آيا بفهمد گرفت تصميم مريلند، چسترتاون در واشنگتن كالج در شناس انرو اسپيليچ، جورج

 هايي سيگاري و (معتاد) فعال هاي سيگاري غيرسيگاري، افراد او .خير يا كنند تمركز و فكر تا كند مي كمك ها آن به كشيدن سيگار گويند، مي
 جلـوي هدف، حرف يك شناختن محض به (كدام) هرشخص آزمون، اولين در .داد قرار ها آزمايش سري يك مورد بودند، محروم سيگار از كه را

 انـدازه يك به غيرسيگاري و سيگار از محروم سيگاري افراد سيگاري، افراد ساده، تست اين در .داد فشار را كليد يك و نشست رايانه صفحۀ
 تر سريع فعال سيگاري افراد نيكوتين، تحريك تحت اما بودند، تر سريع غيرسيگاري افراد .بود تر پيچيده بعدي آزمون .داشتند خوبي عملكرد

 افـراد امـا ،داشـتند را خطا كمترين غيرسيگاري افراد ،مدت كوتاه حافظۀ سوم آزمايش در .بودند محروم سيگار از كه بودند سيگاري افراد از
 افـراد و بودنـد بهتـرين غيرسـيگاري افراد ،چهارم آزمايش در .شدند مي خطا مرتكب عالف سيگاري افراد از كمتر سيگار از محروم سيگاري
 شـد، مـي تر پيچيده آزمايشات كه طور همان .بودند بهتر ،بودند كرده دود سيگار آزمايش از قبل دقيقاً كه كساني از سيگار از محروم سيگاري
  .شد مي بيشتر و يشترب سيگاري افراد به نسبت غيرسيگاري افراد عملكرد  تفاوت

  ۱ گزينۀ پاسخ: -۷۷
 داشتند؟ يكساني عملكرد متن در ذكرشده افراد همۀ آزمايش كدام در ترجمه:  
 چهارم و سوم هاي تست در )۴  چهارم تست در )۳  دوم تست در )۲  اول تست در )۱  
  ۴ گزينۀ پاسخ: -۷۸

 است؟ درست جمله كدام متن اساس بر ترجمه:  
 .دارند ها غيرسيگاري به نسبت بهتري عملكرد گاهي معتاد هاي سيگاري )۱  
 داشتند. بهتري عملكرد آزمايشات همۀ در غيرسيگاري افراد )۲  
 .شد اثبات اول ادعاي پاياني آزمايش از بعد )۳  
  .كردند عمل تر موفق غيرسيگاري افراد سوم آزمايش در )۴  
  ۴ گزينۀ پاسخ: -۷۹

  ............... به دارد اشاره متن پاياني قسمت در ”those“ كلمۀ ترجمه: ترجمه:  
  سيگار از محروم هاي سيگاري )۲    ها غيرسيگاري )۱  
  (معتاد) فعال هاي سيگاري )۴    شناسان روان )۳  
  ۳ گزينۀ پاسخ: -۸۰

 .است ............... ،اسپيليچ جورج آزمايشات از هدف كرد استنباط توان مي متن از ترجمه:  
 سيگاري غير افراد بر نيكوتين اثربخشي بررسي )۱  
 كند مي كمك افراد مدت كوتاه حافظۀ به نيكوتين اينكه دادن نشان )۲  
 خير يا دارد سيگاري افراد ذهني توانايي بر مثبتي تأثير سيگار آيا اينكه بررسي )۳  
  زند مي آسيب افراد ذهني ظرفيت به قطعاً سيگار اينكه دادن نشان )۴  
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  ۱رياضي و آمار  ۶۶ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۸۱

fنكته: معادلۀ محور تقارن سهمي    (x) ax bx c  2 صورت  بهbx
a

    است. 2

fمعادلۀ محور تقارن سهمي    (x) x x   21 6   است:صورت زير  به، 12

bx x
a ( )


    



6 612 2 2

   

  ۱رياضي و آمار  ۶۹تا  ۶۶هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۸۲

fنكته: در سهمي    (x) ax bx c  2 طول رأس سهمي از رابطۀ ،bx
a

    آيد. دست مي به 2

)شده از نقطۀ  سهمي رسم   , )4   كند، پس: عبور مي 0
x
yy ax x a( ) ( )

a a




    

     

42 2
08 0 4 8 4

0 16 32 2
   

aگذاري  با جاي    2صورت  ، ضابطۀ سهمي بهy x x  22   آيد. درمي 8
  كنيم: مي طول رأس آن را حساب  

bx
a ( )


   


8 22 2 2   

xگذاري  با جاي      آيد: دست مي را به b، عرض رأس يعني همان 2
xy x x y ( ) ( )          22 22 8 2 2 8 2 8 16 8   

  ۱رياضي و آمار  ۷۰ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۸۳

yنكته: عبارت    ax bx c  2 ازاي  بهa  aازاي  داراي كمترين مقدار و به 0  داراي بيشترين مقدار است كه اين بيشترين يا كمترين  0

bxازاي  مقدار به
a

    آيد. دست مي شده به گذاري آن در ضابطۀ داده و با جاي 2

xابتدا از رابطۀ    y 
1 2 122 3 ،y  را برحسبx نويسيم: مي  

x y x y

y x y x

    

     

61 2 12 3 4 722 3
34 72 3 18 4

   

  نويسيم: مي xرا برحسب  xyحال   

xy x( x) x x    23 318 184 4   

fدست آوردن بيشترين مقدار تابع  براي به   (x) x x  23   كنيم: ، ابتدا طول رأس تابع را پيدا مي184

S
bx
a ( )

 
     



18
18 18 21 123 32 32 4 2

   

xحال     fرا در تابع  12 (x) x( x) 
318   دهيم: قرار مي 4

Max(f ) f ( ) ( ) ( )        
312 12 18 12 12 18 9 12 9 1084   
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  ۱رياضي و آمار  ۷۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۸۴
yنكته: عبارت    ax bx c  2 ازاي  بهa  aازاي  داراي كمترين مقدار و به 0  داراي بيشترين مقدار است كه اين بيشترين يا كمترين  0

bxازاي  مقدار به
a

    آيد. دست مي شده به گذاري آن در ضابطۀ داده و با جاي 2

k¶Anj      نويسيم: تابع درآمد را مي   keH» SμÃ¤ jHk÷U
x

R(x) x   
80

80   

  آوريم: دست مي اكنون تابع سود را به  
j¼w k¶Anj ¾¹ÄqÀ P(x) R(x) C(x) P(x) x (x x ) x x             2 280 20 30 60 30   

bxتابع سود در   
a

    شود: ، ماكسيمم مي2

x 
 


60 302   

xازاي  حال مقدار هزينه را به    )C     كنيم: حساب مي 30 ) ( )      230 30 20 30 30 900 600 30 1530   
  ۱رياضي و آمار  ۷۳ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۸۵

  است. پاسخ ۱ گزينۀ بنابراين شود، مي گردآوري آماري بررسي يك در ها آن به مربوط هاي داده كه گويند مي چيزهايي يا افراد از هريك به آماري واحد  
  ۱رياضي و آمار  ۷۸ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۸۶

  صورت زير دارند. هايي به ها، محدوديت آوري داده هاي جمع هريك از روش  
  بر است. نامه: اگر تعداد واحدهاي نمونه زياد باشد، اين روش زمان پرسش  
  مشاهده: اگر به دقت زيادي نياز داشته باشيم، مناسب نيست.  
  نيست. ها: هميشه اطالعات ثبتي در اختيار دادگان  
  ۱رياضي و آمار  ۸۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۸۷

  شوند: بندي مي صورت زير تقسيم گيري به نكته: متغيرها برحسب نوع و مقياس اندازه  
  متغيرهاي كيفي: -۱  
     ها وجود ندارد. گيري نيستند و ترتيب خاصي در آن اندازه اسمي: قابل  
     ها وجود دارد. گيري نيستند، اما نوعي ترتيب در آن دازهترتيبي: قابل ان  
  متغيرهاي كمّي: -۲  
     معنـي  معني است و مقدار صفر در اين مقياس قـراردادي اسـت و بـه ها بي گيري هستند و اختالف بين مقادير آن اي: قابل اندازه فاصله

  باشد. وجود ويژگي در شيء يا فرد نمي عدم
     ها بامعني اسـت و در ايـن مقيـاس صـفر  ها و همچنين نسبت بين مقادير آن گيري هستند و اختالف بين مقادير آن نسبتي: قابل اندازه

  معناي نبود ويژگي در فرد يا شيء است. به
  هاي زير را دارد: دما، ويژگي  
  معني است. قابل مرتب كردن است، اختالف بين مقادير آن معني دارد، نسبت بين مقادير آن بي  
  اي است. دما يك متغير با مقياس فاصلهپس   
  ۲رياضي و آمار  ۳۱ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۸۸

fنكته: تابع    : A B
f(x) c


 

را كه در آن مجموعۀ   R c عضو است. نامند. در تابع ثابت برد تابع تنها شامل يك برد تابع است، تابع ثابت مي  

شوند؛ مثالً اگر يـك تـابع از دو ضـابطه  اي ناميده مي هاي مختلف دارند، توابع چندضابطه هاي مختلف دامنه، ضابطه نكته: توابعي كه در بخش  
  شود. اي ناميده مي پيروي كند، يك تابع دوضابطه

  است، پس يك تابع ثابت است. ۳۰۰۰خروجي فقط عدد  ،»تومان است. ۳۰۰۰روز،  هزينۀ يك ليتر بنزين در هر زمان از شبانه«در رابطۀ   
  رو هستيم: اي روبه ضابطه ۲با يك تابع » تومان است. ۲۵۰۰۰تومان و در پنج سانس بعدي  ۱۵۰۰۰بليط يك سينما در سه سانس اول «در رابطۀ   

n , ,
f (x)

n , , , ,


  

15000 1 2 3
25000 4 5 6 7 8   

  ۲ي و آمار رياض ۲۶ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۸۹
fصورت  نكته: ضابطۀ تابع ثابت به   (x) c .است  
  دهيم: را قرار مي c، عدد fهاي  شده، جاي تمام خروجي در رابطۀ داده  

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

              2 275 75 752 2 3 3 75 25 50   

fصورت  پس ضابطۀ تابع به   (x)  fيا  5 (x)  5 درنتيجه:  است وf ( )  1 fيا  5 ( ) 1 5   
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  ۲رياضي و آمار  ۳۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۹۰
  دهد. ها، مقدار ماليات را نشان ميxو محور » درصد ماليات -حقوق«نكته: مساحت بين نمودار   
xها را تا xر شده و محو بايد مساحت بين منحني رسم      ميليون تومان) حساب كنيم. ۷( 7

  

  
  تومان بايد ماليات بدهد. ۰۰۰,۸۵۰ميليون تومان، يعني  ۸۵/۰پس   
  ۲ار رياضي و آم ۳۹و  ۳۵هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۹۱

  صورت زير است: نكته: ضابطۀ تابع عالمت به  
x

sign(x) x
x


 
 

1 0
0 0

1 0
   

kو  k، خود همان عدد و به تمام اعداد ميان دو عدد صحيح متـوالي kنكته: تابعي را كه به هر عدد صحيح     را نسـبت  k، عـدد صـحيح 1
fن تابع را با نماد نامند. ضابطۀ اي دهد، تابع جزءصحيح مي مي (x) x     بخوانيد جزءصحيح)xكنند. ) معرفي مي  

xگذاري  با جاي    
5
  ، داريم:fدر  2

x
f (x) sign( x ) x f ( ) sign( ) ( ) sign( ) /

sign( ) /

                          
     

5
2 5 52 2 3 4 5 2 3 4 3 7 5 42 2

3 11 5
   

   دهد، پس: مي -۱ازاي اعداد منفي، خروجي  تابع عالمت، به  
 sign( )  3 1   

   قرار دارد، پس: -۱۱و  -۱۲بين دو عدد صحيح  -۵/۱۱د عد  
 /    11 5 12   

  درنتيجه:  

f ( ) sign( ) / ( )            
5 3 11 5 1 12 132   

Ì¼μ\¶ / / / /   0 3 0 3 0 25 0 85

/ / 4 5 1 5 3

/0 1 S / /   1 3 0 1 0 3 SeIv¶:S1

 SeIv¶:S2

/ / 6 4 5 1 5

/0 2 S / / /   2 1 5 0 2 0 3

 SeIv¶:S3

 7 6 1

/0 25 S / /   3 1 0 25 0 25

ÂTÎIÄnj jHpI¶ oM RIÃ²I¶ kÅnj

(·I¶¼U ·¼Ã±Ã¶) ¡¼£e
/1 5 /4 5 6 8

10

20
25

7

S3S2S1

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

  

  
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

مون
آز

 ۲۲ 
رداد

م
 

۱۴۰
۰

  |
روه

گ
 

شی
زمای

آ
 

لوم
ع

 
انی

انس
  ۱۴

  ۲رياضي و آمار  ۴۲ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۹۲
  كنيم: ريشۀ عبارت داخل قدرمطلق را حساب مي  

x x x        
1 12 0 2 42 2   

xبا قرار دادن     xو يك عدد قبل و بعد از آن (مثالً  4  xو  2    كنيم: )، با سه نقطه نمودار را رسم مي6
  
  

¾õ£º

x

y x

( , ) ( , ) ( , )

     

 

2 4 6
1 2 1 0 12

2 1 4 0 6 1

   

  
  است. ۳بنابراين جواب گزينۀ   
  باشد. نمودار تندتر است و به همين دليل گزينۀ جواب نميشيب  ۲دقت كنيد كه در گزينۀ   
  ۲رياضي و آمار  ۳۹ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۹۳

fنمودار تابع    (x) x     با دامنۀx  
1 7
2   صورت زير است: به ،2

  
  
  
  
  
  
  
  
  

است:  ۳و  ۲، ۱، ۰، -۱پس برد تابع، اعداد صحيح،    fR , , , , 1 0 1 2 3   
  ۲رياضي و آمار  ۴۹ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۹۴

fنكته: دامنۀ تابع    g از اشتراك دامنۀ توابع ،f  وg آيد و داريم: دست مي به  
f g f gD D D , (f g)(x) f (x) g(x)       

fابتدا دامنۀ تابع    g كنيم: را پيدا مي  
     f gD , , , , ,      2 1 3 1 2 3 1 3   

fحال مقدار تابع    g ازاي  را بهx  1  وx    كنيم: حساب مي 3
KUo¶ïZ»p(f g)( ) f ( ) g( ) ( , )          1 1 1 10 6 60 1 60   

KUo¶ïZ»p(f g)( ) f ( ) g( ) ( , )      3 3 3 12 8 96 3 96   
  بنابراين:  

  f g ( , ) , ( , )  1 60 3 96   
  ۲رياضي و آمار  ۴۹ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۹۵

 f f g
g

D D D x | g(x)   0 نكته :  

)gبا توجه به اينكه      است. gدر دامنۀ تابع  ۲گيريم عدد  تعريف شده، نتيجه مي 2(
  نيز وجود دارد. fDدر  ۲از طرفي عدد   

fدر دامنۀ تابع  ۲حال چون عدد   
g

  در اين نقطه صفر باشد: gنيست، پس بايد مقدار  

g( ) a a     2 0 2 4 0 2   
)gهمان  g(x)اما      شود. برابر صفر مي a2ها، فقط  رابر صفر است. در بين گزينهباشد كه ب مي 2(

321

1

/0 5
/3 5

1

2

3

y

x

1
2 4 6 x

y
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  اقتصاد ۳۴و  ۳۳ هاي صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۹۶
دهند اين كاهش قيمـت تـا جـايي  ها را كاهش مي ، قيمتمنظور جلوگيري از زيان كنندگان به هرگاه در بازار با مازاد عرضه مواجه شويم توليد  

  يابد كه فاصلۀ بين عرضه و تقاضا از بين برود و بازار به تعادل برسد. ادامه مي
  اقتصاد ۳۶و  ۳۵ هاي صفحهمشخصات سؤال: * دشوار *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۹۷

  واحد را فروخته است، پس: ۱۵فقط واحد محصول توليدي خود  ۵۰تومان توليدكننده از  ۵۱,۰۰۰در قيمت الف)   
,تومان  ,  15 51 000 765   درآمد 000

  واحد محصول در بازار موجود بوده است، پس: ۲۲اند، اما فقط  واحد محصول تقاضا كرده ۴۶تومان، اگرچه خانوارها  ۲۰,۰۰۰در قيمت ب)   
,تومان  ,  22 20 000 440   پرداختي 000

  واحد است، پس: ۲۰واحد در حالي كه در نقطۀ تعادل مقدار تقاضا  ۳۵مان، عرضه تو ۳۶,۰۰۰در قيمت ج)   
واحد   35 20   مازاد عرضه نسبت به تعادل 15

  واحد است، پس: ۵۰واحد و تقاضا  ۲۰تومان، عرضه  ۱۵,۰۰۰در قيمت د)   
واحد   50 20   مازاد تقاضا نسبت به عرضه 30

  اقتصاد ۴۴و  ۴۳ هاي صفحهمشخصات سؤال: * دشوار *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۹۸
  كنيم: الف) نرخ استهالك را حساب مي  




   25

25
210 1 25 %25840 4 100 

¥°¿TwH à¾¹ÄqÀ
ÁHï¾ÄI¶ow Á¯I¨ SμÃ¤

  نرخ استهالك  

  ب)   
/   %12 210 %12 25   ميزان كاهش هزينۀ استهالك هزينۀ استهالك  2

/ / /   25 2 210 25 2 184   استهالك جديد استهالك قديم  8
  آوريم: دست مي ج) عمر مفيد كاال را به  

x
 840210  ¾ÄI¶ow SμÃ¤

kÃÿ¶ oμø هزينه استهالك  

xسال   
840 4210  

  د)   
 /   %12 840 %12 100   ميزان كاهش قيمت قيمت قديم  8

/ / 100 8 739   قيمت جديد قيمت قديم  2
  اقتصاد ۴۳و  ۴۲ هاي صفحهمشخصات سؤال: * ساده *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۹۹

ها در توليد كل شـده، لـذا در توليـد ناخـالص  هاي محاسبۀ فعاليت عنوان توليد خدمات نهايي، مشمول همۀ شرط خدمات بانوان آرايشگر به  
  شود. داخلي محاسبه مي

  اقتصاد ۴۶تا  ۴۴ هاي صفحهمشخصات سؤال: * دشوار *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۰
  الف)   

)ميليارد ريال  / ) ( ( ))         
1300

1110

3520 520 2 5 1000 850 1000 850 300 50805


  درآمد ملي جمع اقالم مختلف درآمدي  

عنـوان قيمـت  مربوط به درآمد صاحبان سـرمايه بـا ۳مربوط به درآمد صاحبان امالك و مستغالت با عنوان اجاره است و رديف  ۵رديف ب)   
  خدمات سرمايه است.

  ج)   

¶jnIÃ±Ãريال 
·¼Ã±Ã¶ , 

5080 63 50080 Â±¶ k¶Anj
®¨ SÃ÷μ] 

 درآمد سرانه 

  مفهوم سرانه: سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان درآمد يا توليد آن جامعهد)   
  اقتصاد ۴۶و  ۴۵ هاي صفحهمشخصات سؤال: * ساده *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۰۱

عنوان يك معيار اهميـت  آنچه به) يعني همان رشد اقتصادي(مقايسۀ حجم اقتصاد يك كشور در طول زمان يا در مقايسه با كشور ديگر براي   
  باشد. زيادي دارد، جمعيت هر كشور مي

  همان مفهوم عنوان شده در صورت سؤال را با يك ادبيات متفاوت بيان كرده است. ۴و  ۳گزينۀ   
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  اقتصاد ۵۷ ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۰۲
  هاي نادرست: بررسي گزينه  
  هاي كاغذي و رسيدها در گذشته، ميزان طال و نقره نزد صرافان بود. ) پشتوانۀ پول۲  
  ) در صورتي كه پول، ارزش خود را حفظ كند وسيلۀ مناسبي براي خريدهاي آينده است.۳  
  انداز كرد. انداز است و در زمان تورم نبايد پول را پس كند، وسيلۀ مناسبي براي پس ) در صورتي كه پول، ارزش خود را حفظ۴  
  اقتصاد ۶۰ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۳
  الف)   

  نقدينگي حجم كل پول  ها  اسكناس مسكوكات  هاي ديداري و غيرديداري  مجموع سپرده الحسنه  هاي قرض سپرده 

( )  
1 428 532   الحسنه قرض 3203

  
1 2140   انداز پس 4285

 
pHkºHïuQ ¾¹vd²HïÆo¤

( ( ))         
1532 615 2140 428 532 532 615 2140 320   حجم پول (نقدينگي)  36073

  ب)   
  2140 1080   هاي غيرديداري سپرده مجموع ديداري و غيرديداري  ) چك(ديداري  1060

 
ÁnHkÄjoÃü ÁIÀï½joPw ¾¹vd²HïÆo¤

  1060 320   پول شبه 1380

  ج)   
  دار سپردٔه مدت مجموع ديداري و غيرديداري  ديداري  نداز ا پس  

   2140 1080 428   دار سپردٔه مدت 632
  اقتصاد ۶۶تا  ۶۳ هاي صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۴
  بررسي موارد نادرست:  
  حصاري دارند.اند و هريك ماهيت و عملكرد ان ها صرفاً در نام با هم مشترك بانكالف)   
  ها، بدهي بانك به مشتريان هستند.  هاي مشتريان است، اما سپرده ميزان سپرده ها به اعتبار بانكب)   
  دهد و نه همه. بانك تخصصي صرفاً به فعاالن عرصه خاصي از اقتصاد خدمات ارائه ميج)   
  كنند تا تضمين بازپرداخت بدهي آن باشد. ها در مقابل اعطاي وام از مشتريان خود اسناد اعتباري دريافت مي بانك) ه  
  اقتصاد ۶۷و  ۶۶ هاي صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۰۵
شـود.  باشد از سفته استفاده مي) يا كمتر(كارگيري يك سند اعتباري براي مدتي در حدود يك سال  زماني كه در معامالت بازرگاني، قرار بر به  

باشـد.  معني پايان كار فرد و رفع مسئوليت او در قبـال بـدهي نمـي ري و ظهرنويسي دارد، ولي واگذاري و انتقال آن بهاين سند قابليت واگذا
  ) مدت است. سفته سند كوتاه(
  چك سندي ديداري است كه فرد اجازٔه درج تاريخ روي آن را ندارد و البته قابليت واگذاري نيز دارد.  
  اقتصاد ۷۲ ۀل: * متوسط * صفحمشخصات سؤا ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۰۶
  باشد. صورت كاغذي مي شوند و صرفاً مبادالت به شوند بلكه معامله مي در بورس كاال، محصوالت مبادله نمي  
  اقتصاد ۷۵تا  ۷۳ هاي صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۰۷
  بررسي موارد نادرست:  
پذير است و البته كه تعيـين قيمـت  صورت مجازي و با استفاده از فضاي اينترنتي نيز امكان ي بهخريد اوراق سهام عالوه بر حالت حضورالف)   

  گذار صورت گيرد. فروش نيز بايد از طرف خود سرمايه
  براي كاهش ريسك زيان بايد سبدي متشكل از انواع سهام مختلف در نظر گرفت.) ج  
  هاي مفيد اقتصادي در كاهش نرخ تورم در جامعه مؤثر است. ها در فعاليت انداز پسكارگيري  انداز و به بورس با تشويق مردم به پس) ه  
  اقتصاد ۷۴و  ۷۳ هاي صفحهمشخصات سؤال: * ساده *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۸
ود بايـد از معيـار ش هاي اقتصادي آن كشور مي طور روزانه در بازار ارز كشورها، دچار نوسان و تغيير ناشي از سياست از آنجايي كه نرخ ارز به  

  باشد. مي »دالر رفاهي يا دالر برابري قدرت خريد«معتبري براي مقايسه و ارزيابي استفاده كرد. اين معيار، 
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  اقتصاد ۷۸ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۰۹
  الف)   
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  ب)   
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SÃ÷μ]
 نهدرآمد سرا  

  اقتصاد ۷۸تا  ۷۵هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۱۰
  بهترين پاسخ است. ۲گزينۀ  
  شود. دسترسي به درآمد، محسوب مي ها، در صورت عدم عنوان نمايندٔه درآمد آن هاي خانوار به الزم به ذكر است، هزينه  

  
  ۲ يادب فنون و علوم ۷درس *  ساده: * السؤ مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۱
  ۲ يادب فنون و علوم ۷درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۲
به اين مسئله اشاره شده كه شعر اين شاعر حد واسط سبك عراقي و  ۱: مربوط به وحشي بافقي شاعر قرن دهم است. نكته: در گزينۀ ۱گزينۀ   

  شد جواب را پيدا كرد. ك هندي در قرن دهم هنوز سبك غالب نيست، ميهندي است و از آنجايي كه سب
  ها: بررسي ساير گزينه  
  ) ۱۱: بيدل دهلوي (قرن ۲گزينۀ   
  ) ۱۱: كليم كاشاني (قرن ۳گزينۀ   
  ) ۱۱: صائب تبريزي (قرن ۴گزينۀ   
  ۲ يادب فنون و علوم ۷درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۳
  از حوادث قرن نهم است.» ب«مربوط به قرن دهم است و گزارٔه » الف«گزارٔه   
  ۱ يادب فنون و علوم ۷درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۴
  شود. هاي سبك عراقي در آن ديده مي سبك بينابين، سبك دورٔه سلجوقي است كه ويژگي  
  ۱ يادب فنون و معلو ۷درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۵
  ها: بررسي ساير گزينه  
  هاي فكري شعر خراساني هستند. : از ويژگي۴و  ۱هاي  گزينه  
  : ويژگي زباني شعر اين دوره است.۲گزينۀ   
  ۱ يادب فنون و علوم ۷درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۶
. ق در قالب نثر مصـنوع بـر نثـر ه ۱۲۰۰تا  ۶۰۰ر شعر فارسي حاكم بود و از سال بندي بهار، سبك عراقي از قرن ششم تا دهم ب بر اساس طبقه  

  حاكم بود.
شود. دورٔه بازگشت ادبي نيز متعلق به نثر اسـت و نبايـد بـا دورٔه  بندي بهار سبك هندي تنها در شعر و ساماني فقط در نثر ديده مي در طبقه  

  بازگشت شعر اشتباه گرفته شود.
  ۱ يادب فنون و علوم ۷درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۷
  ها: علت رد ساير گزينه  
گيري كـم از لغـات  : متن متعلق به كتاب تاريخ بلعمي است و كوتاهي جمالت، تكرار اسم يا فعل به حكم ضرورت معني و بهره۴و  ۱هاي  گزينه  

  شوند. هاي نثر دورٔه ساماني است كه در متن ديده مي عربي از ويژگي
  : كتاب تاريخ بيهقي متعلق به نثر دورٔه غزنوي و سلجوقي است. ۲گزينۀ   
  ۲ يادب فنون و علوم ۴درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۸
  گرايي و ستايش عشق مربوط به قلمرو فكري سبك عراقي و باقي متعلق به سبك خراساني هستند. هاي غم ويژگي  
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  ۲ يادب فنون و علوم ۴درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۹
  ها: بررسي ساير گزينه  
  عراقي است. (كلمۀ اديبان نيز علت رد گزينه است)  نثرهاي ادبي  : از ويژگي۲گزينۀ   
  و از بين نرفته است. كم شده است: لغات فارسي اصيل در اين دوره ۳گزينۀ   
  از رونق افتاد. قصيدهبار، قالب : پس از خروج شعر عراقي از در۴گزينۀ   
  ۱ يادب فنون و علوم ۶درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۰
نيرنـگ و  -هـا (اقـرار و اختيـار متوازي است و باالترين ارزش ادبي را در اين آرايه دارد (مفتقر و منتظر) و در ساير گزينـه ۱سجع در گزينۀ   

  كار رفته است.  ف بهبسته و شكسته) سجع مطرّ -جنگ
  ۱ يادب فنون و علوم ۶درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۱
  بررسي موارد:  
  در مصراع دوم سجع متوازي دارند.» راهي و دامي«در مصراع اول سجع مطرف دارند و » مهرافروز و روز«الف) لغات   
  ند.آفرين در مصراع اول سجع متوازي مي» غصّه و قصّه«ب)   
  در مصراع دوم نيز سجع متوازي دارند.» خيالي و دوامي«در مصراع اول سجع مطرف دارند و » آرام و كام«ج)   
  در مصراع اول سجع مطرف دارند.» آگهي و سهي«د)   
  ۱ يادب فنون و علوم ۶درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۲
كشـيد و  شنيد (مطرف)/ سنگين و نمادين (مطرف)/ باز و آغاز (مطرف)/ نمي ديد و نمي وازن)/ ميراضي و قاضي (متوازي)/ خسته و رنجور (مت  

  رسيد (متوازي)  نمي
  ۲ يادب فنون و علوم ۶درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۳
  است.» خورده انسان شكست«نيز مجاز از » خورده مست زمين«به عالقۀ شباهت (استعارٔه آشكار) است و » دنيا«مجاز از  ۴در گزينۀ » ميكده«  
  ۲ يادب فنون و علوم ۳درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۴
  سازد. تشبيه اضافي است و حقيقت به سنگي تشبيه شده است كه عقل با آن خانه مي ۴در بيت گزينۀ » سنگ حقيقت«  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  اضافۀ استعاري است و عقل به انساني تشبيه شده است كه چشم دارد.» عقلچشم «: تركيب ۱گزينۀ   
اضافۀ استعاري است و عرش به قلعه يا قصري تشـبيه » كنگرٔه عرش«زمين است و كنگر مجاز از ذلّت است. » خرابۀ كنگر«: منظور از ۲گزينۀ   

  شده كه كنگره دارد.
  گوينـد.  دار اسـت كـه بـه آن كنگـره مـي شكل فراز و نشـيب ها ديوار به هاي قصرها و قلعه جها دقّت كرده باشيد، باالي بر نكته: اگر در فيلم  

  (مثل مهرٔه قلعه در شطرنج) 
» شـبرنگ«است و » خال معشوق«استعاره از » هندو«و در مصراع دوم » كند زلف تو دلم را خون مي«گويد  : در مصراع اول شاعر مي۳گزينۀ   

  كدام از دو مصراع تشبيه وجود ندارد. يچرنگ است. در ه معناي سياه به
  ۲ يادب فنون و علوم ۶درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۵
  نكته: مجاز به عالقۀ شباهت همان استعارٔه مصرحه يا آشكار است. بايد توجه داشت كه استعارٔه پنهان جزو آرايۀ مجاز نيست.  
شويم كه منظور از ماه، معشـوق شـاعر  را مخاطب خود قرار داده است، اما اگر دقّت كنيم، متوجه مي» ماه«رسد كه شاعر  : به نظر مي۱گزينۀ   

  وجود آمده است كه مجاز به عالقۀ شباهت نيز هست. است و استعارٔه آشكار به
  ها: بررسي ساير گزينه  
  ست دارد.اضافۀ استعاري است و نسيم به انساني تشبيه شده است كه د» دست نسيم: «۲گزينۀ   
  اضافۀ تشبيهي است.» رخ خورشيد«اي ندارد و  : بيت هيچ استعاره۳گزينۀ   
  كار رفته است و استعاره نيست.)  است، اما در اين بيت در معناي حقيقي خود به» يار«در بيشتر اشعار فارسي استعارٔه آشكار از » بت«نكته: (واژٔه   
  واز بخواند، تشخيص دارد كه استعارٔه پنهان است و مجاز نيست.: اينكه بلبل درس مقامات معنوي را به آ۴گزينۀ   
  ۲ يادب فنون و علوم ۶درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۶
كار رفته است. در اين مجاز جزئي از آن  حقيقي به دهد گل در معناي غير است كه نشان مي» فصل«است، قرينه » بهار«مجاز از » گل: «۳گزينۀ   

  جاي خودش آمده است. ز بهچي
  ها: بررسي ساير گزينه

 براي مردم است و عالم كه دل ندارد.» دل«مجاز از مردم عالم است. قرينه اين است كه »: عالم: «۱گزينۀ 
  

ّل آن در همۀ اين مجازها، مح  مجاز از شراب است.» خوشگوار بودن شراب«به قرينه » جام: «۲گزينۀ 
چيز به جاي خودش آمده است.

تفرّج و خوشي در كنار تو (معشوق) «مجاز از فكر و قصد است. قرينه نيز اين است كه » سر: «۴گزينۀ 
  پس قصد باغ و بوستان رفتن ندارم. ،»است
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  ۱ يادب فنون و علوم ۸درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۷
  است.» عروض«كند، علم  ها را از جنبۀ نظري و عملي تعيين مي بندي وزن و طبقهعلمي كه قواعد وزن شعر   
  ۱ يادب فنون و علوم ۸درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۸
  ها: بررسي ساير گزينه  

  لند  بُ  رِ  قص  آن  بِ  لَ  بر  نم  ز  سِ  بو  جا  كُ  از :۱گزينۀ 
                                

  

  لب  رِ  زي  در  ت  گف  مي  د  دن  ني  شِ :۳گزينۀ 
                        

  

 روش  سُ  ند  سا  رِ  بِ  مت  رح  يِ   دِ  مژ :۴گزينۀ 
                        

  ۲ يدبا فنون و علوم ۵درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۹
 يافت  نَ  ره خش  رُ  نِ حس  در  چُ  ل  عق
                      

  فاعلن  مفتعلن  مفتعلن
  

  رم  ذا  گُ   تي  مس  در  كِ  زي  رو  شا  خُ
                      

  فعولن  مفاعيلن  مفاعيلن
  ۲ يادب فنون و علوم ۸درس *  متوسط: * السؤ مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۰
/: فعالتن فعالتن فعالتن فعلن: ۳گزينۀ    / /          هجايي است.)  (ركن آخر سه  
  ها: بررسي ساير گزينه  
/: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن: ۱گزينۀ    / /                
/مستفعلن: : مستفعلن مستفعلن مستفعلن ۲گزينۀ    / /                
/: مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن: ۴گزينۀ    / /                
  نكته: هنگامي كه ركن اول شعر چهارهجايي بود، نبايد فكر كنيم كه لزوماً تمام اركان آن چهارهجايي هستند.  
  ۲ يادب فنون و علوم ۸درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۱
  بررسي موارد:  
  ركن در بيت)  ۸ب) مستفعلن مستفعلن مستفعلن مسفعلن (  ركن در بيت)  ۶الف) مفاعيلن مفاعيلن فعولن (  
  ركن در بيت)  ۸د) فعولن فعولن فعولن فعولن (  ركن در بيت)  ۶ج) مفتعلن مفتعلن فاعلن (  
  ركن در بيت)  ۶) فاعالتن فاعالتن فاعلن (ه  
  ۲ يادب فنون و علوم ۸درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۲

  ند  زَ  مط  َن  دينْ  بِ  ت  دس  گر  نِ  يا  زِ  تا  بِ  قِ  شُو
  ود  شَ  چن  د  مي  اُ  حِ  صبـ  شب  ِك  دت  يَ   گو  بِ  كِ  هر
                                

  مفاعلن  مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن
  ها: بررسي ساير گزينه  
/: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن: ۱گزينۀ    / /            
/: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن: ۲گزينۀ    / /              
/: مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن: ۳گزينۀ    / /            
  ۱ يادب فنون و علوم ۷درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: اسخپ -۱۳۳
  رود از مخالفت و قضاوت ديگران ترسي ندارد. : كسي كه راه درست را مي۴مفهوم گزينۀ   
  ها: اگر الزم باشد، براي رسيدن به موفقيت بايد خطر كرد. مفهوم ساير گزينه  
  ۱ يادب فنون و علوم ۶درس  * متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۴
  كنند. اين است كه بخشش خوب است و به اين كار تشويق مي ۲مفهوم مشترك عبارت سؤال و گزينۀ   
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  قدر ببخشد كه خود نيازمند شود. : كرم و بخشش اندازه دارد و انسان نبايد آن۱گزينۀ   
  گذاري بر كار خوب از كرم و بخشش به دور است. ت: انتظار تشكر از ديگران داشتن و من۳گزينۀ   
  فايده خواهد بود. : امروز كه مهلت هست بايد بخشش داشته باشي. هنگامي كه فرصت از دست برود، بخشش تو بي۴گزينۀ   
  ۲ يادب فنون و علوم جامع*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۵
  ق بايد از توجه به مسائل غير او از جمله خود پرهيز كند.: عاشق براي رسيدن به معشو۲مفهوم بيت   
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  ۱تاريخ  ۹ درس ۸۵صفحۀ * ساده مشخصات سؤال: *  ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۳۶
 قلمـرو هبـ ار هند غرب شمال و غرب از ييها قسمت و كرد يلشكركش شرق به ،يهخامنش قلمرو در تيامن و آرامش يبرقرار از پس وشيدار  

  .ديكش لشكر يكنون يۀروس جنوب و اهيس يايدر شمال در يدوردست مناطق به ،ييسكا صحراگرد ليقبا حمالت دفع منظور به؛ سپس زودفا ودخ
  ۱تاريخ  ۱۰ درس ۹۶صفحۀ * ساده  مشخصات سؤال: * ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۳۷
  .ديرس تخت و تاج به ،»شرقي روم يامپراتور تيحما« با و ختيگر) يشرق روم يامپراتور( زانسيب به هرمز، پسر ز،يخسروپرو  
  ۱تاريخ  ۸ درس ۷۸و  ۷۴هاي  صفحه* متوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۳۸
  در ساخت بناها رايج شد. » از آجر استفاده« و كرد رييچشمگ شرفتيپ معماري الم،يا ٔهدور در  
  ت ايران نيز رايج بوده است.سازي ساكنان قبلي فال ها در خانه ساير گزينه  
  ۱تاريخ  ۷ درس ۶۳صفحۀ * دشوار  مشخصات سؤال: * ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۳۹
 و سـندگانينو زمان، آن در. شد دوچندان آن، فرهنگ و خيتار شناخت و ما كشور به مسافرت يبرا انيياروپا ۀعالق و ليتما ه،يصفو ٔهدور در  

 و هـا سلسـله ٔهدربـار يتوجه قابل يآگاه و اخبار باستان، عهد »يروم و يوناني مورخان ريسا و دتهرو يها نوشته« ۀواسط به يياروپا محققان
  .داشتند باستان ٔهدور در رانيا شاهان

  ۱تاريخ  ۱۰ درس ۹۳تا  ۹۱هاي  صفحه* دشوار  مشخصات سؤال: * ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۰
 »كـرد دايپ توسعه شميابر ٔهجاد ليتكم با كشور دو يتجار روابط آن، يپ در و آمدند نرايا به نيچ يسو از يرانيسف« ،اشكاني دوم مهرداد روزگار در  
  .شدند هيهمسا روم يامپراتور با و رفتند شيپ فرات رود تا انياشكان و
  ترتيب از وقايع دوران فرمانروايي مهرداد يكم، فرهاد دوم و اُرُد دوم هستند. ها به ساير گزينه  
  ۲تاريخ  ۷ درس ۷۰صفحۀ * ساده  خصات سؤال: *مش ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۱
 اسير ايراني)، فرماندهان از يك(ي هرمزان شنهاديپ به وي. گردد يم باز) دوم(خليفۀ  خطاب بن عمر زمان به ياسالم دوران در وانيد سيتأس ۀنيشيپ  

  (سپاه) را در مدينه تشكيل داد.» جند«ديوان 
  ۲تاريخ  ۱۰ درس ۱۰۱صفحۀ * وسط مت مشخصات سؤال: * ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۲
و بسياري از اقـدامات خـود را بـه بهانـۀ مبـارزه بـا  برآمد يعباس ۀفيخل تيحما كسب يپ در خود حكومت يابتدا از غزنوي محمودسلطان   

 آن، تصرف از پس و )ق  ۴۲۰( كرد حمله بود، مذهب عهيش يۀبو آل تيحاكم تحت كه ير به ليدل نيهم به مخالفان خالفت عباسي انجام داد. وي
  .ديكش آتش به ،يفلسف يها كتاب وجود ۀ مهم آنجا را به بهانۀكتابخان و رساند قتل به بودن يلياسماع ۀبهان به را شهر مردم و علما از ياريبس
  ۲تاريخ  ۹ درس ۹۸صفحۀ * متوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۳
 مركـز آن پزشـكان از يگـريد گروه ،او دنبال به و رفت بغداد به يرانيا ٔهپرآواز پزشك ر وۀ جندي شاپومدرس سيرئ، »ليجبرائ بن سيجرج«  

  .شدند يعباس خالفت مركز يراه ي نيزعلم
  ۲تاريخ  ۸ درس ۸۳صفحۀ * متوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۴
 ي)،ساسـان خانـدان خاسـتگاه( اسـتخر شهر خصوص به و فارس ،ير همدان، مانند رانيا مناطق و شهرها يبرخ ساكنان در اواخر حكومت ساساني،  

  كنند. سركوب راها  شدند آن موفق اعراب ،»نداشت وجود يهماهنگ ها شورش نيا انيم« كه آنجا از اما دند،يشور اعراب بر بارها
  ۲تاريخ  ۵ درس ۵۱صفحۀ *  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۵
 اعـراب ،»ياسـيس« نظـر از. است يبررس قابل يفرهنگ و ياقتصاد ،ياسيس جهات از ن،ينخست يخلفا عصر در نمسلمانا يآسا برق فتوحات  

 و دادنـد شكسـت را يشـرق روم و يساسـان هـاي يامپراتـور يعنـآن روزگـار ي جهان بزرگ قدرت دو، سال ۲۰ از كمتر ۀفاصل در مسلمان
  .كردند تصرف را مصر و شام ران،يا مهم يها نيسرزم

  فتوحات مسلمانان بوده است. » اقتصادي«پيامد  ۲و گزينۀ » ديني و فرهنگي«پيامد  ۴و  ۱هاي  جه: گزينهتو  

  

  جغرافياي ايران ۶ درس ۵۳صفحۀ * ساده مشخصات سؤال: *  ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۶
  ريزد. مي» فارس خليج«ان است كه به راني اير كشتي ترين و تنها رود قابل ترين، طويل ، پرآب»كارون«  
  جغرافياي ايران ۵ درس ۳۷صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۷
 يدارا و شـود يم ليتشك اي حاره جنب پرفشار كمربنديك  ،»هوا ينيفرونش و ينيسنگ«علت  بهالجدي،  السرطان و رأس در اطراف مدار رأس  

  .شود يم يبارندگ و ابر ليتشك و هوا صعود از انعم كه است خشك و گرم يوهوا آب
  جغرافياي ايران ۶ درس ۵۶صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۸
  مرطوب كشور هستند. وهوايي جزو نواحي مرطوب و نيمه بآغربي كشور قرار دارند كه از نظر شرايط  ۀهاي دائمي ايران در نيم درياچهاغلب   
» نيمـۀ غربـي«هـا معمـوالً در  همچنين، اين درياچه .دارند نيريش آبها  از آن گريد يبرخ واست  شور ي دائمي ايرانها اچهيدر از يبعضآب   

  رند.كشور قرار دا
  درست است.» فصلي«هاي  دربارٔه درياچه ۳توجه: گزينۀ   
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  جغرافياي ايران ۵ درس ۴۳صفحۀ *  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۹
 دشت از يبزرگ بخش. است آن يريگ شكل ياصل عامل د،يشد ريتبخ كه شود يم گفته يا كرده پف ينمكزارها به و است ابانيب از يبخش ر،يكو  

  .»است كمتر متر يليم ۵۰ از آن ۀساالن بارش نيانگيم« يعني است؛ يواقع ابانيب ،در ايران ريكو
  جغرافياي ايران ۵ درس ۳۸صفحۀ *  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۵۰
 ۵۰۰۰ازاي  يابد؛ پس به اد كاهش ميگر درجۀ سانتي ۶طور ميانگين حدود  پوسفر جوّ زمين، دماي هوا بهومتر ارتفاع در اليۀ تر ۱۰۰۰با افزايش هر   

گراد باشـد، در قلـۀ سـبالن،  درجۀ سانتي ۱۵هاي آزاد،  شود؛ بنابراين اگر دماي هوا در سطح آب تر مي درجه خنك ۳۰متر ارتفاع، هوا حدود 
درجه زير صفر خواهد بود:  ۱۵دماي هوا   15 30 15   

  ۲جغرافيا  ۵ درس ۸۹و  ۵۸هاي  صفحه*  ساده * مشخصات سؤال: ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۵۱
ي (مناسب براي توليد انرژي) و آسمان صاف و بدون ابر (مناسب براي تحقيقات نجومي و ديخورش يانرژ تابش شدت و اديز يآفتاب يها ساعت  

سـازد،  ونت انسان را با دشواري مواجه ميسازي و سك اي كه راه هاي نواحي بياباني هستند، اما پوشش وسيع ماسه صنايع هوا و فضا) از قابليت
  رود. هاي نواحي بياباني به شمار مي يكي از محدوديت

  ۲جغرافيا  ۷ درس ۹۵صفحۀ * ساده مشخصات سؤال: *  ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۵۲
  ناحيۀ جنوب شرقي آسياست. يصنعت ينواح نيتر مهم از ، يكيژاپن  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  ترين نواحي صنعتي اروپا در غرب اين قاره قرار دارند. مهم :۱ ۀزينگ  
  از نظر اقتصاد جهاني اهميت ويژه يافته است.» بمبئي«و » كلكته«در هند، نواحي  :۲گزينۀ   
  .اند شده گسترده گانه پنج يها اچهيدر تا آپاالش يها ازكوه ، بيشتر در شمال شرق و»ٔه آمريكامتحد االتيا« يصنعت ينواح: ۳گزينۀ   
  ۲جغرافيا  ۶ درس ۸۱تا  ۷۹هاي  هصفح* متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۵۳
 ابـزار، و ليوسا ،ينوآور ها، دهيا و افكار مذهب، زبان، مانند دهيپد اي موضوع كي ،آن يط كه است يفرايند (فرهنگي)، انتشار اي پخش ٔهديپد  

  است:  . پخش يا انتشار بر دو نوعابدي يم گسترش ها مكان ريسا به مكان كي از ي،ماريب يحت و يزندگ ٔهويش لباس،
  .۳اي به ناحيۀ ديگر منتقل شود؛ مانند گزينۀ  ) پخش مستقيم كه در آن، پديدٔه فرهنگي در اثر تماس مستقيم مردم از ناحيه۱  
 بـا ميمسـتق تمـاس در هـا فرهنـگ آنكه بدون گريد يها فرهنگ به فرهنگ كي از پديده، انتشار و پخش) پخش غيرمستقيم كه طي آن، ۲  

  .۴و  ۲، ۱هاي  د؛ مانند گزينهافت يم اتفاق باشند، گريكدي
  ۲جغرافيا  ۴ درس ۴۵و  ۴۴هاي  صفحه* متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۵۴
 شـكل يآبـ شيفرسا و رودها آب انيجربر اثر  معموالً شكل V يها درهدهد.  در ماداگاسكار را نشان مي شكلVتصوير مورد سؤال، يك درٔه   
  .دارند تنگ و بيپرش يها دامنه كه است نيا اند كرده يگذار نام V حرف با راها  آن نكهيا علت و رنديگ يم
شـكل ايجـاد  Uاي  توجه: منحرف كردن مسير رود، يك فعاليت انسانيِ تغييردهندٔه شكل زمين (فرسايش) است. فرسايش يخچالي نيـز دره  

  كند. مي
  ۲جغرافيا  ۴ درس ۳۹و  ۳۸هاي  صفحه* دشوار مشخصات سؤال: *  ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۵۵
 متصـل تپسـ ينـواح به تند بيش باها  آن يها كناره و بوده محصور ها كوهستان درهمواري هستند كه  نسبتاً و مرتفع يها نيسرزم ها، فالت  
  . شود يم
  ». هستند وسعت كم ي ديگربرخ و عيوسها بسيار  از آن يبرخ«ها وسعت يكساني ندارند؛  همۀ فالت  
  ها دربارٔه انواع ناهمواري درست هستند. زينهساير گ  

  
  ۱شناسي  جامعه ۵۴و  ۵۳، ۵۱هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۵۶
  . شوند ميتبديل  واقعيتبه  ها عمل كنند، ارزش ها وقتي مردم مطابق ارزش اند. ، راهنماي كنش اعضاي جهان اجتماعيها ارزش ■  
   دهند. خود را كاهش مي ۀميان قلمرو واقعي و آرماني جامع ۀفاصلهاي خود عمل كنند،  مردمي مطابق آرمان اگر ■  
حق توانند از  دانند، نمي عنوان دو روش علمي، معتبر نمي كنند و عقل و وحي را به مي هاي اجتماعي كه علم را به دانش تجربي محدود جهان ■  

  . سخن بگويند ها قايد و آرمانيا باطل بودن ع
  ۱شناسي  جامعه ۵۶ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۵۷
دانند و  ي متفاوت، وابسته ميها و مكان ها ، زمانها در موقعيت خواست و عمل افرادرا به  ها ي اجتماعي، حق و باطل بودن پديدهها برخي جهان  

  . شناسند دٔه افراد به رسميت نميهيچ حقيقتي را وراي خواست و ارا
  ۱شناسي  جامعه ۵۷ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۵۸
هاي اجتماعي، امكان  ؛ يعني براي جهانتغييرپذيرند؛ ولي از جهت قرار گرفتن در قلمرو آرماني و واقعي، اند ثابتبنابراين، حقايق هرچند خود   

توانند بـر مـدار  هاي اجتماعي مي گونه كه امكان خروج از باطل و قبول حق وجود دارد. جهان ود دارد؛ همانانحراف از حق و پذيرش باطل وج
   شود. ها، دچار تغيير نمي حق يا باطل بچرخند، اما حق و باطل بر مدار بينش و گرايش آن
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  ۱شناسي  جامعه ۶۴و  ۶۳هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۵۹
  اكتسابي، فردي و متغير صبور  ■  
  انتسابي، اجتماعي و ثابت ايراني  ■  
  انتسابي، فردي و ثابت  باهوش  ■  
  ۱شناسي  جامعه ۷۳ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۶۰
از  هـا انسان غفلت و فراموشيمچنين دربارٔه هويت فردي و اجتماعي انسان و ه الهي و فطريپيامبران و اولياي الهي نيز از ديرباز دربارٔه ابعاد   

  اند.  خويشتن، سخن گفته
  ۱شناسي  جامعه ۷۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۶۱
اوسـت.  هداند چه موقعيتي در جهان اجتماعي دارد و در اين موقعيت چه وظايفي برعهد صورت غريزي نمي ف موجودات ديگر، بهالانسان برخ  

  . را شكل دهد هويت اجتماعي خودها،  به آن عملرا ياد بگيرد و با  حقوق و تكاليف خود، موقعيت خود را بشناسدبايد  انسان
  ۱شناسي  جامعه ۷۹ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۶۲
شـوند و  ي اجتماعي نمودار مـيها ربوط به نقشم حقوق و تكاليفدر  هنجارهايا همان  الگوهاي عملانتظارات جامعه از طريق قسمت اول:  ■  

   ها انتظارات جامعه را برآورده سازند. گيرند بايد با رعايت آن عهده مي را به ها افرادي كه اين نقش
قيـت، عشـق و پرسـتش در الدوسـتي، خ خواهي، زيبايي جويي، فضيلت يي چون حقيقتها و گرايش ها بينش ۀ، مجموعفطرتقسمت دوم:  ■  

  . كند انسان است كه او را از ساير موجودات ممتاز ميآفرينش 
  ۲شناسي  جامعه ۳۱ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۶۳
 تأمين نيازهاي اقتصـادي و فرهنگـيكرد، براي  دليل اينكه در سايۀ قدرت و سلطۀ جهان غرب عمل مي استبداد استعماري بهقسمت اول:  ■  

   مي نداشت.الجز حذف مظاهر فرهنگ اساي   جهان غرب، چاره
   را گوشزد كردند. ميالفراموشي فرهنگ و هويت اسو  خطرات سلطۀ فرهنگ غربم، المتفكران جهان اسقسمت دوم:  ■  
  ۲شناسي  جامعه ۴۴ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۶۴

  روشنگري
  پيامد  ويژگي  دورٔه زماني

  دئيسم  گرايي، نفي وحي عقل قرون هفدهم و هجدهم
  دانش ابزاري  گرايي، نفي عقل و وحي حس  قرون نوزدهم و بيستم
  بحران معرفتي گرايي، نفي تجربه، نفي عقل و وحي افول تجربه  پايان قرن بيستم

  ۲شناسي  جامعه ۵۴ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۶۵
را  آدمـي ٔهخواسـت و ارادگيرد و  شكل مي) اومانيسم( اصالت بخشيدن به انسان دنيوياساس  رسياسي جديدي است كه ب ۀليبراليسم انديش  

  . داند گذاري مي مبدأ قانون
  ۲شناسي  جامعه ۵۵ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۶۶
رخ خواهـد داد،  برخوردهاي فرهنگي و تمدني وگوها و ت، گفتالتعامي متفاوت باشد، ها عرصۀ حضور فعال فرهنگهنگامي كه جامعۀ جهاني   

   ي بين فرهنگي و تمدني خواهند بود.ها ي جامعۀ جهاني نيز از نوع چالشها در اين صورت، چالش
  ۲شناسي  جامعه ۵۷ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۶۷
  :زير طي شد نۀدر فرايند تكوين نظام نوين جهاني، مراحل چهارگا  
  پيوند قدرت با تجارت، سرمايه و صنعت ) ۲  ر الي سياسي سكوها پيدايش قدرت) ۱  
   استعمار و ادغام جوامع در نظام نوين جهاني) ۴  ي فراماسونري ها به خدمت گرفتن مبلغان مذهبي و سازمان) ۳  
  ۲شناسي  جامعه ۶۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۶۸
ها  . آنشود خاص محدود نمياي  منطقهالمللي به  ي بينها گذاري شركت اي، سرمايه منطقه المللي و بازارهاي مشترك بين نهادهايگيري  با شكل  

  . كنند ، تغييرات اقتصادي در سطح جهاني را شناسايي و مديريت ميعاتيالي عظيم اطها شبكهبا استفاده از 
  ۲شناسي  جامعه ۷۱ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۶۹
شـوند  در جهان دارد؛ زيرا اين علوم موجب مي توزيع فرهنگ غربرا در  تأثيرترين  عميقترويج علوم انساني غربي در كشورهاي غيرغربي،   

ي هـا نيـانب ۀرا از علمي كه بـر پايـ ها بازنگري و ارزيابي كنند. اين پديده، فرهنگ نگاه فرهنگ غربيي ديني، هويت خود را از ها كه فرهنگ
   گرداند. معرفتي ديني است، محروم مي

  ۲شناسي  جامعه ۸۱ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۷۰
  .پرداخت ي جامعۀ خود ميها هاي فرهنگ غرب به حل چالش ر بود و در چارچوب همان بنيانالرويكرد ماركس نسبت به عالم، رويكردي سكو  
يي كـه بـين هـا آيـد، نـه از نـوع چـالش پديد مـي درون يك فرهنگ و تمدنيي بود كه ها غرب از نوع چالش بنابراين، چالش بلوك شرق و  

  گيرد. ي مختلف، شكل ميها فرهنگ
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  منطق ۵۱و  ۴۳هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۷۱
و كچل بود، نتيجه گرفت كه علت كچل شدن هم يكي است، يعني نتيجه گرفت آن هم مثل ا درويش رهگذر آندر اين داستان طوطي از اينكه   
 معناي تمثيل است و مغالطۀ طوطي، مغالطۀ تمثيل نارواست. به» قياس«هم ظرف روغن را ريخته است؛ بنابراين در اين داستان  رويشد
  منطق ۵۶ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۷۲
  ر آن به اتصال يا انفصال ميان دو نسبت حكم شود، قضيۀ شرطي گويند.اي كه د به قضيه  
  منطق ۲۳تا  ۲۱هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۷۳
در سطح دبيرستان نيست، » سبزي«و » سبز«باشد. در فرض اول، تشخيص رابطۀ » خوردن سبزي«يا » سبز بودن«تواند  مي» سبزي«مقصود از   

ها معموالً سبز هستند و البته گاهي مثل تربچـه يـا  خوردن شود يا بايد معناي دوم را در نظر بگيريم. سبزي با رد گزينه جواب معلوم مي لذا يا
ترتيب قرمز يا سفيد يا بنفش هستند و لذا سبز نيستند. برخي سبزها هم سبزي نيستند؛ مثـل چـراغ سـبز؛  پيازچه يا برخي انواع ريحان، به

اي طراحي شده است  گونه ها نبوده، به وجه است (چون هدف سؤال تشخيص رنگ سبزي عموم و خصوص من» سبزي«با » سبز«رابطۀ  بنابراين
  كه اگر عموم و خصوص مطلق هم بگيريم، به گزينۀ جواب برسيم).

» كـوه«متعلق به كوه اسـت، ولـي خـود شود يا  يعني چيزي كه از كوه حاصل مي» كوهي«تباين است، زيرا » كوهي«و » كوه«: رابطۀ ۱گزينۀ   
  گونه نيست. اين

  نيز تباين است، زيرا شهروند يعني فرد ساكن شهر، پس هيچ شهري مصداق مفهوم شهروند نيست.» شهروند«و » شهر«: رابطۀ ۳گزينۀ   
  .هاي چهارگانه برايشان تعريف نشده است اند، پس اصالً نسبت مفاهيم جزئي» آسيا«و » ايران: «۴گزينۀ   
  منطق ۲۴تا  ۲۱هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۷۴
اي ديوار نيست و هيچ ديواري هـم خانـه نيسـت،  متباين است، زيرا هيچ خانه» ديوار«با » خانه«هرچيزي با اجزاي خودش متباين است. مثالً   

  ها تباين است. باشد، رابطۀ آن» ب«جزئي از » الف«پس اگر 
مثالً عدد صحيح بـه عـدد زوج و عـدد فـرد ». هر د حتماً ج است«ولي » ههر ج يا د است يا «تقسيم شده باشد، » ه«و » د«به انواع  »ج«اگر   

 ها عموم و خصوص مطلق است. شود، پس هر عدد زوجي عدد صحيح است، ولي بعضي اعداد صحيح عدد زوج نيستند؛ بنابراين رابطۀ آن تقسيم مي
  منطق ۴۹تا  ۴۱هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۷۵
هايي بـين وضـعيت زمـان  شود در واقع همان استدالل تمثيلي در منطق است، زيرا به صِرفِ مشابهت اين استدالل كه قياس فقهي ناميده مي  

). اسـتدالل تمثيلـي نـوعي ۴و  ۲هـاي  دهند (رد گزينـه آمده، حكم آن زمان را به مسئلۀ جديد تسري مي و وضعيت جديد پيش پيامبر 
شود، صحيح يا غلـط  كنند و ممكن است حكمي كه از اين طريق حاصل مي استدالل استقرايي است و مقدمات آن از نتيجه حمايت نسبي مي

  ).۱باشد (رد گزينۀ 
  منطق ۴۴و  ۴۳هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۷۶
طورند، يعني حكم موهاي  شوند، نتيجه گرفته است كه موهاي مشكي هم همين يد، در اثر كنده يا كوتاه شدن زياد ميمرد از اينكه موهاي سف  

  سفيد را به موهاي سياه تسرّي داده است فقط چون هر دو از نظر مو بودن، مثل هم هستند، پس او مرتكب مغالطۀ تمثيل ناروا شده است.
  منطق ۵۹و  ۳۵هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۷۷
» الف«است، صادق باشد، يعني هر الف ب است. در اين صورت تمام مصاديق » ب«و محمول آن » الف«اي كه موضوع آن  اگر گزارٔه موجبۀ كليه  

هستند، كـه در » الف«هم مصداق » ب«حال يا تمام مصاديق ». الف«(تعريف) نسبت به » ب«هم هستند و اين يعني جامع بودن » ب«مصداق 
نيستند، كه در اين حالت، مانع نخواهد بود، پس » الف«مصداق » ب«مانع هم خواهد بود يا برخي از مصاديق » الف«نسبت به » ب«اين صورت 

ت رخ دهد ممكن اس» فقط جامع بودن«يعني هم حالت  ۴توان الزاماً نتيجه گرفت. (توجه: واضح است كه گزينۀ  فقط جامع بودن تعريف را مي
  در حالي كه دومي ممكن نيست.) ». فقط مانع بودن«و هم حالت 

  منطق ۵۹و  ۵۸هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۷۸
حتماً متباين هستند و امكان وجود هيچ نسـبت ديگـري » ب«و » الف«باشد (هيچ الف ب نيست)، » سالبۀ كليه«صورت  : اگر قضيه به۱گزينۀ   

  ها نيست. آن بين
  مساوي يا عام و خاص مطلق خواهند بود.» ب«و » الف«باشد (هر الف ب است)، » موجبۀ كليه«صورت  : اگر قضيه به۲گزينۀ   
باشد يا موجبۀ جزئيه است (بعضي الف ب است) يا سالبۀ جزئيـه (بعضـي الـف ب نيسـت). در » جزئيه«صورت  : اما اگر اين قضيه به۳گزينۀ   

وجه؛ در صورت دوم هم نسبت بين ايـن  يا تساوي است يا عموم و خصوص مطلق يا عموم و خصوص من» ب«و » الف«ت بين صورت اول، نسب
  وجه؛ بنابراين در هر حال، سه نسبت ممكن است برقرار باشد. دو يا تباين است يا عموم و خصوص مطلق يا عموم و خصوص من

 نخواهد داشت.» ب«جزئي است و لذا هيچ نسبتي با » الف«: اگر قضيه شخصيه باشد، موضوع آن يعني ۴گزينۀ   
  منطق ۵۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۷۹
تـوان صـادق يـا كـاذب  از آنجا كه وظيفۀ منطق جلوگيري از خطاي انديشه است و جمالت انشايي (مانند: جمالت امري، پرسشي و...) را نمي  

  شوند. ها معنا ندارد)، اين دسته از جمالت در منطق بررسي نمي طا داشتن براي آندانست (يعني درست بودن يا خ
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  منطق ۳۵و  ۳۴هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۸۰
 هـدف و نـوع بـا تناسبم انواع اين از هركدام در شرايط اين ولي شوند، رعايت بايد تعريف انواع همۀ در صحيح تعريف شرايط كلي طور به كه دانيم مي  

 مثالً شود. مي ديگر مسائل و مخاطب فهم از تابعي و كند مي پيدا نسبي حالت گاهي كه شوند رعايت است الزم متفاوتي دقت با و خاصي شكل به تعريف،
 بگـوييم اگـر و نيسـت مـانع و شـود مي هم گياه شامل »دار جان« بگوييم آن لغوي تعريف در اگر كنيم. تعريف را »حيوان« مفهوم بخواهيم كنيد فرض

 در اگـر همچنـين بـود. خواهد دوري تعريف اين »حيواني زيست داراي« بگوييم اگر باالخره و نيست جامع و شود نمي دريايي عروس شامل »دار مهره«
 چـون نيسـت مـانع وضـوح به »سرو درخت و دريايي عروس مار، قورباغه، كوسه، خروس، اسب، انسان، مانند موجوداتي« بگوييم: آن مصداقي تعريف
 نيسـت جـامع وضـوح به »گنجشك عقاب، اردك، غاز، خروس، مانند موجوداتي« بگوييم: اگر و شود مي هم آن به شبيه موجودات و سرو درخت شامل
 در زيرا نيست، مطرح ندانچ مصداقي تعريف در »نبودن دوري« شرط اما ،»حيوان« تا كند مي متبادر ذهن به را »پرنده« مفهوم بيشتر ها مثال اين چون
  ).۴ گزينۀ (رد بيايد پيش دور كه كرد بيان مصاديقش جاي به را مجهول مفهوم خود توان نمي معمول، طور به و شوند مي ذكر مصاديق تعريف، نوع اين

طـور  كنند، يعنـي بـه ا ميبايد توجه داشت كه دو شرط جامع و مانع بودن در تعريف مفهومي بر خالف ديگر انواع تعريف، صورت دقيقي پيد  
هاي چهارگانـه، لـذا كتـاب  يك از ديگر نسبت عنوان دو مفهوم كلي، بايد تساوي باشد نه هيچ مشخص رابطۀ ميان تعريف و مفهوم مجهول به

  ).۳و  ۲هاي  طور ويژه الزم است موردتوجه باشد (رد گزينه درسي تصريح كرده است كه رعايت شرايط تعريف صحيح در تعريف مفهومي به
است. بديهي است كه تعريف چـه درصـدد » واضح بودن«طور يكسان در همۀ انواع تعريف الزم است رعايت شود، شرط  اما تنها شرطي كه به  

  تر از ديگري است. توان گفت شرط وضوح در يكي از انواع تعريف، مهم معرفي لغت باشد، چه مصاديق و چه مفهوم، بايد واضح باشد و نمي
  منطق ۴۳و  ۴۲هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۸۱
اي نادرسـت، از تمثيـل اسـتفاده شـود،  كار برده شود، تمثيل رواست و اگر براي گرفتن نتيجه اگر براي استنتاج يك مطلب درست، تمثيل به  

تر مثل قياس يا استقراي تعميمي قوي يـا اسـتنتاج  مئنتمثيل ناروا خواهد بود. طبعاً درستي يا نادرستي مطلب بايد از يك روش استدالل مط
بهترين تبيين معلوم شود، اما قوت و ضعف استقراي تمثيلي به زيادي يا كمي وجوه شباهت مربوط است كـه امـري نسـبي اسـت؛ بنـابراين 

حال داراي روايي و اعتبـار كـافي  و درعين توان استقراي تمثيلي نسبتاً ضعيف توان استقراي تمثيلي نسبتاً قوي، ولي ناروا داشت و نيز مي مي
جهت اشتراكات بسيار زياد ژنتيكي، محيطي و... به هم تشـبيه كنـيم و بگـوييم  عنوان مثال اگر دو برادر دوقلوي همسان را به تشكيل داد. به
صميم را خواهد گرفت، اگرچـه ها در يك موقعيت خاص تصميم الف را گرفته است، پس ديگري هم در همان موقعيت همان ت چون يكي از آن

ايم، ولي در صورتي كه نفر دوم بنا بر اختيار خود تصميم ديگري غير از الف بگيرد، دچار مغالطۀ  يك استقراي تمثيلي نسبتاً قوي تشكيل داده
يم و بگوييم كِش تا يك جايي عنوان مثال ديگر، اگر زندگي را به كشيدن يك كِش تشبيه كن ). همچنين به۴ايم (تأييد گزينۀ  تمثيل ناروا شده

شود، احتماالً تمثيل ما به جهـت وجـوه  يابد و بعد با مرگ متوقف مي گردد، پس زندگي هم تا يك جايي ادامه مي شود، بعد پاره مي كشيده مي
  ).۳و  ۲هاي  زينهحال يك تمثيل ناروا نيست، زيرا در پي استنتاج يك مطلب حق است (رد گ شباهت اندك، نسبتاً ضعيف است، اما درعين

: تشبيه در ادبيات، همان تمثيل است، نه همان استقراي تمثيلي. تمثيل يعني چيزي را شبيه چيز ديگري معرفي كـردن و اسـتقراي ۱گزينۀ   
  كند. تشبيه، لزوماً نوعي استدالل نيست. تمثيلي يعني استداللي كه براي رسيدن به نتيجه از تمثيل استفاده مي

 فلسفه يازدهم ۳۲و  ۳۱هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀگزين: پاسخ -۱۸۲
صورت شعر عرضـه كـرده اسـت. دو مـورد از  خود را به ۀفلسف دسي. پارمنختيخاص با فلسفه و عرفان درآم اي گونه را به ياضير ثاغورسيف  

جهـان  يو تحول دائم رييتغ يگرياضداد و د وحدت ۀشياند يكيفلسفه شده است  خيكه سبب شهرت او در تار توسيمهم هراكل هاي شهياند
  دانست. يرا آب م زيهرچ هيولا ٔهماد زياست. تالس ن

  فلسفه يازدهم ۴۷و  ۴۶هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۸۳
چيسـتي «كه همان » هوم معرفتمعنا و مف«يك امر بديهي است. همچنين » آيا انسان توانايي شناخت دارد يا نه؟«امكان معرفت يعني اينكه   

است نيز بديهي و روشن است، اما در مورد اينكه محدوده وگسترٔه شناخت انسان تا چه انـدازه اسـت، اخـتالف نظـر وجـود دارد و » معرفت
  نيازمند به بررسي است.

  فلسفه يازدهم ۴۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۸۴
شند كه حقيقتي مستقل از درك افراد وجود دارد يا اينكه انسان توانـايي شـناخت دارد و همچنـين عقايـد و افكـار، اگر افراد باور نداشته با  

جداي از اينكه اشتباه اسـت از مطلـب  ۴قابليت انتقال دارند، براي قانع كردن ديگري و قبوالندن نظر صحيح تالشي نخواهند كرد، اما گزينۀ 
  فت نيست.دريا شده در متن سؤال قابل ذكر

  فلسفه يازدهم ۳۸و  ۳۷هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۸۵
جاي اينكه پاسخ صحيح را بيان كند، با توجه به جنبۀ نادرست پاسخ هاشم، سؤال ديگري پرسيده است تا او متوجه نقص تعريف خود  حسن به  

  اي از روش سقراطي است. قاً نمونهبشود و نهايتاً خودش پاسخ صحيح را بيان كند. اين دقي
كند تا باالخره يك نفر پاسخ صحيح را بيان كند. بلكه با توجه به  هاي نادرست عبور نمي دهنده، از پاسخ : در روش سقراطي فرد تعليم۱گزينۀ   

تر شود و اين روند ادامه پيدا  كند تا فرد مخاطب متوجه اشتباه خود شود و به پاسخ صحيح نزديك همان پاسخ نادرست، سؤال ديگر مطرح مي
  كند تا مخاطب به پاسخ صحيح برسد. مي

  گر. : در روش سقراطي، پاسخ نهايي را خود مخاطب بايد بيان كند، نه فرد پرسش۳گزينۀ   
سـتند كـه اي ني گونـه رسد، ولي سؤاالت به شود و خود مخاطب به پاسخ مي : درست است كه در اين روش هم فقط سؤال پرسيده مي۴گزينۀ   

تر گردد بلكه در اين روش صرفاً رد جواب اوليه و فرصت بيشتر دادن بـراي  مخاطب متوجه جنبۀ نادرستي پاسخ خود شود و به جواب نزديك
  رسيدن به پاسخ درست، انجام شده است كه با روش سقراط قرابت زيادي ندارد. 
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  يازدهم فلسفه ۲۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۸۶
انديشـند و  ها گاهي در ايـن امـور مـي صِرف تفكر در مسائل بنيادين و داشتن باورهايي در اين زمينه، نشانۀ آزادانديشي نيست، زيرا همۀ انسان  

توانـد  رچه مـي). ارائۀ فهم صحيح از حقايق عالم هستي، اگ۱باورهايي هم دارند، اما تفكر جدي در اين مسائل، نشانۀ آزادانديشي است (رد گزينۀ 
نشانۀ آزادانديشي باشد، ولي الزمۀ آزادانديشي نيست، زيرا فرد آزادانديش ممكن است خطا كند يا برخي حقـايق را نشناسـد يـا فهـم خـود از 

  ).۳نادرست و مخالف آزادانديشي است (رد گزينۀ  ،اساس دانستن احساسات و برخي خياالت ). همچنين بي۲حقايق را ارائه ندهد (رد گزينۀ 
  فلسفه يازدهم ۳۲و  ۳۱هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۸۷
شـود، پـس  دهد و اليۀ باطني و حقيقي عالم با تفكر عقلي شـناخته مي پارمنيدس معتقد است حواس مرتبۀ ظاهري عالم هستي را نشان مي  

هاي عقلي كه معتبرند و  شوند و دريافت و شناخت حقيقي محسوب نمي هاي حسي كه معتبر نيستند هاي انسان دو گونه است: دريافت دريافت
  ها منطبق با ديدگاه فيلسوفِ نامبرده است. شوند. ساير گزينه شناخت و آگاهي محسوب مي

  فلسفه يازدهم ۵۲و  ۴۶هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۸۸
مربوط » امكان شناخت«). البته به ۳فرض گرفته است (رد گزينۀ  ارد و روشن بودن آن را پيشاين گزاره به ماهيت و چيستي شناخت ربطي ند  

داند، ولي ايـن امـر موضـوع  طور ضمني كشف خطاهاي شناختي را ممكن دانسته است و اين يعني شناخت حقيقي را ممكن مي است، زيرا به
ارتباط نيست، زيرا به اشتراك قلمرو عقل با ديگر  بي» قلمرو شناخت«ا موضوع ). همچنين گزارٔه موردنظر ب۱اصلي اين گزاره نيست (رد گزينۀ 

هـاي ابزارهـاي  ). در حقيقت، موضوع اين جمله بيان يكي از ويژگـي۴ابزارها اشاره دارد، ولي اين مطلب هم موضوع اصلي نيست (رد گزينۀ 
توان موضـوع اصـلي آن را  بزارها در مورد اين ويژگي است، پس ميشناخت (توانايي كشف خطاهاي خود) و تفاوت ابزار عقل نسبت به ديگر ا

  قرار داد.» ابزارهاي شناخت«ذيل عنوان كلي 
  فلسفه يازدهم ۵۱ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۸۹
سـازيم.  مي برطرف را نيازهايمان يم وبر مي بهره طبيعي اشياي از و كنيم مي زندگي آن پايۀ بر كه است معتبر براي ما قدري شناخت حسي به  

ها متفاوت اسـت.  ها با چشيدن آن شوند. ضمن اينكه يادآوري طعم گرسنگي و تشنگي از حاالت دروني هستند و با حواس پنجگانه درك نمي
ر همكاري حس و عقـل ). شناخت قوانين عالم طبيعت در اث۲شود و شناخت حسي نيست (رد گزينۀ  طور كلي يادآوري مربوط به حافظه مي به

). همچنين همواره يكسان عمل كردن طبيعت يك شناخت عقلي است و ۳شود و شناخت حسي نيست (رد گزينۀ  (شناخت تجربي) حاصل مي
  ).۴حس در آن نقشي ندارد (رد گزينۀ 

  فلسفه يازدهم ۵۵و  ۵۴هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۹۰
جاي شهود حقيقي نگيريم (اين  هود قلبي، البته اگر حقيقتاً شهود رخ داده باشد و القائات شيطاني يا وهم و خياالت را بهدر اصل مشاهده و ش  

امور در واقع، توهم شهود هستند، نه شهود حقيقي، ولي به هر حال عارفان در روش شناخت شهودي، در معـرض چنـين خطـايي هسـتند)، 
رو شويم، پس معنا ندارد كه در اين نوع شناخت،  اي با واقعيت روبه شهود يعني مستقيماً و بدون هيچ واسطه احتمال خطا و اشتباه نيست، زيرا

هاي شهودي يا انتقال آن به ديگران دچار خطا  دچار خطا شويم و به چيزي غير از واقعيت برسيم. البته ممكن است فرد عارف، در تحليل يافته
  شود.  خطا بين عارفان بسيار شايع است كه خطا در اصل شهود محسوب نمي و اشتباه شود و اتفاقاً اين نوع

). معرفت وحياني نيز خود يك نوع معرفت شهودي اسـت و مشـاهدٔه خـود قلـب ۱در معرفت شهودي، جايگاه حقايق در ذهن نيست (رد گزينۀ   
م ماوراي طبيعت و امور نامحسوس نيست، زيرا ذات خداوند ). در معرفت شهودي اوالً امكان مشاهدٔه تما۲شود (رد گزينۀ  محسوب مي پيامبر 

شهود باشـد،  مشاهده به روش شناخت شهودي نيست. ثانياً بر فرض كه همۀ ماوراءالطبيعه قابل يك امر نامحسوس است كه كُنه و حقيقت آن، قابل
  ).۳طبيعت را مشاهده كند، نه تمام آن را (رد گزينۀ هر فرد برحسب مقامات و مراتب ايمان خود قادر خواهد بود بخشي از اين امور ماوراي 

  

  شناسي روان ۷۰مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۹۱
 گل، ييبو خوش آتش، يداغ شكر، ينيريش آسمان، يآب مثال عنوان به. ميكن يم افتيدر طيمح از را يمتعدد يحس يها محرك لحظه هر در ما  

 .ميكنـ يمـ انتخـاب راها  آن از يبرخ فقط يحس يها افتيدر نيب از، اما ميكن يم افتيدر خود حواس با را پنبه لطافت و بلبل شنواز گو يصدا
  هاي محدود). (نه محرك دارد نام توجه ما رامونيپ شمار يب يها محرك نيب از خاص محرك انتخاب

  شناسي روان ۷۰اده * صفحۀ مشخصات سؤال: * س ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۹۲
 هم را او ٔهچهر ريدب يصدا دنيشن با زمان هم آموزان دانش يوقت. شود يم تر يقو ما افتيدر كرد، افتيدر حس چند با بتوان را موضوع كي اگر  

جبران حسي يعني از  .رددا يشتريب ييكارا ي،ريادگي صورت نيا در و كنند يم افتيدر يينايب و ييشنوا حس دو با را موردنظر مطلب نند،يبب
  ).۳و  ۱هاي  شود (رد گزينه هاي حسي سالم مي تر شدن ساير اندام دست دادن يكي از ابزارهاي حسي، باعث قوي

  شناسي روان ۷۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۹۳
 عوامـل از يكـي يسـتيز يازهـاين نيتـأم و مناسـب يـۀتغذ. است يشناخت روان و يكيولوژيزيف عوامل ريتأث تحت ،يذهن يختگيانگ زانيم  
 فرد اينكه. است مؤثر يذهن يختگيانگ در) آن به يده تياهم و هدف جاديا( زين گريد مهم عوامل. است يذهن يختگيانگ جاديا يكيولوژيزيف

  .ستا هدف جاديا ينوع ،آورد دست به ديبا يدرصد چه و دهد پاسخ درست ديبا را تست تعداد چه كند مشخص
  ها). (رد ساير گزينه دهند يم كاهش را تمركز و هستند يريخوگ جاديا عوامل ينسب ثبات و يكنواختي و محرك با ينسب ييآشنا  
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  شناسي روان ۷۸و  ۷۷اي ه مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۹۴
 دادن دسـت از) ۲ تـوده اطـراف سالم بافت برداشتن يعني ؛ذبكا هشدار) ۱: از است عبارت دهد رخ ،است ممكن مثال نيا در كه ييخطا دو  

  .يسرطان يها سلول نداشتن بر يعني ؛هدف محرك
 جـراح بمانـد، يبـاق يسـرطان سلول چيه دينبا وجه چيه به نكهيا و يجراح يباال تياهم ليدل به. است همراه كاذب هشدار با تر مهم فيتكال  

 دادن دست از ( نگذارد يباق را يسرطان ٔهتود چيهولي  )، شود كاذب هشدار دچار( بردارد زين را توده اطراف سالم بافت از يكم ،دهد يم حيترج
  شـود و از خطـاي  كـاذب هشدار دچار ،دهد يم حيترج جراح چون، است نادرست ۳ ۀنيگز نيابنابر) برساند ممكن حداقل به را هدف محرك

  كند. بيشتر اجتناب مي» از دست دادن محرك هدف«
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
 مـاربي يجراحـ مثـل( تر مهم فيتكال. دارد فيتكل تياهم به يبستگ برعكس، اي و ميبكن كاذب هشدار يفدا را دادن دست از نكهيا: ۱گزينۀ   

  شود. فداي هشدار كاذب مي هدف محرك دادن دست از، يعني است همراه كاذب هشدار با) سرطان به مبتال
 رايـز ،دهـد رخ يكمتـر كـاذب هشدار خواهد يم يعني ند،ينب بيآس او ييبايز ممكن يجا تا خواهد يم جراح از جوان خانم : اينكه۲گزينۀ   

  .است كاذب هشدار يمعنا به صورت سالم يجاها برداشتن
  .استها  آن برداشتن ،درست ميتصم اي »اصابت« .است يسرطان يها سلول هدف محرك تيموقع نيا در: ۴گزينۀ   
  شناسي روان ۸۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴ۀ پاسخ: گزين -۱۹۵
 از تـر كوتـاه قـد بـا يافـراد كنار سارا يوقت. كند يم رييتغ مختلف يها نهيزم ريتأث تحت شكل، كي از ما ادراك نه،يزم و شكل اصل اساس بر  

 در او، قـد از گرانيد ادراك، پس رسد يم نظر به تر كوتاه رد،يبگ قرار لندبقد افراد كنار اگر، ولي ديآ يم نظر به بلندتر قد ،رديگ يم قرار خودش
گيرنـد، بـا  نادرست است. زماني اصل مجاورت وجود دارد كه اشيايي كه كنار هم قرار مي ۱دقت كنيد گزينۀ  .كند يم رييتغ مختلف يها نهيزم

  شود. گيرد، در يك گروه ادراك نمي ها قرار مي هم و در يك گروه ادراك شوند. در اين مثال سارا با كساني كه در كنار آن
  شناسي روان ۹۴ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۹۶
 يـۀبق تـدريج) بـه (نـه بالفاصله كلمه نياول دنيشن از بعد ! »دييبگو را آن كلمه نياول لطفا« دييگو يم مقابل فرد به يوقت يزبان نوك ٔهديپد در  

  .ديآ يم خاطرتان به اطالعات
  ها: گزينه ساير بررسي  
   .است وابسته اطالعات آن يها نشانه به حافظه، از اطالعات يابيباز دهد، مي نشان زباني نوك پديدٔه :۱ گزينۀ  
 به مرتبط يها نشانه از يكي كلمه نياول گفتن ،يزبان نوك ٔهديپد در .شود يم انجام يبهتر يابيباز م،يباش داشته يشتريب ۀنشان هرچه :۲ گزينۀ  

  .است بوده آن
  .دارد مشكل اطالعات يابيباز اي سوم ۀمرحل در يعني ،ديبگو تواند ينم يول ،داند يم را الؤس پاسخ فرد يزبان نوك ٔهديپد در :۴ نهيگز  
  شناسي روان ۹۶ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۹۷
 كـه ديكن دقت .است شده ريدرگ او مدت كوتاه ۀحافظ پس ،بسپارد خاطر به را آن قهيدق چند عرض در كرده يسع و دهيد را تلفن ٔهشمار صابر  

 قـرار اسـتفاده و يدسـتكار مورد را اطالعات و پرداخته اطالعات ٔهساد يساز رهيذخ به صرفاً صابر چون ،نگرفته شكل يكار ۀحافظ نجايا در
   ) ۴ و ۲ يها نهيگز رد( .است نداده

 مـدت يبـرا را اطالعـات چند از شيب ميتوان ينم نيبنابرا ،است )ماده ۹ تا ۵ نيب( محدود مدت كوتاه ۀحافظ يساز رهيذخ تيظرف اي شيگنجا  
 ايـ زمـان گذشـت ليـدل بـه حافظه ياطالعات مواد شدن محو مدت، كوتاه ۀحافظ در اطالعات يفراموش ليدل نيتر مهم .ميكن رهيذخ يكوتاه

 اطالعات با او مدت كوتاه ۀحافظ محدود تيظرف ،شود يم باعث پارسا كردن صحبت مثال نيا در .است ديجد موارد با ياطالعات مواد ينيگزيجا
  .برود صابر ذهن از )تلفن ٔهشمار( يقبل اطالعات و شود نيگزيجا ديجد

 نبودن سترسد در .  )۴ ۀنيگز رد( است فتادهين اتفاق مثال نيا در زمان گذشت )۱ ۀنيگز رد( است بلندمدت ۀحافظ به مربوط اطالعات تداخل  
   )۲ ۀنيگز رد( .ستين ها آن رفتن نيب از ليدل اطالعات

  شناسي روان ۱۰۱ و ۱۰۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۹۸
 خواست يم اريز( .آورد خاطر به را ها آن ،كرد يسع بعد و كرد حفظ را )تيس و ساد ووك، داك،( همانند معنا يب واژگان از يا مجموعه نگهوسياب  

 معنـادار ۱ ۀنـيگز واژگـان امـا )باشد نداشته ها آن سپردن خاطر به در يريثأت كلمات يمعنا و باشند يخنث ييمعنا و يروان نظر از كلمات ۀهم
  .هستند

  :ها نهيگز ريسا يبررس  
 بـاًيتقر ساعت ۱ گذشت از بعد يعني ،رديگ  يم صورت يريادگي از بعد نخست يها ساعت در يفراموش مقدار نيشتريب كه داد نشان نگهوسياب  
 ريتـأث گفـت تـوان يمـ گريد عبارت به .شود يم كاسته يفراموش شدت از زمان گذشت با آن از بعد و شود يم فراموش حافظه مطالب از يمين

  .است متفاوت مختلف يها زمان در يفراموش بر زمان گذشت
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  شناسي روان ۱۰۳ و ۱۰۲ يها صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۹۹
   اسـت يعاطف عوامل دخالت آن ليدال از يكي .سپارند يم خاطر به يخوب به را گرانيباز و ها شهيهنرپ دشوار و سخت ياسام نوجوانان شتريب. 

 يابيـباز و انـدوزش ،يرمزگردانـ يراحتـ به را خودروها و هنرمندان ورزشكاران، ياسام هستند، عالقمند موارد نيا به چون كه معنا نيا به
  ).يعاطف عوامل( است كمتر ها آن يفراموش م،يباش داشته دوست را مطالب چه هر .كنند يم

   آن از اغلـب كـه يورزشـ كفـش ميدان ينم ما اغلب اينكه مثل .است يرمزگردان نبود و يتوجه كم از يناش عمل در ها يفراموش از ياريبس 
  ).يرمزگردان عدم( ميا نكرده دقت آن به رايز دارد، سوراخ چند ،ميكن يم استفاده

   اطالعات تداخل( ميكن يم فراموش را ها آن و رديگ يم صورت اطالعات تداخل ،دهد يم درس وقفه يب و استراحت بدون ريدب يوقت.(  
  ).۴ و ۲ ،۱ يها نهيگز رد( يفراموش عوامل نه ،است يريخوگ و تمركز در ثرؤم عوامل از ثبات و يكنواختي و يذهن يختگيانگ  
  ).۴ و ۲ نهيگز رد( دهد يم كاهش را توجه ييكارا كه است يعوامل از يكي شده تقسيم توجه  

  شناسي روان ۱۰۸ و ۱۰۵ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۰۰ 
  .دهد يم ارائه كتاب كي طالبم ۀمطالع يبرا را يمشخص مراحل كه است مستقل و جامع روش كي خبا پس روش ،هشد ذكر يها روشبين  در  

 حافظه بهسازي براي »خبا پس« روش

 باشيد. داشته كلي برداشت تا كنيد خواني پيش را فصل هر مطالب خواني پيش

 باشيد. داشته كليدي سؤال چند متن مورد در كنيد سعي كردن سؤال

 دهيد. پاسخ ها پرسش به بتوانيد تا بخوانيد دقت به را مطالب خواندن

 بخوانيد. را متن دوباره لزوم صورت در و كنيد بيان را ها جواب دادن پس خود به

  كنيد. آزمايش را اطالعات يادآوري منظم صورت به  آزمون
  شناسي روان ۱۱۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۰۱
 صرفاً كه يكس مانند .شود يم يرمنطقيغ يها حل راه از استفاده ثباع ها يتوانمند قيدق ييشناسا عدم ،است محدود ما يها ييتوانا همسئل در  
 همچنـين .باشـد نداشـته ييغـذا زيپره و ورزش ،نكند استفاده درست يها هرا از باشد، داشته وزن كاهش خواهد يم يالغر قرص خوردن با

 بـه نيـاز زبـان يـادگيري زيرا ،است كرده استفاده يرمنطقيغ حل راه كي از رد،يبگ ادي زبان خواهد يم تفكر بدون و خواب حالت در كه يكس
  اند. نكرده شناسايي دقيقاً را خود هاي توانمندي افراد اين دارد. آگاهي و تمرين و تالش

  شناسي روان ۱۲۴ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۰۲
 را مسـئله حل راه به يابيدست ،يليتحل يها روش از استفاده .ستا يواقع يازسنجين و يمنطق قواعد ،يذهن محاسبات بر يمبتن يليتحل روش  

  .است همه قبول مورد ،يليتحل يها روش .كند يم نيتضم
  .است همه قبول مورد و كند يم نيتضم را هدف به يابيدست )مشخص قواعد( مشخص يها فرمول از استفاده ليدل به كيروب مكعب حل  
  د.هستن اكتشافي هاي روش ها گزينه ساير  
  شناسي روان ۱۱۸ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۰۳
 تـوانيم مي شده تعريف خوب هاي مسئله در يعني ،است شده فيتعر خوب مسائل يها يژگيو از هدف به يابيدست عدم اي يابيدست نيتضم امكان  

 يهـا همسـئل در كـه ييهـا شـاخص از گـريد يبرخـ رسيم. نمي يا و رسيم مي هدف به كنيم طي را موجود هاي حل راه اگر كه باشيم مطمئن
  .هدف قيدق فيتعر دسترس، در يراهبردها اي اقدامات فهرست ه،ياول تيموقع ييشناسا :از عبارتند دندار وجود شده تعريف خوب

  شناسي روان ۱۳۰ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۰۴
 شـهروندان هرقدر .شود يم يپرخاشگر باعث يناكام .دارد نام يناكام كه كند يم جاديا را ينديناخوشا يعاطف تيوضع مسئله، حل در يناتوان  

  .بود خواهد كمتر يپرخاشگر و يتهاجم يها روش از استفاده احتمال باشند، آگاه مسئله حل يها مهارت از جامعه
  شناسي وانر ۱۱۹ و ۱۱۸ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۰۵
 هـدف بـه را ما اقدامات نيا از استفاده ايآ ميدان ينم و ميندار ياستاندارد و مشخص اقدامات دارد، وجود ياديز يها ابهام ،يعدالت يب رفع در  

 حـل يردشـوا و بودن دهيچيپ يمعنا به نشده فيتعر خوب .است »نشده فيتعر خوب« نوع از مسئله نيا نيبنابرا ر؛يخ اي رساند يم موردنظر
 ۀمسئل كي زين يعدالت يب .ستندين فيتعر قابل راحتي به ،دارند يمتعدد علل كه ييآنجا از دهيچيپ يها مسئله گريد عبارت به است مسئله كي
  دارد. وجود آن از مختلفي تعاريف و دارد يمتعدد علل كه است دهيچيپ
  ها: گزينه ساير بررسي  
 فـرد شود. مي انجام مشخصي اقدامات با و است روشن دقيقاً آن هدف اما باشد، دشواري كار ستا ممكن ماشين خريد هزينۀ تأمين :۱ گزينۀ  

 كنـد. مي استفاده اندازهايش پس از يا گيرد مي قرض يا گيرد مي وام يا آن خريد بودجۀ تأمين براي و كند مي مشخص را موردنظر ماشين قيمت
 مسـئلۀ هـم بـاز صـورت ايـن در نيسـت. پـذير امكان هدف به دستيابي كه رسد مي نتيجه ناي به نباشد، پذير امكان ها اين از كدام هيچ اگر

  دارد. وجود هدف به دستيابي عدم تضمين امكان چون شود. مي محسوب شده تعريف خوب
 كـه شـرايطي از رديگـ برخـي و الزم معدل حداقل بايد فرد دارد. مشخصي استاندارد اقدامات غيرانتفاعي، مدرسۀ يك در نام ثبت :۲ گزينۀ  

 شـفاهي مصاحبۀ در شركت ورودي، آزمون در شركت فرم، كردن پر طريق از صورت اين در باشد. داشته را شود مي اعالم مدرسه خود توسط
  كند. مي طي را نام ثبت مراحل

  است. شدني تضمين آن به دستيابي و دارد مشخصي اقدامات شده پنچر ماشين تعمير :۴ گزينۀ  
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 درس اول امنیت ، تهدید                                              

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

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

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

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

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

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

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

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

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

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

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

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

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

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

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

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

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

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

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

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

 .دارد

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

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

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی
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