
 

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

 بـا توانیـــد مــی شام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

t.me/Azmoonha_Azmayeshiبراى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید
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  معني مقابل چند واژه، درست است؟ -۱

   -(جـولقي: پشـمينه) -(فـوج: دسـته) -(درع: زره) -(پـدرام: سرسـبزي) -(برگاشـتن: برگردانيـدن) -(گبـر: خفتـان) -(زه: چلّۀ كمان)  

  (طبيعت: خو) -م: طلب رحم كردن)(استرحا -(طاس: كاسۀ مسي)

  ) شش4  ) هفت3  ) نه2  ) هشت1  

  هاست؟ ترتيب معاني كدام واژه به» آور، خشمگين، بزرگ خيك، ترس« -۲

  ژنده -ژيان -سهمگين -) مَشك4  سترگ -هژبر -مهيب -) مُشك3  سترگ -هژبر -مهيب -) مَشك2  ژنده -دژم -سهمگين -) مُشك1  

  است؟ معني مقابل كدام واژه درست -۳

  ) مواجب: وظايف و اعمالي كه انجام آن بر شخص واجب است.2    ) كُميت: اسب زرد رنگ مايل به بور1  

  ) شهناز: يكي از آالت موسيقي ايراني كه داراي چهار سيم است. 4    رنگ سرخ به ) زمّرد: سنگ قيمتي3  

  وجود دارد؟» غلط اماليي«در كدام عبارت  -۴

  ندي و زجر و معاقبت روا نداشتندي.) با او رفق و مالطفت كرد 1  

  ) بسيار سالح از هر بابت به در خيمه آوردند و فرمان جنگ صادر شد.2  

  تر نيست و عاقل تا هميشه از ايشان بر حذر باشد. ) از اين دو دشمن صعب3  

  ) وي را در جنگ تاتار جراحتي حول رسيد و گفتند فالن بازرگان نوشدارو دارد.4  

  وجود دارد؟» غلط اماليي«در كدام بيت  -۵

) علـــم بـــه خـــون مســـيحا و خضـــر تـــازه كنـــد1
 

ـــي  ـــنِ ب ـــغ، حُس ـــد تي ـــام كِش ـــو از ني ـــاكش چ ب
 

ـــت2 ـــودن نيس ـــه روزِ ب ـــتم ك ـــواب دادم و گف ) ج
 

ــواب  ــود ص ــم نب ــن اســت و ه ــن اي ــغل م ــوابِ ش ص
 

ــار3 ــتم زينه ــاز گف ــد ب ــتم ش ــايش خاس ــاكِ پ ) خ
 

خــواهم غبــارِ خــويش را مــن بــر آن دامــن نمــي 
 

) خصــمي كــه تيــر كــافرش انــدر غــزا نكُشــت4
 

خــونش بريخــت ابــروي همچــون كمــان دوســت 
 

  درستي معرفي شده است؟ به» اثر منثور«مؤلف چند  -۶

 - (روضۀ خلـد: بـاذل مشـهدي) - (چشمۀ روشن: سيد ضياءالدين شفيعي) - صدا با حلق اسماعيل: حسن حسيني) (هم - (روزها: لطفعلي صورتگر)  

  دار: رسول پرويزي) (شلوارهاي وصله -الرّوايات: جامي) الحكايات و لوامع (جوامع -رجمۀ نصراهللا منشي)(كليله و دمنه: ت

  ) سه4  ) دو3  ) يك2  ) چهار1  

  ............... جز بهوجود دارد، » جناس«در همۀ ابيات  -۷

) در ايـن آتـش كبـابم مــن خـراب انـدر خـرابم مــن1
 

باشـد؟چه باشـد اي سـر خوبـان تنـي كـز سـر جـدا  
 

) درســت قلــب مــن ار شــد شكســته بــاكي نيســت2
 

ـــي  ـــه روان م ـــم آن ك ـــه حك ـــازار ب ـــن ب رود در اي
 

ـــان او3 ـــز صـــفِ مژگ ـــت ك ) صـــبر، هزيمـــت گرف
 

ـــاد  ـــين برگش ـــه كم ـــيد، فتن ـــان دركش ـــزه كم غم
 

) چـون ز خـويش و آشـنا بيگانــه شـد باشـد غريــب4
 

ـــويش  ـــرارِ خ ـــرمِ اس ـــان را مح ـــد بيگانگ ـــر كن گ
 

  ۀ نوشته شده در برابر كدام گزينه درست است؟هر دو آراي -۸

) حــال مــن بــا تــو كســي نيســت كــه تقريــر كنــد1
 

پـــيش ســـلطان كـــه دهـــد عـــرض تمنّـــاي گـــدا؟ 
 

  پارادوكس) -(تضاد 

ـــــان2 ـــــرم ج ـــــقت ب ـــــۀ عش ـــــا از ورط ) كج
 

دانـــم كـــه غرقـــابي اســـت روشـــن چـــو مـــي 
 

 حسن تعليل) -(مجاز 

ازدسـ ) چو عشق افتاد خالص، سـنگ را دل نـرم مـي3
 

هـــا گـــردد ز محفـــل كســـي پروانـــه را مـــانع نمـــي 
 

  تشخيص) -(ايهام 

ـــت4 ـــواب اس ـــه در خ ـــو گرچ ـــت ت ـــم مس ) چش
 

تــــو قــــدح نــــوش و عــــزم خــــواب مكــــن 
 

  جناس) -(استعاره 

  اند؟ ترتيب در كدام ابيات به كار رفته به» آميزي، تلميح ايهام تناسب، اغراق، تشبيه، حس«هاي  آرايه -۹

ــو ر ــت ت ــد هس ــف) امي ــازدال ــا س ــان م ا مهرب
 

ــرد  ــتان ك ــوزنده را گلس ــش س ــه آت ــان ك هم
 

ب) زيبد اگـر طلـب كنـد عـزّت ملـك مصـر دل
 

آن كــه هــزار يوســفش بنــدٔه جــاه و مــال شــد 
 

ج) ز هــر ســو مشــتري بــر مــن بجوشــيد
 

ــــĤوازه  ــــان ك ــــنيد چن ــــيد بش ام خورش
 

د) چشمت به غمـزه هـر دم خـون هـزار عاشـق
 

ــ  ــس را خب ــاً ك ــه قطع ــان ك ــزد چن ــدري ر نباش
 

از مُشــك بــوي دوســت شــنيد» ســيف) «ه
 

ـــــتش  ـــــتن بس ـــــان خويش ـــــر گريب ب
 

  ب -الف -د -ه -) ج4  ب -د -ه -ج -) الف3  ب -ه -د -ج -) الف2  الف -ه -ب -د -) ج1  

  در قافيۀ كدام گزينه متفاوت است؟» ضمير پيوسته«نقش  -۱۰

ــاد1 ــه چــون فره ــر ك ــنِ مســكين نگ ــت م ــو همّ ) ت
 

ــــرو  ــــا خس ــــيرين ب ــــراي ش ــــارم ب ــــت پيك اس
 

ــل2 ــدام ام ــن از م ــت ) م ــودم مس ــويش ب ــاي خ ه
 

ــــيارم  ــــرد هش ــــكر ك ــــراب عشــــقش از آن سُ ش
 

) اميــر مُلــك ورا طالــب اســت و مــن در عشــق3
 

يـــي بـــَود يـــارم خـــواهم كـــه فرومايـــه نمـــي 
 

ـــوريده4 ـــال ش ـــود ح ـــرش ب ـــود از خب ـــرا خ ) م
 

كنـــون بـــه يـــك نظـــر او تمـــام شـــد كـــارم 
 

  ۱۶ درس انتهای تا ۸ درس از :۲ فارسی      ۱۶ درس انتهای تا ۱۲ درس از :۱ فارسی
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  ها متفاوت است؟ م گزينه با ساير گزينهدر كدا» را«نوع  -۱۱

ــت1 ــر روي ــه ب ــان ك ــو مســتم چن ــام عشــق ت ) ز ج
 

ـــي  ـــوش م ـــه فرام ـــت بوس ـــه وق ـــا را ب ـــنم ج ك
 

 

ــــه يكبــــارگي مكــــن امــــروز2 ــــاز ب ) جفــــا و ن
 

ــــردا را  ــــاع ف ــــن مت ــــدري زي ــــن ق ــــره ك ذخي
 

 

) بيــا بيــا كــه بــه شــب چــون چــراغ درخــورد اســت3
 

ــــا را  ــــس م ــــو مجل ــــه روز، شــــمع جمــــال ت ب
 

 

زنــم شــايد ) بــه وصــف حُســنت اگــر دم نمــي4
 

ــــا را  ــــاطه روي زيب ــــت مشّ ــــت حاج ــــه نيس ك
 

 (مَشّاطه: آرايشگر)

  كار رفته است؟ به» وابستۀ پسين«در متن زير، چند  -۱۲

كوتاه دارد، بسيار  در اين داستان شاهنامه حضورياينكه  گُردآفريد، پهلوان شيرزن حماسۀ ملّي ايران، دختر گُژدهم است. گردآفريد دالور با«  
  »راند. برجسته و يكي از گيراترين زنان شاهنامۀ فردوسي است. گژدهم كه پهلوان و قهرمان ايراني است، بر آن دژ فرمان مي

  ) دوازده4  ) سيزده3  ) يازده2  ) ده1  

  ؟نشده استدرستي تعيين  در كدام گزينه هستۀ گروه اسمي به -۱۳

  گيرد. ي را در بر ميرواي آثار) ادبيات داستاني همۀ 1  

  گيرد. روايي خلّاقانه در قلمرو ادبيات داستاني جاي مي اثر) هر 2  

  گنجاند. ي فكري خود را در آن ميها گيري جهتكمك آن  به ) نويسنده3  

  است. رمان) ادبيات داستاني شامل قصه، داستان كوتاه و 4  

  ؟نيستتلميح موجود در كدام گزينه همانند تلميح بيت زير  -۱۴

ــد ــمن بگيري ــه از دش ــن خان ــيد اي ــان رس فرم
 

تخــت و نگـــين از دســـت اهـــريمن بگيريـــد 
 

  

ـــتانم1 ـــيچ نس ـــه ه ـــليمان ب ـــين س ـــن آن نگ ) م
 

ـــد  ـــرمن باش ـــت اه ـــر آن دس ـــاه ب ـــاه گ ـــه گ ك
 

) مـــور هرگـــز بـــه درِ قصـــر ســـليمان نـــرود2
 

ــــوايي دارد  ــــرگ و ن ــــۀ خــــود ب ــــا كــــه در الن ت
 

ش) اســم اعظــم بكنــد كــار خــود اي دل خــوش بــا3
 

كـــه بـــه تلبـــيس و حيـــل، ديـــو ســـليمان نشـــود 
 

ــان4 ــين اهريمن ــرده نگ ــان، ب ــه رهزن ــت گرفت ) ملك
 

ــته  ــه ملجــأ داش ــا ن ــه ج ــان ن ــن تردامن ــزد اي ــن ن دي
 

  زمينۀ حماسه در كدام گزينه متفاوت است؟ -۱۵

) برآمـــــد بـــــر آن تخـــــت فـــــرّخ پـــــدر1
 

ـــــاج زر  ـــــر ســـــرش ت ـــــه رســـــم كيـــــان ب ب
 

ـــــرد2 ـــــت ب ـــــر دس ـــــرزٔه گاوس ـــــر آن گ ) ب
 

بــــزد بــــر ســــرش تــــرگ بشكســــت خُــــرد 
 

ــــرد اشــــكبوس3 ــــه گــــرز گــــران دســــت ب ) ب
 

زمـــــين آهنـــــين شـــــد ســـــپهر آبنـــــوس 
 

ـــــد4 ـــــد گُردآفري ـــــن بپيچي ـــــر زي ـــــو ب ) چ
 

يكـــــي تيـــــغ تيـــــز از ميـــــان بركشـــــيد 
 

  است؟ نادرستمفهوم نوشته شده در برابر كدام گزينه  -۱۶

ـــــاي1 ـــــرزان ز ج ـــــت ل ـــــيد و برجس ) خروش
 

پــــــايبدّريــــــد و بســــــپرد محضــــــر بــــــه  
 

 (خشم و اعتراض) 

ـــــو كـــــرد2 ـــــام، مـــــرگ ت ) مـــــرا مـــــادرم ن
 

ـــــرد  ـــــو ك ـــــرگِ ت ـــــك ت ـــــرا پت ـــــه م زمان
 

 (تهديد همرزم) 

) ســـــــپهبد عنـــــــان اژدهـــــــا را ســـــــپرد3
 

ـــــرد  ـــــنايي بب ـــــان روش ـــــم از جه ـــــه خش ب
 

 (خشم و سرعت) 

ــــــام خــــــداي جهــــــان4 ــــــه ن ــــــرين ) ب آف
 

ـــــــن  ـــــــداخت شمشـــــــير را شـــــــاه دي بين
 

 گيري از نبرد) (كناره 

  دارد؟ تقابل )كُلُّ اِناءٍ يَتَرَشَّحُ بِمَا فِيه(گزينه با كدام  -۱۷

ــي1 ــه  ) م ــه كُن ــيما ب ــرد از س ــوان ره ب كســيهرت
 

شــاهدي گلــزار رنگــين را بِــه از گلدســته نيســت 
 

ــد2 ــاب كنن ــو حس ــيش ت ــرا پ ــرم م ــه ج ــي ك ) گه
 

ـــحه  ـــو رش ـــرم ت ـــي اي ز ك ـــاي ب ـــز ه ـــاب بري حس
 

ـــي3 ـــورت م ـــه ص ـــت ) گرچ ـــاد و مس ـــد ش نماي
 

ـــــ  ـــــانِ ج ـــــتج ـــــاده اس ـــــار افت انم در خم
 

گـــران خـــواهي شـــد ) آخراالمـــر گِـــلِ كـــوزه4
 

حاليـــا فكـــر ســـبو كـــن كـــه پـــر از بـــاده كنـــي 
 

  كدام گزينه مفهومي متفاوت دارد؟ -۱۸

ـــدا1 ـــزد ص ـــوه نخي ـــو ك ـــن چ ـــه ) ز م ـــايي ب تنه
 

ــــاد  ــــنم فري ــــران ك ــــدلي ديگ ــــه هم ــــر ب مگ
 

بــين نگــردد روزي هــر خودپرســت ) ديــدٔه حــق2
 

ــرمن  ــه خ ــاي ورن ــه اســت ه ــك دان ــه از ي ــالم جمل ع
 

) قطره شد سيالب و واصـل شـد بـه دريـاي محـيط3
 

ــي  ــن ب ــند اي ــي باش ــه ك ــا ب ــدا ت ــم ج حاصــالن از ه
 

ــد4 ــان كن ــوار را آس ــر دش ــه ه ــت آن ك ــاق اس ) اتّف
 

ــوان گشــود  ــاخن، گــره نت ــك ن ــا تــدبيرِ ي ــه ب ورن
 

  مفهوم كدام گزينه متفاوت است؟ -۱۹

ــي1 ــان م ــخن ) از بزرگ ــدر س ــود ق ــد ش ــنجان بلن س
 

گــــردد ســــخن در كوهســــار صــــاحب آوازه مــــي 
 

) در ســــــــخن دُر ببايــــــــدت سُــــــــفتن2
 

ورنــــــه گنگــــــي بِــــــه از ســــــخن گفــــــتن 
 

ــخن3 ــه س ــد ك ــرد باي ــه ) م ــود و نكت ــناس دان ب ش
 

گويـــد از آن گفتــه پشــيمان نشـــود تــا چــو مــي 
 

ـــــــــار4 ـــــــــي گفت ـــــــــه وانگه ) اوّل انديش
 

ــــاي  ــــوار پ ــــس دي ــــت و پ ــــده اس ــــت آم بس
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  ...............  جز بهبيت زير تناسب دارند، ها با  همۀ گزينه -۲۰

ــد ــادم آم ــويم، ي ــش دوري بگ ــتم از رنج خواس
 

ـــه دارد  ـــاوندي ديرين ـــا آزار خويش ـــق ب عش
 

 

) هــركس كــه مــي عشــق بــه جــامش كردنــد1
 

كـــــــــامش كردنـــــــــد از دُردي دَرد، تلـــــــــخ 
 

هـاي عشـق گيري ) بس كه كارم سخت شد از سخت2
 

ــــان   ــــرگ را آس ــــتنم ــــار خويش ــــرفتم در كن گ
 

هــاي عشــق ) ســخت نــازك گشــت جــانم از لطافــت3
 

دل نخــواهم جــان نخــواهم آنِ مــن كــو آنِ مــن 
 

) تهـــي نگشـــت ز زهـــر غـــم تـــو ســـاغر عيشـــم4
 

ـــيدم  ـــو چش ـــت ت ـــراب محبّ ـــه ش ـــان ك از آن زم
 

  

 ۲۱-۲۹فهوم أو املفردات (عّین األصّح و األدّق للّرتجمة أو الّتعریب أو امل(:  
  »:حذیریّة!ّي و لکّننا لن نقرتب من اللّوحة التّ قد نُساِفر إلی ذلک املیناء الّسیاح« -۲۱

  کردیم، ولی ما به تابلوهای هشداردهنده نزدیک نخواهیم شد! ) به آن بندر گردشگری مسافرت می۱  
  شویم! ما به تابلوی هشدارآمیز نزدیک منیا امکنیم،  ) گاهی اوقات به آن بندر که گردشگری است سفر می۲  
  ایم! کنیم، ولی ما به این تابلوی هشدارآمیز نزدیک نشده ) به آن بندر گردشگری گاهی مسافرت می۳  
  ما به تابلوی هشداردهنده نزدیک نخواهیم شد!اما کنیم،  ) گاهی به آن بندر گردشگری سفر می۴  
  »:دائد و یلتزم بالّسالم! الشّ يفي األهل أجود الّناس من یحم« -۲۲

  بخشند! کند و به آشتی پایبند است، می ها نگهداری می ) مردم کسی را که از خانواده در سختی۱  
  ترین میان مردم است! کند و به صلح پایبندی دارد، بخشنده ) کسی که از خانواده در سختی حامیت می۲  
  کند و به آشتی پایبند است! اش نگهداری می نوادهها از خا ترین مردم است آنکه در گرفتاری ) بخشنده۳  
  شود! کند و به صلح پایبند می ها از خانواده حامیت می ترین مردم کسی است که در گرفتاری ) بخشنده۴  
  :) یوٌم ال بیٌع فیه و ال خلٌّة و ال شفاعةٌ أنِفقوا ماّم رزقناکم من قبل أن یأيت( -۲۳

  فروش و دوستی و شفاعت نخواهد بود، از آنچه به شام روزی دادیم انفاق کردید. ) پیش از آنکه روزی آید که در آن۱  
  تان دادیم انفاق کنید پیش از آنکه روزی بیاید که در آن نه فروشی هست و نه دوستی و شفاعتی. ) از آنچه روزی۲  
  و دوستی و شفاعتی نیست.دهیم انفاق کنید تا روزی نرسد که در آن فروشی نیست  ) از چیزی که به شام روزی می۳  
  اید. ) قبل از آمدن روزی که در آن نه فروشی و نه دوستی و نه شفاعتی وجود دارد، انفاق کنید از آنچه روزی داده شده۴  
  »: املشکلة!یننا يفي ال ترّدنا خائبات و تعإن نسأل شیئاً من صاحبتنا الحقیقّیة فه« -۲۴

  کند! گرداند و در مشکل ما را یاری می هیم، پس او ما را ناامید برمنیمان بخوا ) اگر چیزی را از دوست واقعی۱  
  کند! مان می گرداند و در آن مشکل یاری مان چیزی را بخواهیم، پس او ما را ناامید برمنی ) هرگاه از دوست واقعی۲  
  کند! مان می یاریفرستد و در مشکل  سوی ما منی ) اگر از دوست واقعی چیزی بخواهیم، پس او ناامیدی را به۳  
  شویم! بسا در مشکل یاری می گرداند؛ چه ) اگر از دوست واقعی خود چیزی را درخواست کنیم، پس او ما را ناامید برمنی۴  
  عیِّن الّصحیح:  -۲۵

  خواهد تا یک بحران برای شام قرار داده شود. : خداوند منی)ه لیجعل علیکم من حرجٍ ما یرید اللّ () ۱  
  .شود فرستاده می : ماه رمضان که قرآن در آن فرو)ي أُنزِل فیه القرآنُ لّذشهر رمضان ا() ۲  
  وجود آورد و خواستار آباد کردن آن از شام شد. به : او شام را از زمین)هو أنشأکم من األرض و استعمرکم فیها() ۳  
  گویان بودید. اید، از خدا پروا کردید و همراه راست ن آوردهای کسانی که ایام : )ه و کونوا مع الّصادقینیا أیّها الّذین آمنوا اتَّقوا اللّ () ۴  
  : الخطأعیِّن  -۲۶

  ) أظهر علامء اللّغة أبعاد تأثیر العربیّة علی لغتنا!: دانشمندان زبان ابعاد تأثیر عربی را بر زبامنان آشکار کردند!۱  
  او توّجهی نکرد!اما  ،زد دا میالب و لکّنه مل یلتفت!: استاد، دانشجو را صي الطّ ) کان األستاذ یناد۲  
  شود! پس به رسازیری پایان آن خیابان منتقل می ،کند نهایة الّشارع!: ماشینم حرکت منی منحدر فأنقلها إلی ) ال تتحّرک سیّاريت۳  
  نند، فرستاده شدند!) بُعث األنبیاء لیهدوا الّناَس إلی الّرصاط املستقیم!: پیامربان برای اینکه مردم را به راه مستقیم هدایت ک۴  

 
 

 ۶ درس ترجمۀ پایان تا ۴ درس از :۲ قرآن زبان ،عربی      ۷ درس :۱ قرآن زبان ،عربی
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  عیِّن الّصحیح للفراغات:  -۲۷
............... که مسـلامنان ه أطلقهم من ّرش األعداء!: فاللّ  ،هوکّل علی اللّ اإللتزام بالتّ  ما کانوا فقدوا غزوٍة و لکّنهم یُحکی أّن املسلمین أُرسوا يف«  

  !»ا ............... پس خداوند آنان را از رش دشمنان ............... آنان پایبندی به توکّل به خدا ر اما در یک جنگ اسیر شدند، 
  بودند/ آزاد خواهد کرد   ) حکایت شد/ از بین نربده۲  بردند/ رها کرد شود/ از بین منی ) روایت می۱  
  د بودند/ آزاد کر   شود/ از دست نداده ) حکایت می۴  کند شود/ از دست نداده بودند/ رها می ) روایت می۳  
  :  املفهومعیِّن الّصحیح يف -۲۸

 هـــزار مرتبـــه ســـعدی تـــو را نصـــیحت کـــرد«
  

ــربی   ــی ن ــه مجلس ــا را ب ــل م ــرف محف ــه ح  »ک
  

ث الّناس بکلِّ ما سمعت به!۱      فلتات لسانه!) ما أضمر أحد شیئاً إّال ظهر يف۲  ) ال تُحدِّ
   عیبک!نَصَحک يف) الّصدیق الّصدوق من ۴  ) خیر الّناس أنصحهم لنفسه و أطوعهم لربّه!۳  
  »کش و پالستیک ساخت! انسان از راه استفاده از نفت، حرشه: « الّتعریبعیِّن الّصحیح يف -۲۹

  ) اإلنسان صانِع مبیدة الحرشات و املطّاط عن طریق اإلستفادة من نفٍط!۱  
  ) قام اإلنسان بُصنع مبیدة الحرشات و املطّاط عَرب إستعامل الّنفط!۲  
  مبیدات الحرشة و املطّاط عن طریق إستفادة ذلک الّنفط! ) َصَنَع اإلنسان۳  
  ) کان اإلنسان یصنع مبیدة الحرشات و مطّاطاً عَرب إستعامل الّنفط!۴  
  ِ۳۰-۳۳( صَّ ب عن األسئلة مبا یناسب النَّ الّتايل ثّم أجِ  صَّ قرأ النَّ إ(:  

و الّتجارة و تبادل البضائع! علی مـّر العصـور أصـبح الـّنفط مـن  العیش ار يفاإلنساَن علی اإلستمر  تُساعدي یُعّد الّنفط من أهّم املواّد الّت«
مـن أکـرب الـّدول ي  إسـتخراجه و اإلسـتفادة منـه و هـنع اآلالت الکثیرة! لبلدنا إیران تاریٌخ طویـٌل يف صُ دوره يف ياألشیاء الّرضوریّة حیث یُؤدّ 

ّي و معجـون و الوقـود و الّسـامد الکیمیـاو  کَـالّزیوِت  أمـور عدیـدة  و لکّنـه یفیـدنا يفاملصّدرة للّنفط! إّن إستخراج النّفط یستغرق وقتاً طویالً
  »األسنان!

  عیِّن الّصحیح:  -۳۰
  ) إن نعزم أن نستخرج الّنفط فهذا ال یأخذ مّناً وقتاً کثیراً!۲  ) ال نقدر علی التّجارة مع اآلخرین إّال مع الّنفط!۱  
  ) إّن اإلنسان بحاجٍة إلی الّنفط لصنع البضائع!۴  ِإلستمرار عیشه! يّ الکیمیاو  ) کّل إنساٍن یحتاج إلی الّسامد۳  
  : الخطأعیِّن  -۳۱

ر إیران الّنفط إلی سائر البلدان و املُُدن!۱     ! املرحلة األولیٰ ) لُِصنع الّنفط نستفید من الّزیت يف۲  ) یُصدِّ
  یت و الوقود فقط!نع الزّ  صُ یدنا الّنفط يف) ال یف۴  ) نَصَنُع معجون األسنان مبساعدة ماّدة الّنفط!۳  
 ۳۳و  ۳۲ ( اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ عیِّن الّصحیح يف(:  

  »: تُساِعد« -۳۲
  ةٌ الجملة فعلیّ »/ تَ ساَعدْ «ماضیه علی وزن  -مضارع -) للمخاطب۱  
  »اإلنسان«معلوم/ فعٌل و فاعله  -»مفاعلة« من باب مزید ثاليثّ  -) للغائبة۲  
  »اإلنسان«) و له حرفان زائدان/ فعٌل و مفعوله »تفاعل«من باب  (مزید ثاليثّ  -رع) مضا۳  
  »اإلنسان«فعل و مفعوله »/ س ع د« و حروفه األصلیّة مزید ثاليثّ  -) مضارع۴  
  »:الّزیوت« -۳۳

  معرب/ مجروٌر بحرف الجرّ  -إسم املکان -مذکّر -مفرد -) إسم۱  
  إلیه و مجرورٌ  ّي/ مضاٌف مبن -»ّزیتال«) جمع تکسیٍر أو مکّرس و مفرده ۲  
  معرب/ مجروٌر بحرف الجرّ  -»َعلَم«معرّف بـ  -مذکّر -) جمع مکّرس ۳  
  معرب/ مجروٌر بحرف الجرّ  -معرفة -»الّزیت«) جمع مکّرس و مفرده ۴  
  ۳۴-۴۰( اب عن األسئلة الّتالیةعیِّن املناسب للجو(:  

   ضبط حرکات الحروف: يف الخطأعیِّن  -۳۴
بََة!) ه۱     ) نَسِتفیَد ِمَن النِّفِط لُِمعالَِجِة األمراِض الِجلدیَِّة!۲  ذا الکتاُب یَُضمُّ الکلامت الفارسیََّة املُعرَّ
  ِجبُنا!نا ِخصاالً ِمن ذلَِک الرَُّجِل تُعْ ) رَأَیْ ۴  َي کِذبَُه!) ال یَقدُر الَکّذاُب َعلی أن یُخف۳  
   وضیحات الّتالیة: التّ عیِّن الّصحیح يف -۳۵

  ) حفرٌة عمیقٌة یُستَخرج املاء منها!: األنبوب۲   هدفه!: الّساِبقي ال رجاَء للّنجاح يف) الّذ۱  
  ) َعِمَل عمالً عّدة مرّات!: إشتدَّ ۴  ) أخفی شیئاً و جَعلَه بعیداً عن األنظار!: أضَمرَ ۳  

 

 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

دفترچة
 

شمارة 
1

 - 
آزمون عمومي 

1
2

 
شهريور 

1
4

0
0

  )
گروه

 
شي

آزماي
 

علوم
 

ساني )
ان

  

55  

  

   الّتضاد: يف الخطأعّین  -۳۶
  قومهم!: یُفِسدوا  یُصلِحواي ) یحاول الکبار لک۲  !: ضمَّ العرُب املفردات وفقاً ِأللسنتهم نَطََق ) ۱  
  !: یَأِرسُ القائد أسیراً من جامعة األرسیٰ  یُطلق) ۴  شهادٍة جامعیٍّة!: فقدتُ  حصلُت علی) قبل سنتین ۳  
   صیاغة املجهول: عیِّن الّصحیح يف -۳۷

   ...األرايض  الواسعة للفقراء!: أُنِفَقْت نِفق الحکومُة األرايض) تُ ۲  ) تسمع صاحبات التّلمیذة رصاخاً فأرسعَن!: یُسَمُع رصاٌخ ...۱  
  ه خیراً کثیراً!: تُطلَُب خیٌر کثیٌر ...) املسلمون یطلبون من اللّ ۴  ي ...کلّم مع األستاذ!: ُغیِّرُت سلوکي بعد التّ ) غیَّرُت سلوک۳  
  ي: عیِّن ما فیه املستقبل املنف -۳۸

  )عسی أن تکرهوا شیئاً و هو خیٌر لکم() ۲  املکیّف الجدید!) البائع مل یُبیِّن لنا صفات ۱  
  ) من یُکّرر عمله القبیح مرّاٍت ال یعتمد األصدقاء علیه!۴  ) ال تُوجد أماکن تاریخیّة هنا و لن تجذب سیّاحاً!۳  
  ؟ (حسب ما تعلَّمَت)أقّل ّي عبارة عدد املعرفة  أ يف -۳۹

  للغابة شّالالٌت و زهوٌر و بعُض حیوانات أخرٰی!) ۲  ي الّسفن!ي الّریاح مبا ال تشته) تجر ۱  
  ) من أخالق الجاهل اإلجابة قبل أن یسمع!۴  ) طلبت إحدی الزّمیالت املساعدَة فأرسعت مریم إلیها!۳  
  عیِّن ما فیه الجملة بعد الّنکرة:  -۴۰

   حدیقتنا الخرضة!يف) نحن نحتاج إلی عامٍل یَعَمُل ۲  ) إشرتیت جواالً لرجٍل فقیر و هو یحبّه کثیراً!۱  
  ) یحفر العاّمل برئاً و یضعون أنبوباً فیها!۴  ) کّل الزّمالء یکتبون واجباتهم بأفضِل شکٍل!۳  

  

  چيست؟ ترتيب به احكام نجاسات، به نسبت علم و آگاهي پيدا كردن» حكمت«و » حكم« -۴۱

  نشدن روزه در ايام ماه مبارك رمضان  باطل -) استحباب2  رك رمضانباطل نشدن روزه در ايام ماه مبا - وجوب )1  

  لزوم پاكي بدن و لباس براي اداء فريضۀ نماز  -) استحباب4  نماز ۀضياداء فر  يبدن و لباس برا يلزوم پاك - ) وجوب3  

  چيست؟ است، حاكم متوكالن از برخي بر زندگي كه نادرستي پندار -۴۲

  ديگران  با نكردن توجهي به دنيا و مشورت ) كم2    خدا به امور ) واگذاري نتيجۀ1  

   بدون انجام وظايف و امور خدا ياد و فراوان ) عبادت4    عزم و اراده قوي فقدان )3  

  كدام است؟ ،»تقرب الهي رسيدن به«و » هدف سوي به قدرت و توان نهايت برداشتن با گام«ترتيب الزمۀ  به -۴۳

  عزم و اراده - )الْأُمُورِ عَْزمِ مِنْ َذلِكَ ِإنَّ أَصَابَكَ مَااصْبِرْ عَلَي  وَ() 2  ريزي برنامه - )الْأُمُورِ عَْزمِ مِنْ َذلِكَ ِإنَّ أَصَابَكَ مَااصْبِرْ عَلَي  وَ() 1  

  عزم و اراده -)تَصْنَعُونَ  مَا يَعْلَمُ وَ اللَّهُبَرُ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْ وَ() 4  ريزي برنامه -)تَصْنَعُونَ  مَا يَعْلَمُ وَ اللَّهُلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ  وَ() 3  

   »نشاند؟ دل بذر حب و عشق نسبت به ذات حق را در«و » كرد؟ خدا خانۀ حريم دل را«ترتيب  به توان مي چگونه -۴۴

  ؛ تولي»الاله اال اهللا«تمسك به بعد اثبات  - آن؛ تبري از شيطاني امور و شيطان ) اخراج1  

  ؛ تولي)يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ(استقرار در زمرٔه  - آن؛ تبري از شيطاني امور و انشيط ) اخراج2  

  ؛ تولي»الاله اال اهللا«تمسك به بعد اثبات  -؛ تولي)لِلَّهِ  حُبًّا أَشَدُّ  آمَنُوا الَِّذينَ() قرارگيري در جرگۀ 3  

  ؛ تولي)يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ (استقرار در زمرٔه  -؛ تولي)هِ لِلَّ حُبًّا أَشَدُّ  آمَنُوا الَِّذينَ() قرارگيري در جرگۀ 4  

  كند؟ جه ميموردتواگر انسان معتقد باشد كه تمام دستورات خدا منتهي به مصلحت اوست، به كدام  -۴۵

  . دارد مي تدوس كه است چيزي ٔهانداز به انساني هر ارزش )2  .دارند محبت بيشتري خدا به اند آورده ايمان كه كساني )1  

  دارد. دوست بگذراند، او اطاعت در را اش جواني كه كسي خداوند، )4  .ندهيد جا را خداغير  خدا حرم در خداست؛ حرم انسان ) قلب3  

(عج)زمان امام رهبري راهگشاي پيدا كردن درك درست نسبت به موضوع، با كدام علم به منافات غيبت -۴۶
 و ثمرٔه آن باشد مي عصر غيبت در 

  است؟ كدام

  امام رضايت كسب براي تالش -) ظهور2  امام رضايت كسب براي تالش - ) حضور1  

  براي ظهور  جامعه و خود كردن تالش براي آماده -) ظهور4  براي ظهور جامعه و خود كردن تالش براي آماده - ) حضور3  

  چيست؟ ترتيب به »زندگي هاي سختياعتماد به او در «و  »انحصار توكل به خدا« روايات، دليل و آيات در تدبر با -۴۷

  است. پشتكار همت، تعقل و اهل به دهنده اميد توكل، - خود از ضرر دفع و منفعت جلب در انسان ) ناتواني1  

  است. پشتكار همت، تعقل و اهل به دهنده اميد توكل، - متوكل از دفع خطر و خيررساني در خدا توانايي )2  

  خداست. دست به كارها رشتۀ سر - خود از ضرر دفع و منفعت جلب در انسان ) ناتواني3  

  خداست. دست به كارها رشتۀ سر - متوكل از دفع خطر و خيررساني در خدا توانايي )4  
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  ند؟ا ترتيب كدام ، به»ادارٔه موفق جامعه توسط ايشان«و » فقيه ولي توسط كشور ادارٔه« لوازم -۴۸

  باشند. داشته اطالع جهان سياسي و ماعياجت شرايط از مردم -مردم جانب از ) پذيرش1  

  هاي الزم را بگيرد. رهبر با مشورت با نخبگان تصميم - مشروعيت گانه پنج شرايط ) داشتن2  

  كند. دنبال را ساده زندگي همواره يك دين اولياي دادن رهبر با الگو قرار - مقبوليت و ) مشروعيت3  

  نمايند. تالش اجتماعي هاي آرمان براي افراد جامعه - خبرٔه مردم نمايندگان توسط رهبري براي شايستگي ) تشخيص4  

 منصۀ عبارات به كدام ترتيب در ، به»صادق  امام منظر از نشانۀ مقبوليت نماز« و» رمضان مبارك ماه روزٔه بر ساله چند نتيجۀ مداومت« -۴۹

  رسند؟ مي ظهور

  )ونَ تَتَّق لَعَلَّكُم( - حق حضرت آستان بر سرسپردگي ) سهولت1  

  )تَتَّقونَ لَعَلَّكُم( - نفس اماره هاي خواهش برابر در ) تمرين صبر و پايداري2  

  )المُنكَرِ وَ الفَحشاءِ عَنِ تَنهي( - حضرت حق بر آستان سرسپردگي ) سهولت3  

  )المُنكَرِ وَ الفَحشاءِ عَنِ تَنهي( - اماره نفس هاي خواهش برابر در پايداري و صبر ) تمرين4  

  ر بودن انسان در انتخاب نوع كفارٔه روزه، چيست؟شرط مخي -۵۰

  ) دروغ بستن به خدا براي اثبات حقانيت خود2  باشد. كرده سفر حرام كار انجام دار براي ) روزه1  

  دار  ) نوشيدن سهوي آب توسط روزه4    ) ابطال روزه با استفراغ عمدي3  

  دارد؟ ديدگاهي چه ،خداوند در كنف حمايت خود دادن قرار دربارٔه متوكل انسان -۵۱

  كند. دليل بر كسي غضب نمي داند كه خداوند بي مي )2  داند. مي خود به مصلحت را آيد مي دست به اي كه هر نتيجه )1  

  يابد. مي خود مطمئن گاه تكيه را ) خداوند4  كند. پيدا مي به مصالح و نتايج امورش وقوف )3  

  باشد؟ شده در كدام عبارت شريفه مي اد توصيفعقبي، شامل حال افر و فالح و رستگاري دنيا -۵۲

  )يَحذَرونَ لَعَلَّهُم الَيهِم َرجَعوا اذا قَومَهُم ليُنِذروا وَ الّدينِ في ليَتَفَقَّهوا() 1  

  »باِبها مِن فَليَِأتها الِعلمَ اَرادَ فَمَن بابُها عِليٌّ وَ الِعلمِ مَدينَةُ  اَنَا) «2  

  )البَرِيّة خَيرُ هُم اُولئِكَ الصّالِحاتِ مِلُواعَ وَ آمَنوا الَّذينَ ِانَّ() 3  

  »جاهِلِيَّه ميتَةً  ماتَ  زَمانِه اِمامَ يَعِرف لَم وَ ماتَ مَن) «4  

  داشت؟ باري تاسف پيامد جفاي اموي، چه سراسر حكومت دوران در )أَعْقَابِكُمْ انْقَلَْبتُمْ عَلَي (هشدار وحياني  به اسالمي توجهي جامعۀ بي -۵۳

  دست گرفت. هجري، حكومت را به 40، در سال يزيد، با به راه انداختن جنگ صفين عليه امام حسن ) 1  

  داد. قرار خود جانشين تعهدي كه به ايشان داده بود فرزند نابخردش را برخالف اميرمومنان  سرسخت ) دشمن2  

   .شدند خود هاي مسئوليت جانبۀ همه اجراي رايب الزم امكانات و قدرت فاقد جامعه، در حضور وجود با معصوم  امامان )3  

  همراهي كنند. ائمه  با رحلت، نتوانستند از پس ممنوعيت نوشتن احاديث رسول خدا  دليل به اسالمي فداكار و مؤمن جامعۀ )4  

  ترتيب چه بود؟ به »حكام جور توسط حقوق اين از پايمال شدن ائمه  ممانعت دليل ضرورت« و »مردم حقوق احقاق ساز زمينه« -۵۴

  راستين اسالم هاي ارزش احياي -اصيل اسالم تعاليم پايۀ بر حكومتي تشكيل )1  

   منكر از نهي و امر به معروف اصل -اصيل اسالم تعاليم پايۀ بر حكومتي تشكيل )2  

  راستين اسالم هاي ارزش احياي -اسالم نيمب نيد  ٔهاز چهر فيزدودن آفات تحر ) 3  

  منكر از نهي و امر به معروف اصل -ريف از چهرٔه دين مبين اسالم) زدودن آفات تح4  

ايشان  منظر از عمومي اموال حد، به از بيش درازي دست حكم چگونه بود و دولتي مناصب تصاحب برابر در مؤمنان  امير مشي خط -۵۵
  چيست؟

   خريدن ننگ دنيا و آخرت -به ظالم ) اعادٔه حق مظلوم2  صداقت مدار خروج از - ياران انديشي مصلحت به نكردن ) عمل1  

  صداقت مدار از خروج - ار نگرفتن گمراهانك  ) به4  خريدن ننگ دنيا و آخرت - كنندگان گمراه ) بركناري3  

 قَبْلِكَ  مِنْ أُنْزِلَ  مَا وَ إِلَيْكَ نْزِلَأُ بِمَا آمَنُوا أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ الَّذِينَ إِلَي تَرَ أَلَمْ( آيۀ اساس عصر خويش بر زمامداران با اطهار  ۀائم ٔهمبارز دليل -۵۶

  بود؟  ، چه)بَعِيدًا ضَلَالًا يُضِلَّهُمْ أَنْ الشَّيْطَانُ يُرِيدُ وَ بِهِ يَكْفُرُوا أَنْ أُمِرُوا قَدْ وَ الطَّاغُوتِ إِلَي يَتَحَاكَمُوا أَنْ يُرِيدُونَ

  معصوم  امامان توسط اسالمي ماحكا مبناي بر حكومتي تشكيل با غاصب حاكمان ) بركناري1  

   مردم حقوق از دفاع براي منكر از نهي و معروف به امر اصل اساس بر حاكم عدالتي بي و پيشگي ستم با ) مقابله2  

   دين قوانين و عدالت اجراي براي ائمه  به خداوند حكيمانۀ تدبير اساس بر جامعه واليت سكان شدن ) سپرده3  

  كرامت و سعادت ساحل آنان به رساندن و طلبان حقيقت به راستين اسالم معرفي براي ائمه  توسط تسكانداري كشتي هداي )4  

  زد؟ خواهد رقم مهدوي جامعۀ در كدام نتيجۀ نهايي را )شَيئًا بي يُشرِكونَ ال يَعبُدونَني(الهي  آرمان تحقق -۵۷

  بشري جوامع در توحيدي انديشۀ استقرار )2  برتر خلقت هدف به بشريت شدن نائل )1  

   جهانيان از جهان و آميز ) نفي عقايد شرك4  براي يكديگر افراد انديشي مصلحت و خيرخواهي )3  
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  باشد؟ مي زير بيت مفهوم انتقال پي در شريفه آيۀ كدام -۵۸

ـــر ـــل گ ـــي توك ـــي م ـــار در كن ـــن ك ك
  

كــن جبــار بــر كشــت كــن پــس تكيــه  
  

  )ضُرِّه ... كاشِفاتُ هُنَّ هَل بِضُرٍّ اهللاُ اَرادَنِيَ اِن اهللاِ دونِ  مِن تَدعونَ ما اَفََرَايتُم قُل() 1  

  )... حَولِك مِن لَانفَضّوا القَلبِ غَليظَ فَظا كُنتَ لَو وَ لَهُم لِنتَ اهللاِ مِنَ َرحمَةٍ فَبِما() 2  

  )اَمرِه بالِغُ اهللاَ اِنَّ حَسبُه فَهُوَ اهللاِ عَلَي يَتَوَكَّل مَن وَ() 3  

  )عَبدَه بِكافٍ اهللاُ يسَاَلَ() 4  

  آن، چه عاقبتي دارد؟ به توجهي بي و چيست الهي لطف از مندي بهره رستاخيز و در تطهير شرط كريم، قرآن آيات مطابق -۵۹

  كارها و ها تصميم گسيختگي هماز  -اندك بهاي به خود سوگندهاي و الهي پيمان ) نفروختن1  

   عالم پروردگار مصاحبت از محروميت -اندك بهاي به دخو  سوگندهاي و الهي پيمان نفروختن )2  

   كارها و ها تصميم گسيختگي هماز  -آزمايي بخت هاي تيرك و قمار شرب خمر، مانند شيطاني امور از ) دوري3  

  از مصاحبت پروردگار عالم تمحرومي -ييآزما  بخت يها ركيمانند شرب خمر، قمار و ت يطانياز امور ش ي) دور 4  

  ؟كدام وظيفۀ منتظران ظهور استمبيّن » حَديِثنا الي رُواِة فيها فَارجِعوا الواِقعَةُ الحَواِدثُ اَمَّا وَ « دستورالعمل بخشي به فعليت -۶۰

  »باشد. او پيرو نيز او قيام از پيش كه حالي در برسد، »قائم«حضور  به كه كسي حال به خوشا) «1  

  »است. فرج انتظار خداوند، نزد كارها ترين محبوب كه بدانيد و نشويد يوسمأ  الهي لطف از و باشيد الهي فرج منتظر) «2  

  »نباشند. زشت كلمات و دشنام اهل باشند، دامن پاك نكنند، خيانت امانت در كه كند مي بيعت ها آن با شرط اين با امام) «3  

  »بپذيرد. را عصر محبّت امام و واليت كند، القاتم او رضايت مورد مسلماني و كامل ايمان حال در را خدا دارد دوست كه كس هر) «4  

  

61- Tom is now working for a secret service agency. However, he ............... which one, because that 

............... remain a secret.  

 1) cannot say-should 2) can't say-must 3) must not say-may 4) can't to say-must 

62- This restaurant was my favorite place to eat in the city for many years, but then they changed 

owners, and the quality of the food ............... ever since, so I don’t like it anymore. 

 1) was decreasing 2) decreased 3) decrease 4) has decreased  

63- He had never read much in his life and knew he was weak in this area, so he practiced ............... as 

much as he could. 

 1) reading 2) to read 3) read 4) by reading 

64- He died suddenly, immediately after the death of his wife, …………… , and with her was buried in 

the Pantheon.  

 1) in the 18th of March 1907, at Paris 2) on the 18th of March 1907, in Paris  

 3) on the 18th of March 1907, on Paris 4) in the 18th of March 1907, on Paris  

65- The future of the economy of Sierra Leone depends upon the maintenance of ............... peace, and 

the continuation of international aid. 

 1) traditional 2) foreign 3) ancient 4) domestic 

66- Unfortunately, when people want to fix their items, they are unsure of what parts to obtain because 

they don't have the little ............... that contains this information. 

 1) link 2) power 3) booklet 4) belief 

67- Denis Whitley once noted that time and health are two valuable wealth that we don't recognize and 

............... until they have been used up. 

 1) appreciate 2) introduce 3) discover 4) refer 

68- Mr. Kerr added that none of the companies that had received the ............... payments had been 

required to repay money. 

 1) complete 2) proper 3) similar 4) irregular 

69- British fighter pilot Johnnie Johnson flew more than 1,000 ............... during World War II and shot 

down 38 enemy aircrafts. 

 1) practices 2) services 3) missions 4) events 
 

  

  Grammar ابتدای ۳ درس تا Reading ابتدای از ۲ درس :۲ انگلیسی زبان      ۴ درس :۱ انگلیسی زبان
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70- The ............... of a child who died when the Titanic sank in 1912 was determined 90 years later, 

using a sample of the girl's DNA. 

 1) handwriting 2) identity 3) personality 4) nationality 

71- When you see a good person, think of becoming like her/him. When you see someone not so good, 

............... on your own weak points. 

 1) reflect 2) prevent 3) contrast 4) express 

72- Pele was the leading goal scorer of his generation, and is ............... the best soccer player ever to 

have lived. 

 1) fortunately 2) socially 3) probably 4) formerly 

 Cloze Test 

Albert Einstein was born …(73)… 1879 in the German city of Ulm. He was no talent as an 

infant. In fact he was so late to speak that his parents were concerned he was a fool. In school, his 

teachers saw no special talent in him though the …(74)… of his intelligence were there. He taught 

himself calculus, for example, and it is said that his teachers seemed a little afraid of him because he 

asked questions they could not answer. His gift was no secret. At the age of 16, he asked himself 

whether a light wave would seem stationary if one ran with it. It …(75)… like a strange question, 

but it shows that Einstein was digging deep to the …(76)… of a problem. Ten years later would 

arise his theory of relativity. 

73- 1) in 2) on 3) at 4) for 

74- 1) diversities 2) habits 3) signs 4) details 

75- 1) will to seem 2) may seem 3) can to seem 4) must seem 

76- 1) heart 2) imagination 3) collection 4) material  

 Reading Comprehension 

Data from the Pioneer spacecraft of NASA apparently prove the theory that the high surface 

temperature of Venus is due to an atmospheric greenhouse effect caused mainly by a blanket of 

carbon dioxide. Such a greenhouse effect is created when energy in the form of sunlight easily 

passes through a planet's atmosphere, warms its surface, and is converted to heat radiation that is 

then held in by the atmosphere from top to bottom. Venus has a relatively thin atmosphere like the 

Earth's, but Venus' atmosphere consists of more than ninety percent carbon dioxide, compared to 

less than four percent in that of the Earth. Because of its higher percentage of carbon dioxide, 

Venus' atmosphere traps much more heat radiation than does the Earth's. Thus, the Venus studies 

are believed to be important to the understanding of possible harmful effects on the Earth's 

agriculture that could result from the long-term use of fossil fuels, which add carbon dioxide to the 

atmosphere. 

77- Which of the following is the best title for the passage? 

 1) Greenhouse Effect  2) Atmosphere of Venus 

 3) Pioneer Spacecraft of NASA 4) Harmful Effects on the Earth's Agriculture 

78- According to the passage, the Venus studies are important because they ................. . 

 1) provide a lot of information about other planets 

 2) prove to us that the Sun orbits the Earth 

 3) help us figure out the damage the Venus has on the Earth 

 4) show us the effects of Venus on the Earth's atmosphere in a short period of time 

79- Which sentence is NOT true according to the passage? 

 1) High level of carbon dioxide traps more heat radiation on Venus. 

 2) Fossil fuels increase the amount of carbon dioxide in the atmosphere. 

 3) Venus' atmosphere holds more carbon dioxide than does the Earth's. 

 4) Greenhouse effect is created by the energy in the form of heat. 

80- The underlined pronoun “which” at the end of the passage refers to ............... . 

 1) fossil fuels 2) Earth's agriculture 3) carbon dioxide 4) Pioneer spacecraft 
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۱۴۰۰ شهریور ۱۲آزمون آزمایشی 
  اختصاصیآزمون 

رچ
فت
د

 ة
مار

ش
 ة

2
م

لة 
رح

5

  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  بيات اختصاصياد

  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 روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را
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  است. ميانگين كل اين اعداد كدام است؟ ۱۵عدد ديگر، برابر  ۷و ميانگين  ۲۲عدد، برابر  ۳ميانگين  -۸۱

  1 (1/16  2 (9/16  3 (1/17  4 (9/17  

xهاي  اگر ميانگين داده -۸۲ 1 1، x 2 x، ... و 2 6 xهاي  باشد، ميانگين داده ۸برابر  6
1

1
3

 ،x
2

1
3

x، ... و 
6

1
3

  كدام است؟ 

  1 (5/2  2 (2  3 (3  4 (5/3  

هاي  ميانۀ داده -۸۳ , , , , , , , , ,25 17 20 11 32 42 8 49 38   كدام است؟ 54

  1 (25  2 (28  3 (5/28  4 (32  

,هاي  معيار داده انحراف -۸۴ , , ,10 18 10 15   تقريباً كدام است؟ ،12

  1 (7/2  2 (9/2  3 (1/3  4 (3/3  

aهاي  معيار داده انحراف -۸۵
 1

2
 ،۳ ،b 2 cو  1  هاي  برابر با صفر است. ميانۀ داده 1 a ,b ,c ,c ,a ,b ,a ,abc

2 2 2
  كدام است؟ 

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

شدٔه  هاي مرتب چاركي داده دامنۀ ميان -۸۶ , , , , , , , , x , , ,2 8 12 16 20 24 28 31 44 50   كدام است؟ xاست.  ۲۷برابر با  52

  1 (34  2 (36  3 (38  4 (40  

باشد، تقريباً چه تعدادي از  ۹و  ۴۰ترتيب  ها به كند؛ اگر ميانگين و واريانس داده مي تبعيتنفري كه از خم بهنجار  ۵۰۰۰۰در يك جامعۀ آماري  -۸۷
  قرار دارند؟ ۴۳و  ۳۷ها بين  داده

  1 (25000  2 (27500  3 (31000  4 (34000  

تومان براي هر نفر باشد، اين خانواده  ۰۰۰,۴۰۰,۲فقر اين جامعه،  گيرد. اگر عدد ميليون تومان حقوق مي ۸نفره، ماهانه  ۵اي  سرپرست خانواده -۸۸
  ؟نباشدبايد ماهانه حداقل چقدر يارانه بگيرد تا زير خط فقر 

  تومان 000,000,4) 4  تومان 000,600,3) 3  تومان 000,200,3) 2  تومان 000,000,3) 1  

fدر تابع  -۸۹ (x) x a
     

5
2

2
f، اگر  ( ) f ( )


 

1
8

2 2
كدام است؟ ( aباشد، مقدار    صحيح است.) ، نماد جزء  

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

fضابطۀ تابع  -۹۰ (x) x b   3 صورت  را بهx x
f (x)

x c x

   
    

2 3

3
bايم. حاصل  نوشته  c كدام است؟  

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

اگر  -۹۱ f ( , ) , ( , ) , ( , b) 2 3 5 7 1 2 ، g ( ,b ) ,( ,b) ,( ,b) 1 1 4 fو برد تابع  5 g مجموعۀ ، a  باشد، مقدارa b كدام است؟  

  1 (6  2 (7  3 (8  4 (9  

fاگر  -۹۲ (x) x 2
g(x)و  9 x 6 fباشد، مقدار  2

( )( )
g

2 2   كدام است؟ 3

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

  ه، كدام است؟با توجه به جدول زير، عدد خط فقر به روش ميان -۹۳

  1 (000,000,1  

  2 (000,125,1  

  3 (000,200,1  

  4 (000,250,1  

صورت  حقوق افراد يك شركت به -۹۴ ,a , , , , ,a , ,8 12 20 4 15 2 13 افراد به روش ميانگين، برحسب ميليون تومان است. اگر خط فقر اين  7
  كدام است؟ aميليون تومان باشد،  ۵/۶

  1 (15  2 (16  3 (17  4 (18  

  درآمد خانواده  تعداد اعضاي خانواده

۳  ۰۰۰,۰۰۰,۶  

۵  ۰۰۰,۰۰۰,۹  

۴  ۰۰۰,۰۰۰,۱۲  

۴  ۰۰۰,۰۰۰,۱۰  

 )۵۸ صفحۀ (ابتدای ۳ فصل ۱ درس تا ۲ فصل ۲ درس :۲ آمار و ریاضی      ۳ و ۲ های درس ۳ فصل :۱ آمار و ریاضی
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g، نمودار تابع gو  fبا توجه به نمودار توابع  -۹۵

f
  كدام است؟ 

  

  1 (

  

2 (

  

3 (

  

4 (

   

  

  هايي كه كارمند بانك براي مشتري خود در هنگام افتتاح حساب توضيح داده در كدام گروه قرار دارند؟ ترتيب سپرده به -۹۶

كنيد، عالوه بر اين هر زمان كه به پول نياز داشته باشيد با مراجعه بـه  نگهداري مي معيّننا يدتكه شما وجوه خود را براي م است حسابيالف)   
  توانيد پول را دريافت كنيد. بانك مي

 كنندٔه سند بدهيد.  توانيد با صدور سند به بانك، اجازٔه پرداخت وجه را به حمل كه هر زمان  تمايل داشته باشيد مياست اي  سپردهب)   

  انداز پس -غيرديداري) 4  غيرديداري -دار مدت) 3  ديداري -انداز پس) 2  ديداري -دار مدت) 1  

  باشد؟ مي كدام گزينه پاسخ درست ،شده در رابطه با سؤاالت مربوط به سند اعتباري معرفي -۹۷

  گيرد؟ مدت قرار مي كدام سند در گروه اسناد بلند ،الف) با توجه به زمان بازپرداخت اسناد اعتباري  

  ، مشخص كنيد.»الف«ه در قسمت شد درستي يا نادرستي جملۀ زير را در رابطه با سند مشخصب)   

  »كند. اي است كه در جايگاه يك سند اعتباري نقش تضمين براي تأمين منابع مالي را ايفا مي معامله قابل ورقۀ ،اين سند اعتباري«    

  گيرد؟ يانتشار سند مزبور توسط كدام نهاد يا سازمان صورت م) ج  

  ج) بانك مركزي  ب) درست  الف) اوراق مشاركت) 1  

  ها ج) دولت، مؤسسات دولتي، خصوصي و شهرداري  ب) نادرست  الف) اوراق مشاركت) 2  

  ج) بانك مركزي  ب) نادرست  الف) اوراق سهام) 3  

  ها ج) دولت، مؤسسات دولتي، خصوصي و شهرداري  ب) درست  الف) اوراق سهام) 4  

  است؟ نادرستهاي زير  ه در گزينهشد قود اسالمي آوردهيك از ع كدام -۹۸

هـاي سـهامي كـه قصـد افـزايش  هاي سهامي جديد يا شـركت شود كه در آن بانك، قسمتي از سرمايۀ شركت مشاركت مدني به قراردادي اطالق مي) 1  
  شود. ها شريك مي و از اين طريق در سود آن كرده سرمايه دارند را تأمين

  كنند. خريد مي ها محصوالت توليدي آيندٔه بنگاه را پيش مي سَلَف، بانكدر عقد اسال) 2  

شود، در عقد مُزارعه، سود حاصل از فعاليت كشاورزي كـه حاصـل مشـاركت بانـك، از  برخالف عقد مُساقات كه در آن محصول بين شركا تقسيم مي) 3  
  شود. طريق تأمين زمين و كار توسط كشاورز است، بين شركا تقسيم مي

  شود، اما قرض گيرنده بايد عين مال يا مبلغ آن را در زمان سررسيد به بانك برگرداند. الحسنه، سودي بابت وام درخواست نمي در عقد اسالمي قرض) 4  

نـده و كن ها خارج كرده و موجب مواجهۀ مستقيم عرضـه گري براي تأمين منابع مالي شركت ها را از حالت واسطه كدام انتخاب توانست بانك -۹۹
  تقاضاكنندٔه سرمايه شود؟

  تأسيس بانك مركزي) 2  مدت عنوان روش تأمين مالي كوتاه ايجاد بازار پول به) 1  

  اندازي بازارهاي غيررقابتي راه) 4  ايجاد بازار سرمايه و نهاد آن يعني بورس) 3  

 

 

x

y

2

2

1

2

12 1
x

y

2

2

1

2

12 1
x

y

2

21

 1
2

2 1
x

y

2

21

 1
2

2 1

 ۴ بخش انتهای تا »سپرده« ابتدای از ۲ فصل ۲ بخش :اقتصاد

´ 15
 پيشنهادي زمان

x

y

2

2

1

12

f

x

y

2

21

1
2

g

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

شمارة 
دفترچة 

2
 - 

صاصي 
آزمون اخت

1
2

 
شهريور 

1
4

0
0

 
( گ

ساني )
شي علوم ان

روه آزماي
  

33  

  

  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۰۰

  جز ...............  گيرد، به طور مستقيم صورت مي اال بهدر همۀ بازارها مبادالت كالف)   

  در رابطه با اوراق سهام ............... ب)   

  الف) بازار انحصاري فروش ) 1  

  صورت اينترنتي انجام دهد. طور مستقيم از نهاد بورس يا به ب) صاحب سهام پس از تعيين قيمت سهم، فروش آن را به    

  الف) بازار مناقصه ) 2  

  كند. كارگزاري واگذار مي  گذاري و فروش سهام را به فروش سهام، صاحب اوراق كار قيمت گيري به ب) در زمان تصميم    

  الف) بورس كاال) 3  

  كند. ب) پس از تعيين قيمت سهم، صاحب سهام كار فروش سهام را به كارگزار بورس واگذار مي    

  الف) بازار مزايده) 4  

گذاري اوراق كمك بگيرد و هم شخصاً قيمـت  تواند از كارگزار براي قيمت فروش اوراق بهادار خود داشته باشد هم مي صميم بهب) هرگاه صاحب سهام ت    
  باشد. عهدٔه خودش مي اما نهايتاً مسئوليت فروش به ،را مشخص كند

  مشاهده است؟ زينه قابلبندي كشورها بر اساس تعريف كشورهاي غربي از توسعه حاصل شد، در كدام گ آنچه از دسته -۱۰۱

  نيافته م توسعه در كشورهاي توسعههاي راهبردي سازمان ملل در جهت سرعت بخشيدن به مفهو  ها و خواسته عملياتي شدن برنامه) 1  

  ورهاي غربي در قالب استعمار نوينهاي پيشنهادي كش هاي راهبردي كشورهاي در حال توسعه با برنامه برنامه تقابل) 2  

  يافتگي در اين كشورها توسعه فراينديافته و عقب افتادن  ها و الگوهاي اقتصادي برگرفته از كشورهاي غربي توسعه با برنامهمقابله ) 3  

  نيافته يافتگي، توسط گروهي از كشورهاي توسعه عنوان توسعه تحتالمللي  هاي بين هاي تحميلي برخي از سازمان ها و خواسته پذيرش برنامه) 4  

  باشد؟ گيري و ارزيابي وضعيت رشد اقتصادي يك كشور در طول زمان چه مي براي اندازه الكمبهترين  -۱۰۲

  سرانۀ توليد ناخالص داخلي بر اساس دالر رفاهي) 2    درآمد سرانه به قيمت ثابت) 1  

  P.P.Pدرآمد ملي به قيمت ) 4  صورت سرانه توليد ناخالص ملي به قيمت جاري و به) 3  

  كدام است؟ »دالر برابري قدرت خريد«بطه با عبارت درست در را -۱۰۳

  اين دالر ارتباط نزديكي با دالر آمريكا دارد و تنها تفاوت آن اين است كه نرخ آن تعديل شده است.) 1  

  باشد. عنوان جايگزين دالر كه مشمول نوسانات روزانه و متغير قيمت در بازارهاي ارزي شده است، مي معيار مناسب و يكساني است كه به) 2  

  قابليت ارزيابي وضعيت توسعه را در كشورها دارد. ،ابزار مناسبي است كه در كنار درآمد سرانه) 3  

  شود. گذاري شده و مانع چند نرخي شدن دالر آمريكا مي المللي قيمت ها و نهادهاي مردمي بين طور روزانه توسط سازمان دالري است كه به) 4  

هاي اول تا چهارم، يك درصد و تفـاوت  رو كه بيانگر وضعيت توزيع درآمد در يك كشور فرضي است، اگر فاصله دهك با توجه به جدول روبه -۱۰۴
  درصد باشد، در اين صورت: ۱۱درصد و تفاوت دهك دهم و دهك هفتم برابر  ۴دهك هفتم و چهارم، 

  هاي دوم، سوم، چهارم، هفتم و دهم چقدر است؟ ترتيب دهك بهالف)   

ند درصد درصد درآمد ملي سهم چ ۵۰درصدي تقسيم كنيم،  ۵۰اگر درآمد ملي را به دو گروه ب)   
  هاي پايين درآمدي خواهد شد؟ درصد ديگر سهم چند درصد از گروه ۵۰هاي باال و  از گروه

  ها براي اين جامعه بيانگر چه عددي است؟ شاخص دهكج)   

  4ج)   درصد 50 -درصد 50ب)   22 -9 -5 -5 -5الف) ) 1  

  5/5ج)   درصد 50 -درصد 50ب)   22 -11 -7 -6 -5الف) ) 2  

  4ج)   درصد 70 -درصد 30ب)   22 -9 -5 -5 -5الف) ) 3  

  5/5ج)   درصد 70 -درصد 30ب)   22 -11 -7 -6 -5الف) ) 4  

گيري نباشد، اقتصـاددانان چـه تمهيـدي بـراي رفـع ايـن مشـكل  ثبت و اندازه قابل در صورتي كه محاسبۀ شكاف درآمدي در يك كشور -۱۰۵
  انديشند؟ مي

  كنند. اي از درآمد جامعه استفاده مي عنوان نماينده وليد بههاي مراحل مختلف ت افزوده از مجموع ارزش) 1  

  كنند. درآمد كل كشور استفاده مينمايندٔه عنوان  هاي سرانه به از شاخص) 2  

  كنند. ها استفاده مي از درآمد آن اي هنمايند عنوان  از هزينۀ خانوار به) 3  

  كنند. آمدي استفاده ميگيري شكاف در  عنوان ضريب اندازه هاي احتمالي به از شاخص) 4  

 

 

  %۴  سهم دهك اول 

  ؟  سهم دهك دوم

  ؟  سهم دهك سوم 

  ؟سهم دهك چهارم

  %۸ سهم دهك پنجم

  %۹ سهم دهك ششم

  ؟  سهم دهك هفتم

  %۱۳سهم دهك هشتم

  %۱۵  سهم دهك نهم 

  ؟  سهم دهك دهم

كل درآمد مليكل جمعيت جامعه
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درآمد جامعه، كدام پيامد مهم اقتصـادي كـه مـوردنظر  هاي مناسب اقتصادي در جهت رفع فقر و حمايت از اقشار كم كارگيري سياست با به -۱۰۶
  بيني است؟ پيش قابل باشد اقتصاددانان نيز مي

  زايش ثروت ملي كشور و زايندگي بيشتر آن در مسير توليداف) 2  يافتگي و گسترش توسعۀ اقتصادي افزايش سرعت روند توسعه) 1  

  هاي فرهنگي در جهان عنوان يكي از اولويت تحقق هدف جامعۀ بدون فقر به )4  يافته يسه با ساير كشورهاي توسعهافزايش نرخ رشد اقتصادي در مقا ) 3  

  حكمراني اقتصادي كدام است؟ گذاري و عبارت درست در رابطه با نقش دولت در محور وضع مقررات، سياست -۱۰۷

دولت براي هدايت اقتصاد در مسير مطلوب و موردنظر خود و با هدف ايجاد نظـم اقتصـادي و تـأمين مصـلحت جامعـه، مقـررات اجرايـي را وضـع و ) 1  
  كند. هاي كالن جامعه حكمراني مي هايي را طراحي و اجرا كرده و بر برنامه سياست

لوايح اقتصادي مجلس را تصويب و بـا اجـراي  ،هاي اقتصادي گذاري فعاليت منظور ريل ر مسير مطلوب و موردنظر خود، بهدولت براي هدايت اقتصاد د) 2  
 كند. هاي خُرد جامعه حكمراني مي ها بر برنامه آن

ي اجرا بـه مجلـس نماينـدگان تقـديم هايي را طراحي و برا سياست ،ها هاي اقتصادي و با هدف تعيين مسير فعاليت گذاري فعاليت منظور ريل دولت به) 3  
  كند. مي

منظور ايجاد نظم اقتصادي، اقدام به تصويب لوايح اقتصادي مجلس كرده و نظارت بر اجراي آن را  هاي اقتصادي و به گذاري فعاليت منظور ريل دولت به) 4  
  گذارد. عهدٔه قؤه قضاييه مي به

  گيرد؟ ها بهره مي ليدي بخش توليد و عرضه الزاماً از كدام گروه از سياستهاي تو دولت در جهت بهبود و افزايش سطح فعاليت -۱۰۸

  منظور مديريت عرصۀ رشد و توسعه مدت به هاي تثبيت تجاري و كنترل و كاهش نوسانات متغيرهاي مختلف اقتصادي در كوتاه سياست) 1  

  گذاري در مناطق محروم و مرزي كشور سرمايه هاي اقتصادي و توسعه و افزايش قواي زيرساخت فرايندهاي كنترلي  سياست) 2  

  وكار هاي جديد و بهبود محيط كسب كارگيري فناوري ريزي براي به وري، ايجاد امنيت اقتصادي برنامه هاي افزايش بهره سياست) 3  

  از توليد داخلي منظور حمايت  هاي مناسب ارزي و ريالي و كنترل واردات و كاهش صادرات كاالها و خدمات ضروري به سياست) 4  

  هاي آن كامالً درست است؟ يك از موارد در رابطه با بودجه، درآمدهاي دولت و هزينه كدام -۱۰۹

  شود. متن پيشنهادي بودجه كه توسط سازمان مسئول امور بودجه تدوين شده است پس از تصويب هيئت دولت به اليحۀ بودجه تبديل مي الف)  

  بودجۀ هر دستگاه را به تفكيك و به ريز مواد نيز مشخص كرده است. »چندين تبصره«و  »واحدهمادٔه «قانون بودجه عالوه بر ب)   

زند كه بهتـرين نـوع اسـتقراض،  هايش را تأمين كند دست به استقراض مي در صورتي كه دولت نتواند از محل منابع درآمدي خود، هزينهج)   
  شد.با گذاري در امور مولد مي قرض از مردم در جهت سرمايه

  ها محسوب شده است. ترين منبع درآمدي همۀ دولت ماليات همواره و در طول تاريخ مهمد)   

منبع مهمي در جهت كسب درآمد براي دولت محسوب  ،عوارض گمركي عالوه بر سياستي در جهت كنترل و مديريت بخش خارجي اقتصاد )ه  
  شود. مي

  همۀ موارد) 4  »د«و  »ب«موارد ) 3  »ه«و  »ج«، »الف«موارد ) 2  كدام از موارد هيچ) 1  

  ماندٔه خالص ساالنۀ او چقدر است؟ .تومان درآمد دارد را حساب كنيد ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ماليات ماهيانۀ فردي كه در ماه  -۱۱۰

  1 (2,465,000- 144,420,000  

  2 (2,074,000- 12,462,000  

  3 (2,074,000- 121,512,200  

  4 (2,465,000- 9,735,000  

  

  هاي پنجم و ششم درست است؟  كدام گزينه دربارٔه شعر فارسي در سده -۱۱۱

  تحصيل زبان عربي ميسر بود.  ،شد؛ زيرا در مدارس آن عهد با مرور زمان آميختگي زبان فارسي با واژگان عربي بيشتر مي) 1  

  كار گرفته شد.  هاي مختلف به شعر اين دوره از نظر سبك گويندگي و مخاطب تنوع يافت و در شاخه) 2  

سبكان او در آوردن مضامين دقيق در غزل  و خاقاني و هم بود هاي لطيف و زيبا مندي شاعران به سرودن غزل شم عالقهدر شعر نيمۀ دوم قرن ش) 3  
  كوشيدند. 

  به پيروي از سنايي بسياري از شاعران به تصّوف و عرفان روي آوردند و شاعران بزرگي چون مولوي و عطار ظهور كردند.) 4  

 

 

  معاف از ماليات  ۲,۳۰۰,۰۰۰درآمدهاي تا 

  درصد ۵با نرخ   ۵,۰۰۰,۰۰۰درآمدهاي تا 

  درصد ۱۲با نرخ   ۱۱,۳۰۰,۰۰۰درآمدهاي تا 

  درصد ۱۷با نرخ   ۱۷,۰۰۰,۰۰۰آمدهاي تا در

  درصد ۲۲با نرخ   ۱۷,۰۰۰,۰۰۰درآمدهاي بيشتر از 

  ۱۰ درس انتهای تا ۶ درس از :۲ ادبی فنون و علوم      ۱۰ و۹ های درس :۱ ادبی فنون و علوم

´ 25 
 پيشنهادي زمان
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  ؟ نيستهاي سبكي شعر سدٔه پنجم و ششم  كدام گزينه از ويژگي -۱۱۲

  هاي تشبيه و كنايه  افزايش كاربرد آرايه) 2    فراواني وعظ و اندرز در شعر) 1  

  ورود لغات زبان تركي و مغولي ) 4  هاي فعلي و اسمي دشوار در شعر كارگيري رديف به) 3  

  كدام دو عبارت مربوط به نثر فارسي در قرن پنجم و ششم است؟  -۱۱۳

  هاي آن است.  نظير و تشبيه از ويژگي هاي ادبي موازنه، سجع، مراعات ) استفاده از آرايهالف  

  بينيم.  شويم و در قرن ششم و اوايل قرن هفتم آن را در حال پختگي و كمال مي ب) در نيمۀ قرن پنجم با دورٔه بلوغ آن مواجه مي  

  هاي اجتماعي از مضامين برجستۀ نثر اين دوره است.  نيج) ناخرسندي فرزانگان از اوضاع زمانۀ خويش و طرح نابساما  

  اي از نويسندگان ظهور كردند كه كار آنان در ادب فارسي تازگي داشت. غرب ايران دسته د) در شمال   

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

  تأثير كدام نويسنده نوشته شده است؟  تحتمتن زير از چه كتابي است و  -۱۱۴

نواز آمرزگار منم؛ مرا پرستيد كه جز من معبود نيست؛  ان من، مرا پرستيد و مرا خوانيد و مرا دانيد كه آفريدگار منم؛ كردگار نامدار، بندهبندگ«  
  » مرا خوانيد كه جز من مجيب نيست.

  خواجه عبداهللا انصاري -نامه الهي) 2  ابوالفضل ميبدي - االبرار االسرار و عدة كشف) 1  

  خواجه عبداهللا انصاري - االبرار االسرار و عدة كشف) 4    نصراهللا منشي - دمنهكليله و ) 3  

  ؟ نيستهاي ادبي مهمّي شدند؛ كدام گزينه جزو آن مناطق  زمان با رشد ادبيات در هند در قرن دهم، مناطقي تبديل به كانون هم -۱۱۵

  شيراز ) 4  آذربايجان) 3  نواحي مركزي ايران) 2  خراسان) 1  

  است؟  نادرستگزينه كدام  -۱۱۶

  توجهي حكومت صفوي به شعر ستايشي و درباري موجب شد تا شاعران بيشتر به توصيف و بيان امور طبيعي بپردازند.  بي) 1  

  هاي بيشتري مدعي شعر و شاعري شوند.  سرايان درباري در عصر صفوي باعث شد تا گروه از بين رفتن طبقۀ مديحه) 2  

  خانه به مشاعره، مناظره و نقد آثار يكديگر بپردازند.  دورٔه صفوي اين امكان را براي مردم فراهم كرد تا در مراكزي مثل قهوه رفاه اقتصادي مردم در) 3  

  سرا براي امرار معاش راهي ديار هند شدند؛ زيرا در آنجا هنوز بازار قصيده و مدح رواج داشت.  در قرن يازدهم، شاعران مديحه) 4  

  وط به كدام نوع نثر هندي است و كدام كتاب به اين نثر نوشته شده است؟ عبارت زير مرب -۱۱۷

  » شد. ها استفاده مي ها و منشĤت و ديباچۀ كتاب در دورٔه صفويه در فرمان«  

  القلوب  محبوب -مصنوع) 4  عيار دانش - بينابين) 3  التواريخ احسن - بينابين) 2  جامع عباسي -مصنوع) 1  

  ؟ نيستهاي زباني نثر هندي  كدام گزينه از ويژگي -۱۱۸

  كاربرد وجه وصفي) 2  ورود لغات مربوط به مذاهب و آداب و رسوم هندوان) 1  

  كاربرد افعال با پيشوندهاي متعدد) 4  مطابقت صفت و موصوف به تقليد از عربي) 3  

  ؟ نيستكدام بيت مربوط به اين سبك  ،هاي ادبي شعر هندي با توجه به ويژگي -۱۱۹

يـاد جانـان زنـدگاني مشـكل اسـت يك نفس بـي) 1
  

ــي   ــيرين ب ــل او ش ــديث لع ــت ح ــكل اس ــاني مش بي
  

ــدايا بفرســت) 2 ــي اســت خ ــور تجل ــان ط ــك جه ي
  

ـــد   ـــراري گيرن ـــعله ش ـــن ش ـــه از اي ـــياني ك موس
  

دســـت بـــاد مـــده شـــكنج زلـــف پريشـــان بـــه) 3
  

ـــاش   ـــان ب ـــو پريش ـــاق گ ـــاطر عشّ ـــه خ ـــو ك مگ
  

ـــت) 4 ـــت نيس ـــر عاقب ـــتان، در فك ـــان هواپرس ج
  

ـــ   ـــرد ه ـــواييگ ـــد ه ـــه ش ـــري ك ـــردد، تي دف نگ
  

  تواند بيش از يك نوع سجع داشته باشد؟  تواند موازنه بسازد و كدام صنعت ادبي مي كدام نوع سجع مي -۱۲۰

  موازنه  - مطرف) 4  ترصيع -متوازن) 3  موازنه -متوازي) 2  ترصيع - مطرف) 1  

  ؟ شود نميدر كدام بيت صنعت ادبي موازنه ديده  -۱۲۱

لــه آيــد كــه كجــا شــد منكــرچنــگ در غلغ) 1
  

ـــاع   ـــد منّ ـــا ش ـــه كج ـــد ك ـــه آي ـــام در قهقه ج
  

ــــــاند) 2 ــــــا رس ــــــش ت ــــــي را داد بخش يك
  

يكــــــي را كــــــرد ممســــــك تــــــا ســــــتاند  
  

در ازل مطــــرود بــــاغ يــــار، خــــودروييم مــــا) 3
  

ـــــا   ـــــدانيم م ـــــوانيم، گل ـــــأنوس اي ـــــد م در اب
  

ــــــد) 4 ــــــردوس جاوي ــــــازن ف ــــــش خ بالل
  

ــــــت   ــــــيد پيوس ــــــب خورش ــــــش حاج هالل
  

  كار رفته است؟  بيت ترصيع به در كدام -۱۲۲

ــــــي) 1 ــــــاني ب ــــــدان زم ــــــه چــــــه زن نهاي
   

ـــــي   ـــــاني ب ـــــاي مك ـــــه دري ـــــه چ كران
  

  

نـــــه رخـــــي بيـــــنم بـــــه زردي شـــــنبليد) 2
  

رو نـــه دلـــي يـــابم بـــه ســـختي ســـنگ  
  

)نوعي گل، شكوفه (شنبليد  

ــــــود) 3 ــــــره بگش ــــــري از چه ــــــاب عنب نق
  

ــــر مشــــتري بســــت   ــــري ب ــــاب چنب طن
  

  

مـــل كشـــيدن؟خواهنـــد از ايـــن مح چـــه مـــي) 4
  

ـــدن؟ چـــه مـــي   ـــزل بري ـــن من ـــد از اي جوين
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  در كدام گزينه آرايۀ مجاز وجود دارد؟  -۱۲۳

شـــوق جوانـــه رفـــت ز يـــاد درخـــت پيـــر) 1
  

اي بـــــاد نوبهـــــار ز عهـــــد كهـــــن بگـــــو  
  

ــــرآوري) 2 ــــزي ب ــــه در حضــــور عزي ــــر دم ك ه
  

دريــاب كــز حيــات جهــان حاصــل آن دم اســت  
  

ــو ) 3 ــوي ت ــز م ــله ك ــا سلس ــواي بس ــله م اي سلس
  

ــــد   ــــه زدن ــــاي دل ديوان ــــه پ ــــد و ب ــــاز كردن ب
  

ــــادك) 4 ــــز بادب ــــاش هرگ ــــد اي ك ــــا نفهمن ه
  

هـــا هـــا را بـــه آن بســـته اســـت دســـتي ريســـمان  
  

  ؟ ندارددر كدام گزينه مجاز وجود  -۱۲۴

ــر) 1 ــع از رخ ب ــكين برق ــت مش ــن اي لعب ــاب فك نق
  

در دم صـــبح از شـــب تاريـــك بنمـــاي آفتـــاب  
  

(لعبت: معشوق)
كــنم در بــاب مــوج ر ســؤالي كــن ز دريــا مــيهــ) 2

  

ــي   ــده م ــي دي ــه م ــنم ك ــواب بي ــك را ج ــد يكاي گوي
  

  

ــت پرشــكر) 3 ــو پرشــور اســت و لعل ــالم از لعــل ت ع
  

فتنه از چشم تو بيدار است و چشـمت مسـت خـواب  
  

  

ــه يــاد نــرگس مســتت روم در زيــر خــاك) 4 چــون ب
  

آرم از لحـــد مســـت و خـــراب روز محشـــر ســـر بـــر  
  

  

  كار رفته است؟  دام بيت اضافۀ استعاري بهدر ك -۱۲۵

آلود چه خوش باشد كه آن خورشيد رخ با چشم خواب) 1
  

ــده   ــب زن ــن ش ــالين م ــه ب ــران ب ــب هج ــد ش دار آي
  

  

ـــري) 2 ـــا خـــود بب ـــه ب ـــوز ك ـــت آم ـــوهر معرف گ
  

ـــيم   ـــاب زر و س ـــت نص ـــران اس ـــيب دگ ـــه نص ك
  

  

رهـــروي منـــزل عشـــقيم و ز ســـرحدّ عـــدم) 3
  

ايـــم ن همـــه راه آمـــدهتـــا بـــه اقلـــيم وجـــود ايـــ  
  

: مرز)   (سر حدّ

گفـــتم از قصّـــۀ زلفـــت گرهـــي بـــاز كـــنم) 4
  

بــــه پريشــــاني گيســــوي تــــو ســــوگند نشــــد  
  

  

  كند؟  در كدام گزينه استعارٔه متفاوتي ايجاد مي» الله«كلمۀ  -۱۲۶

ــــــت) 1 ــــــروغ روي او ياف ــــــه ف ــــــون الل چ
  

ـــــــد دل   ـــــــان برآم ـــــــد ز ج ـــــــوخته ش س
  

چشـم بـه دامـنها كه ز غم ريخت بي تو  چه الله) 2
  

ــتي   ــه نگش ــن ك ــن چم ــرت در اي ــبن حس ــدام گل ك
  

ــدان اســت) 3 ــوش و خن ــه خ ــه رخ الل ــس ك از ب
  

ــــران اســــت   ــــدر او حي ــــرگس ان ــــر ن چشــــم ت
  

نهــد بــر خــاك چــو اللــه هــر كــه بــرت رخ نمــي) 4
  

ـــاد   ـــش ب ـــراجش آت ـــورد در ف ـــدف خ ـــر آب ص گ
  

  در كدام موارد استعاره وجود دارد؟  -۱۲۷

يـن قلـب پـر از خـاطره راالف) برنگـردان بـه مـن ا
  

ــرم؟   ــون بب ــده را چ ــم ش ــاب ورق از ه ــن كت اي
  

ــد كشــيم ــان چن ــه جه ــزان ب ب) درد هجــران عزي
  

ــاقي   ــان اي س ــو بم ــدا را ت ــد، خ ــه رفتن هم
  

انـديش بـا معنـاي عشـق پ) باشد اي عقـل معـاش
  

ــت   ــر اس ــنايي بهت ــي ناآش ــن ول ــنايم ك آش
  

ت) كنــون چــه چــاره كــه در بحــر غــم بــه گردابــي
  

ــــا   ــــراقفت ــــان ف ــــبرم ز بادب د زورق ص
  

ث) خيانت غيرت عشق است وقتي وصل ممكن نيست
  

خواننــد نيرنــگ زليخــا را چـه آســان ننــگ مــي  
  

  ث - پ - الف) 4  ث -ت -ب) 3  ت - ب - الف) 2  ت - پ - الف) 1  

  الگوي هجايي بيت زير كدام است؟  -۱۲۸

چه عجـب اگـر نسـوزد دل كـس بـه آه سـردم
  

ي رســد بــه دردمام بــه دردي كــه كســ هنرســيد  
  

  1 (    /    /    2 (  /    /    

  3 (     /    /    4 ( /   /    /     

  ؟ نيستكدام ركن هجايي در ابيات زير  -۱۲۹

كوشـد كـه وي را در كمنـد آرد خرد با عشق مي
  

آيــد ضــعيفي بــا توانــايي ولــيكن برنمــي  
  

ــذري ــس بگ ــاق و انف ــا ز آف ــذار ت ــس را بگ نف
  

را در هـم شـكن خـواهي اگـر زر داشـتنسنگ   
  

  مفاعيلن) 4  فعولن) 3  فاعالتن) 2  فاعلن) 1  

  هاي هجايي كدام گزينه همسان است؟  پايه -۱۳۰

ــــاران) 1 ــــوج ب ــــدر م زمــــين پنهــــان شــــد ان
  

ـــــا   ـــــي محاب كـــــه از هـــــر ســـــو درآمـــــد ب
  

نگويمـــت كـــه گلـــي بـــر فـــراز ســـرو روان) 2
  

تـــاب بــــر ســــر علمــــي كـــه آفتــــاب جهــــان  
  

گر ز نظر نهـان شـوم چـون تـو بـه ره گـذر كنـي) 3
  

ــده را؟   ــه ره چكي ــك ب ــنم اش ــان ك ــر نه ــي ز نظ ك
  

ـــــرو) 4 ـــــت س ـــــد و قام ـــــه ق ـــــدهم دل ب ن
  

كــــه چــــو بــــاالي دلپــــذير تــــو نيســــت  
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  هاي آوايي كدام گزينه درست است؟  م پايهتقسي -۱۳۱

گيـرد چه غم وقتي جهان از عشق نـامي تـازه مـي) 1
  

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

  

                

گيرد ميم ما آوازه  برويي ناآ از اين بيگيرد زه مي  نامي تاجهان از عشقچه غم وقتي
                

  

  

  

اي ســنگي جــان بــدادفرهــاد شــورانگيز اگــر در پــ) 2
  

ــي   ــيرين ب ــار ش ــنگ را گفت ــت آرد س ــخن در حال س
  

  

                

رد سنگ را  در حالتا  سخن رين بيگفتار شيگي جان بداد  در پاي سن  ر انگيز اگرفرهاد شو
                

  

چـــو شـــد زهـــر عـــادت مضـــّرت نبخشـــد) 3
  

بـــه مـــرگ آشـــنا كـــن بـــه تـــدريج جـــان را  
  

  

                

ج جان رابه تدري  آشنا كنبه مرگنبخشد  رّتمضر عادتچو شد زهـ
                

  

ــري تيــره در پيراهنــي اســت خلــق مــي) 4 گوينــد اب
  

گوينــد شــايد شــاعرم شــايد ايشــان راســت مــي  
  

  

               

شاعرميند شايد  گو راست ميشايد ايشانراهني است  ره در پي  يند ابري تي  گو خلق مي
                

  ي كدام بيت محذوف است؟ ركن آخر الگوي هجاي -۱۳۲

گر مـن بـه كويـت بگـذرم بـر آب و آتـش بسـترم) 1
  

ترسم ز خصمت چون پرم گيتـي بـود بـر مـن قفـس  
  

به صد خواري مـرا كشـتي وفـاداري همـين باشـد) 2
  

هــا نكــردي هــيچ تقصــير، از تــو دارم شرمســاري  
  

ــــي دان) 3 ــــان يك ــــر و ايم ــــقي كف ــــر عاش اگ
  

كــــه در عقــــل رعناســــت ايــــن تنــــدخويي  
  

برنــد اي كــه گفتــي دوســتانم رشــك بــر مــن مــي) 4
  

ــين   ــد از تحس ــو ناچارن ــون ت ــم چ ــمنان ه ــا دش ه
  

  تر است؟  كدام گزينه با بيت زير از نظر مفهومي نزديك -۱۳۳

ديـدگي باشـد ز يزدان دان نه از اركان كـه كوتـه
  

ن را از بنـان بينـيكه خطي كز خرد خيـزد، تـو آ  
  

  

ــــــت) 1 ــــــتندٔه داور اس ــــــه پرس ــــــي ك كس
  

ـــــت   ـــــاور اس ـــــار در داورش ي ـــــر ك ـــــه ه ب
  

ــيم) 2 ــت اي حك ــر راح ــد و گ ــت آي ــج پيش ــر رن گ
  

ــن   ــه اي ــر ك ــه غي ــن ب ــبت مك ــد نس ــدا كن ــا خ ه
  

ـــود) 3 ـــو ب ـــش ت ـــع بخش ـــا طم ـــاه م ـــا گن تنه
  

كـــار كـــرده اســـت مـــا را كرامـــت تـــو گنـــه  
  

ــود) 4 ــد س ــر بخش ــان و كف ــر ايم ــت گ ــراي ماس ب
  

ـــافر   ـــا ك ـــؤمنيم ي ـــا م ـــه م ـــه ك ـــداي را چ خ
  

  وم مقابل كدام گزينه با آن تطابق معنايي دارد؟ مفه -۱۳۴

طـــرب آزرده كنـــد چـــون كـــه ز حـــد درگـــذرد) 1
  

ـــذرد   ـــر گ ـــو از س ـــز چ ـــد ني ـــوان بكش آب حي
  

  (مذمت دورويي)

ــال) 2 ــي م ــي م ــر دم بالي ــود ه ــر خ ــد داران به خرن
  

ـــي   ـــان نم ـــف درويش ـــي حي ـــدر ب ـــد ق زري دانن
  

  (فقر موجب اذيت است)

ســـراي شـــومعاقـــل بـــه چـــه اميـــد بـــر ايـــن ) 3
  

بــــر دولــــت او دل نهــــد از بهــــر خــــداي  
  

(ناپايداري حكومت شاهان)
نظيـــر جـــوان گـــر بـــه دانـــش بـــود بـــي) 4

  

نيـــــاز آيـــــدش هـــــم بـــــه گفتـــــار پيـــــر  
  

(اهميت تجربه و پندگيري)
  قرابت معنايي بيشتري دارد؟ » در بدايت، بند و چاه بود، در نهايت تخت و گاه بود«كدام بيت با عبارت  -۱۳۵

وســـف فـــروختن بـــه زر نـــاب هـــم خطاســـتي) 1
  

ـــم   ـــان ده ـــام جه ـــه تم ـــو را ب ـــر ت ـــرين اگ نف
  

ـــته) 2 ـــه دي كاش ـــي آنچ ـــروز درو اي م ـــي ام كن
  

ــــۀ جــــو   طمــــع خوشــــۀ گنــــدم مكــــن از دان
  

روزكي چندي چو مردان صـبر كـن در رنـج و غـم) 3
  

ـــنج شـــايگاني باشـــدت   ـــج گ ـــد از رن ـــه بع ـــا ك ت
  

ــه) 4 ــت ب ــت هس ــه نعمت ــون ك ــاب كن ــت دري دس
  

دســت بــه رود دســت ين نعمــت و ملــك مــيكــا   
  

  

  كرد؟ كيلومتر، كدام شهرها را به هم متصل مي ۲۴۰۰در عهد هخامنشيان، جادٔه شاهي به طول بيش از  -۱۳۶

  بيستون و ميلتوس) 4  شوش و سارد) 3  بيستون و سارد) 2  شوش و ميلتوس) 1  

  

 ۱۳ درس انتهای تا ۷ درس از :۲ تاریخ      ۱۳ درس انتهای تا ۱۱ درس از :۱ تاریخ
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  چه بود؟» ديوان شاهي«شيان، وظيفۀ در تشكيالت اداري هخامن -۱۳۷

  هاي دولتي ها، اسناد و نوشته نگارش و نگهداري نامه) 2  گردآوري ماليات از كشاورزان و عامۀ مردم) 1  

  رسيدگي به جرايم سياسي و نظامي مانند خيانت به شاه) 4  يدولت مأموران و ها مقام عملكرد بر دقيق نظارت) 3  

  و انوشيروان، كدام عامل از نفوذ اشراف درجۀ اول كاست و بر قدرت نجباي درجۀ دوم افزود؟در دورٔه فرمانروايي خسر -۱۳۸

  ها ها و نابربراي قيام مزدك عليه تبعيض) 2    توسعۀ تشكيالت اداري و ديواني) 1  

  اقدامات اصالحي در زمينۀ امور اجتماعي و اقتصادي) 4  فتوحات نظامي و افزايش ثروت جنگجويان) 3  

  كرد؟ دريافت مي نقل و حمل عوارض ي وگمرك حقوق از يهنگفت درآمد ياشكان حكومت چرا -۱۳۹

  افزايش تجارت با شرقِ دور، با گشايش جادٔه ابريشم) 2  روم يمشتريان بسيار ابريشم چين و ادويۀ هند در قلمرو) 1  

  و شرق آفريقاگري تجارتي ايران ميان چين  واسطه) 4  افزايش حجم مبادلۀ خارجي كاالهاي تجملي) 3  

  است؟ نادرستعصر ساساني » نظام طبقاتي«كدام گزينه دربارٔه  -۱۴۰

  به طبقۀ حاكم افزوده شد.» دبيران«در اين دوره، گروه جديدي به نام ) 1  

  .دنديكش يم دوش برطبقۀ فرودست  را گوناگون يها اتيمال نيسنگ بار) 2  

  ممنوع يا بسيار دشوار بود.ۀ ديگر، طبق به يا طبقه از رفتن و ياجتماع تحرك) 3  

  كردند. ميان طبقۀ حاكم و مردم عادي تالش مي  ها ينابرابر  ي براي رفعزرتشت موبدان) 4  

  ؟گرفت انجام يحقوق و ياجتماع ،ياقتصاد ،ياسيس يها عرصه در يا گسترده اصالحات ،انلخانيا كدام وزير كاردان يها تالش پرتو در -۱۴۱

  خواجه نصيرالدين توسي) 4  اهللا همداني رشيدالدين فضل) 3  ضدالملك جوينيع) 2  الملك خواجه نظام) 1  

  بيشتري داد؟ شتاب ي ايرانيانريپذ اسالمچه عاملي به روند  -۱۴۲

  هاي مستقل ايراني تأسيس حكومت) 2    در خراسان حضور امام رضا ) 1  

  طبرستانپناه آوردن سادات علوي به ) 4  انتقال مركز خالفت از بغداد به مرو) 3  

  توان در ضعف و انقراض حكومت سلجوقي مؤثر دانست؟ كدام عامل را نمي -۱۴۳

  نرا يا  در انيلياسماع مبارزات) 2    موج اول حملۀ مغول به ايران) 1  

  قلمرو سلجوقيان در اتابكان گرفتن قدرت) 4  مرگ ملكشاه، پادشاه قدرتمند سلجوقي) 3  

  ؟داشت ها خانقاه درون به ها كشاندن آن و فتصوّ به ايران مردم آوردن يرول نقش مؤثري در در دورٔه ايلخاني و تيموري، كدام عام -۱۴۴

  نگراني و نااميدي جامعه در پي هجوم ويرانگر مغول) 2  احساس بيگانگي ايرانيان با آيين شمني مغوالن) 1  

  لت و برتري شريعت اسالمي بر ياساي چنگيزينوايي دين و دو هم) 4  مداراي اعتقادي مغوالن با پيروان ساير اديان و مذاهب) 3  

  به وقوع پيوست؟ »شاه سلطان حسين صفوي«كدام واقعه در زمان زمامداري  -۱۴۵

  هند انيگوركان توسط از ايران قندهارجدا شدن ) 2  حملۀ ناگهاني نيروهاي روسي به رشت) 1  

  خان، حاكم فارس قلي  به قتل رسيدن امام) 4  افزايش درگيري ميان اهل شمشير و اهل قلم) 3  

  

  شود. ين واحد تقسيمات كشوري .............. است كه واحد متبوع آن توسط ............ اداره ميتر كوچك -۱۴۶

  بخشدار -روستا) 4  بخشدار -دهستان) 3  دهدار -روستا) 2  دهدار -دهستان) 1  

  ين واحد) تر كوچكين به تر بزرگترتيب از  رٔه صفويه كدام بوده است؟ (بهعناصر اصلي تقسيمات كشوري در دو -۱۴۷

  ايالت، واليت، بلوك و قصبه) 2    ايالت، واليت، بلوك و رستاك) 1  

  واليت، ايالت، خوره و بلوك) 4    واليت، ايالت، قصبه و بلوك) 3  

  ت كردند؟ها به سرزمين گرگان مهاجر اي از تاريخ ايران، سيستاني چرا در برهه -۱۴۸

  نابودي زيستگاه حيوانات اهلي) 2    خشك شدن منابع آب منطقه) 1  

  اجبار حكومت براي حفاظت از مرزهاي شمالي) 4  اصالحات ارضي و محروميت از مالكيت زمين) 3  

  است؟  نادرست» پراكندگي جمعيت«كدام گزينه دربارٔه  -۱۴۹

  است.  رييتغ حال در تهوسيپ تيجمع يپراكندگ ۀنقشدانان،  به عقيدٔه جغرافي) 1  

  ها، رودها اعم از دائمي و موقت بر پراكندگي جمعيت تأثيرگذارند. بر ناهمواري  عالوه) 2  

  .است يافته كاهش تيجمع يپراكندگ در انساني عوامل نقشدر مقايسه با گذشته، ) 3  

  تند.مناطقي از ايران داراي تراكم جمعيت بسيار و مناطقي كامالً خالي از سكنه هس) 4  

 

 

 ۹ درس انتهای تا ۶ درس از :۲ جغرافیا      ۸ درس انتهای تا ۷ درس از :ایران یجغرافیا
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  رو دريافت؟ روبه» هرم سني«توان از  كدام مفهوم را مي -۱۵۰

  كند. سمت سالمندي و كهنسالي حركت مي جمعيت به) 1  

  هاي اخير به اين شكل نزديك شده است. هرم سني ايران در سال) 2  

  مانعي اصلي بر سر راه توسعۀ اقتصادي اين ملت قرار دارد. ) 3  

  شود. تر از كشوري مانند فنالند دو برابر ميجمعيت اين كشور زود ) 4  

  چيست؟» پالنتيشن«منظور از  -۱۵۱

  هاي علمي است. خودكفايي در توليد محصول از طريق به كار بردن روش) 1  

  باشد. هاي مجاور مزارع مي صورت ماشيني در كارخانه بندي محصوالت به بسته) 2  

  .دارد اختصاص خاص ولمحص كي ديتول به كه يكشاورز  عيوس يها نيزم) 3  

  شود. انجام مي گريد  يكشورها به صادرات منظور به محصول ديتول ي كهتجار  يكشاورز ) 4  

  د كه:شو يم گفته ييها التيا اي ها ناستا به »خودمختار« ينواح -۱۵۲

  دليل موقعيت جغرافيايي، از استقالل محدودي برخوردارند. به) 1  

  ر خود، داخل يك كشور برخوردارند.از استقالل محدود در ادارٔه امو ) 2  

  ، مستقل از حكومت مركزي هستند.دفاع و يخارج استيس امور در) 3  

  كنند. فقط در زمينۀ امور مالياتي و گمركي، مستقل از كشور متبوع عمل مي) 4  

  ؟شوند يم ها آن يورشكستگ موجب و كنند يم خارج رقابت دور از را ي ميزبانكشورها يداخل يها كارخانهچگونه » هاي چندمليتي شركت« -۱۵۳

  قيمت استثمار نيروي كار ارزان) 2    غارت منابع طبيعي) 1  

  به دست گرفتن انحصار توليد يك كاال) 4  محيطي سوءاستفاده از قوانين زيست) 3  

  است؟» جغرافيا«از » سياست«با توجه به جغرافياي سياسي، كدام گزينه مصداقي از تأثيرپذيري  -۱۵۴

  جزيرٔه كريمه كشمكش اوكراين و روسيه بر سر شبه) 2  اث تونل مانش براي تسهيل ارتباط بين انگليس و فرانسهاحد) 1  

  نشين نشين و زاغه مرفه مناطق توسط شهرها شدن يدوقطب) 4  هاي مخصوص بانوان در كشورهاي اسالمي احداث پارك) 3  

  جويند؟ مانند اكو، براي توسعۀ تجارت بين كشورهاي منطقه، از چه راهكاري سود مي» اي ناحيه يتجار -ياقتصاد يها هياتحاد« -۱۵۵

  خاص يزمان يها دوره در كاالها يبرخ تجارت كردن ممنوع) 2  يگمرك يها تعرفه و ها اتيماللغو يا كاهش ) 1  

  وازن بين صادرات و وارداتاز بين بردن كسري تجاري و ايجاد ت) 4  افزايش مناطق آزاد تجاري در شهرهاي بندري) 3  

  

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

 مسدود بودن راه ارتقا و تحرك اجتماعي صعودي ■  

 فرد در جامعه يا در يك گروه اجتماعي جايگاه ■  

  رجايي افراد از يك موقعيت اجتماعي به موقعيت اجتماعي ديگ به جا ■  

 تحرك اجتماعي -موقعيت اجتماعي -انسداد اجتماعي) 2  تحول فرهنگي -نقش اجتماعي -انسداد اجتماعي) 1  

 تحرك اجتماعي  -نقش اجتماعي -تعارض فرهنگي) 4  تحول فرهنگي -موقعيت اجتماعي -تعارض فرهنگي) 3  

  يزي است؟چ چه ؟ و علل بيروني تعارض فرهنگي پيامدبه چه دليل ممكن است هويت اجتماعي افراد مورد تشويق جامعه قرار بگيرد -۱۵۷

 ي اجتماعي ديگرها تأثيرپذيري از جهان -ها با هويت جهان اجتماعي سازگار است زيرا تغييرات هويتي افراد و گروه) 1  

  افراد جامعه موقعيت اجتماعي بخشي ازارتقاي  -ها با هويت جهان اجتماعي سازگار است زيرا تغييرات هويتي افراد و گروه) 2  

 موقعيت اجتماعي بخشي از افراد جامعهارتقاي  -رود از مرزهاي مورد قبول جهان اجتماعي فراتر ميزيرا ) 3  

  ي اجتماعي ديگرها تأثيرپذيري از جهان -رود از مرزهاي مورد قبول جهان اجتماعي فراتر ميزيرا ) 4  

 

 

  ۱۲ درس انتهای تا ۷ درس از :۲ شناسی جامعه      ۱۲ درس انتهای تا ۱۰ درس از :۱ شناسی جامعه
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  ترتيب پيامد هريك از عبارات زير در كدام گزينه آمده است؟ گيرد؟ و به ميهويت فرهنگي جهان اجتماعي بر چه اساسي شكل  -۱۵۸

 هاي مشترك در ميان مردم پديد آمدن عقايد و ارزش ■  

  ها از سوي افراد جهان اجتماعي پذيرفته شدن و به رسميت شناخته شدن نوعي از عقايد و ارزش ■  

 گيري هويت اجتماعي افراد  شكل -ت اجتماعي افرادگيري هوي شكل -هويت اجتماعي افراد و جهان اجتماعي) 1  

 گيري هويت فرهنگي جهان اجتماعي شكل -گيري هويت اجتماعي افراد شكل -هويت اجتماعي افراد و جهان اجتماعي) 2  

 گيري هويت اجتماعي افراد شكل -گيري هويت فرهنگي جهان اجتماعي شكل -ي اجتماعيها عقايد و ارزش) 3  

 گيري هويت فرهنگي جهان اجتماعي  شكل -گيري هويت فرهنگي جهان اجتماعي شكل -ي اجتماعيها شعقايد و ارز ) 4  

  ترتيب هريك از عبارات زير به كدام مفهوم اشاره دارد؟ به -۱۵۹

 ي يك جهان اجتماعيها شيؤه زندگي ناسازگار با عقايد و ارزش ■  

 ها تسري ناسازگاري به عقايد و ارزش ■  

  خود ي اجتماعيها حفظ و دفاع از عقايد و ارزش در اجتماعيجهان ناتواني  ■  

 تحول فرهنگي -تزلزل فرهنگي -تزلزل فرهنگي) 2  تحول فرهنگي -تحول فرهنگي -تزلزل فرهنگي) 1  

 بحران هويت -تحول فرهنگي -تعارض فرهنگي) 4  بحران هويت -تزلزل فرهنگي -تعارض فرهنگي) 3  

  گيري اينگونه مفاهيم چه پيامدي در فرهنگ غرب داشته است؟ گزينه آمده است؟ و شكل انگاري در كدام دو معناي پوچ -۱۶۰

 ٔهتغييرات اجتماعي از محـدودمسيري را دنبال كرده است كه  - انكار معنا براي زندگي انسان - زندگي و مرگ چگونگيدربارٔه هايي  نداشتن پاسخ براي پرسش )1  
  شود. آيند و جهان اجتماعي به جهان اجتماعي ديگري تبديل مي ت فرهنگي درميال صورت تحو  و به روند تغييرات درون جهان اجتماعي فراتر مي

دانشمندان و متفكران اجتمـاعي را بـه  -در جهان اجتماعي ي درونيها بست و بن ها كاستيگيري  شكل -ناتوان دانستن انسان در يافتن معناي زندگي) 2  
 . كند ها را براي عبور از مرزهاي هويت فرهنگي آن تشويق مي خواند و آن ارزشي جهان اجتماعي فرا مي ي عقيدتي وها بازانديشي دربارٔه بنيان

مسيري را دنبال كرده  -زندگي و مرگ چگونگيدربارٔه هايي  نداشتن پاسخ براي پرسش -در جهان اجتماعي ي درونيها بست و بن ها كاستيگيري  شكل) 3  
آيند و جهان اجتماعي به جهـان  ت فرهنگي درميال صورت تحو  روند و به تغييرات درون جهان اجتماعي فراتر مي ٔهدتغييرات اجتماعي از محدو است كه 

  شود. اجتماعي ديگري تبديل مي

ي عقيدتي ها ياندانشمندان و متفكران اجتماعي را به بازانديشي دربارٔه بن -ناتوان دانستن انسان در يافتن معناي زندگي -انكار معنا براي زندگي انسان) 4  
 . كند ها را براي عبور از مرزهاي هويت فرهنگي آن تشويق مي خواند و آن و ارزشي جهان اجتماعي فرا مي

هاي عميق جهان اجتماعي نتيجۀ چيست؟ و دچار تحوالت هويتي شدن جهان اجتماعي نتيجۀ چـه  سرايت كردن دادوستد فرهنگي به اليه -۱۶۱
  حالتي است؟

  ي خودها به عقايد و آرمانپشت كردن  -كرده است و عقايد جهان اجتماعي ديگري را قبول ها ت هويتي، ارزشال در مسير تحو  جهان اجتماعي) 1  

هـا و  ها و عقايدي كه در تقابل بـا آرمـان پذيرفتن آرمان -نكرده است ي خود پافشاريها ي ديگر، بر عقايد و ارزشها جهان اجتماعي در تعامل با جهان) 2  
 فعلي جهان اجتماعي است.عقايد 

 ي خودها به عقايد و آرمانپشت كردن  -نكرده است ي خود پافشاريها ي ديگر، بر عقايد و ارزشها جهان اجتماعي در تعامل با جهان) 3  

قايـدي كـه در تقابـل بـا هـا و ع پذيرفتن آرمان -كرده است و عقايد جهان اجتماعي ديگري را قبول ها ت هويتي، ارزشال در مسير تحو  جهان اجتماعي) 4  
 ها و عقايد فعلي جهان اجتماعي است.  آرمان

  كند؟ درستي اشاره مي هاي جهان اجتماعي خودباخته به كدام گزينه به سه مورد از ويژگي -۱۶۲

ارتباطش را با فرهنـگ و  -ر را داردهاي اجتماعي ديگ كمتر قدرت دادوستد و تعامل با جهان -از اينجا رانده و از آنجا ماندهالمثل  مصداقي است از ضرب) 1  
 دهد. تاريخ خود از دست مي

تواند آن را رها كند و از  خود را تداوم ببخشد يا گسترش دهد و نه مي ۀتواند فرهنگ گذشت نه مي -دهد ارتباطش را با فرهنگ و تاريخ خود از دست مي) 2  
 . كند به روش تقليدي عمل مي -آن بگذرد

   دارد. را ديگر اجتماعي هاي جهان با تعامل و دادوستد قدرت كمتر - مانده آنجا از و رانده اينجا از المثل ضرب از است مصداقي - كند مي عمل تقليدي روش به )3  

ا كمتـر قـدرت دادوسـتد و تعامـل بـ -تواند آن را رهـا كنـد و از آن بگـذرد خود را تداوم ببخشد يا گسترش دهد و نه مي ۀتواند فرهنگ گذشت نه مي) 4  
 . دهد ارتباطش را با فرهنگ و تاريخ خود از دست مي -هاي اجتماعي ديگر را دارد جهان

گروه مهـاجم را  توانستند گرفتند، مي اگر برخي كشورها مورد هجوم نظامي قرار ميبه چه دليل در جامعۀ جهاني قبل از ظهور غرب جديد،  -۱۶۳
  كنند؟درون خود هضم و جذب 

 . وگوهاي مستقيم علمي و معرفتي، عبور كنند توانستند از مرزهاي جغرافيايي خود از طريق روابط تجاري يا گفت ف ميي مختلها فرهنگزيرا ) 1  

 شدند. محسوب مي صورت جوامع پيراموني به جوامع مركزي و ديگر جوامع صورت بهجوامع غربي ي بود كه شكلبه سازماندهي سياسي و اقتصادي زيرا ) 2  

 نكرده بود. پذير پيدا  ي سياسي و اقتصادي جهاني، وضعيتي متزلزل و آسيبها روابط و سازمان ۀرهاي غربي در حاشيفرهنگ كشو زيرا ) 3  

 . ت فرهنگي را تابع روابط سياسي، نظامي يا اقتصادي قرار دهدال نبود كه سرنوشت تعاماي  گونه بههاي اجتماعي مختلف  زيرا روابط جهان) 4  
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  كند؟ درستي اشاره مي زني در كشورهاي استعمارزده به گزينه به علت و پيامد گرفته شدن قدرت چانهترتيب كدام  به -۱۶۴

  ت تجاري در سطح جهانيال مبادنامتعادل انجام شدن  -محصولي شدن اقتصاد كشورهاي استعمارزده تك) 1  

 هاي استعمارگربه كشور ها  آن وابستگي اقتصادي -محصولي شدن اقتصاد كشورهاي استعمارزده تك) 2  

 ت تجاري در سطح جهانيال مبادنامتعادل انجام شدن  -ها به كشورهاي استعمارگر وابستگي اقتصادي آن) 3  

 تبديل شدن كشورهاي استعمارزده به بازار مصرف -ها به كشورهاي استعمارگر وابستگي اقتصادي آن) 4  

  يزهايي بود؟چ چه ها ؟ و شعار آنمنتقدين ليبراليسم اوليه چه نوع جوامعي را تشكيل دادند -۱۶۵

  توزيع مناسب ثروت -عدالت اجتماعي -جوامع سوسياليستي) 1  

 عدالت اقتصادي -توزيع مناسب ثروت -جوامع سوسياليستي) 2  

  عدالت اجتماعي -عدالت اقتصادي -بلوك شرق) 3  

  توزيع مناسب ثروت -عدالت اقتصادي -بلوك شرق) 4  

  به تفكرات اگوست كنت اشاره دارد؟همۀ عبارات كدام گزينه  -۱۶۶

كـه در فقـر  كسـاني -افزودند  فاتحان در گذشتة تاريخ، با غنايم جنگي بر ثروت خود مي -بندد ب صنعتي، جنگ از زندگي بشر رخت برميال بعد از انق) 1  
 . شوند، حق حيات ندارند متولد مي

جديد غربي، امري  ۀجنگ در فرهنگ و جامع -داند ت بعدي ميال ها و پيدايش مشك نسل آن افزايش دستمزدكارگران و رفاه آنان را موجب افزايش توليد) 2  
 . شوند، حق حيات ندارند كه در فقر متولد مي كساني -ذاتي نيست بلكه امري عارضي و تحميلي است

م تجربي و صنعت، ثـروت از طريـق غلبـه بـر با رشد عل -جديد غربي، امري ذاتي نيست بلكه امري عارضي و تحميلي است ۀجنگ در فرهنگ و جامع) 3  
 . بندد ب صنعتي، جنگ از زندگي بشر رخت برميال بعد از انق -آيد  دست مي طبيعت به

با رشد علم تجربي و صنعت، ثـروت از طريـق  -داند ت بعدي ميال ها و پيدايش مشك افزايش دستمزدكارگران و رفاه آنان را موجب افزايش توليد نسل آن) 4  
 . بندد ب صنعتي، جنگ از زندگي بشر رخت برميال بعد از انق -آيد  دست مي طبيعت به غلبه بر

  توان ادعا كرد كه دو جنگ جهاني ريشه در فرهنگ غرب داشتند؟ بر چه اساسي مي -۱۶۷

 . مذهبي و ديني نيز به خود نگرفتيك از اين دو جنگ، منشأ ديني نداشت و ظاهر  دو جنگ جهاني، با درگيري كشورهاي اروپايي آغاز شد. هيچزيرا ) 1  

 . كردند  ي ناسيوناليستي، ليبراليستي و سوسياليستي، رفتار خود را توجيه ميها ي درگير در اين دو جنگ، در قالب انديشهها طرفزيرا ) 2  

جنـگ (و جنگ را از كشورهاي غربي  ردندك وجو مي پردازان غربي، پس از فروپاشي بلوك شرق، طرف ديگري را براي جنگ جست نظريهبه اين دليل كه ) 3  
 . جهان غرب قرار گرفته بودند ۀسلط تحتهايي منتقل كردند كه در دوران استعمار،   ها و تمدن  به فرهنگ )ميان بلوك شرق و غرب

 .اشاره كردري رقابت كشورهاي اروپايي بر سر مناطق استعماتوان به  ، مياز مهمترين عوامل وقوع اين دو جنگبه اين دليل كه ) 4  

  كند؟ كدام گزينه به رويكرد فرهنگ معاصر غرب به طبيعت اشاره مي -۱۶۸

 .ت خود را حل كندال مسائل و مشكبرخي از  تا حدوديتواند  ، انسان بر اين گمان است كه با تسخير طبيعت و تصرف آن، ميغرب در فرهنگ) 1  

 و كمي بيشتر از فرهنگ توحيدي از نگاه ماورائي به طبيعت دور شد. داد ت را به خود نويد ميتسلط و پيروزي بر طبيعانسان مدرن با انقالب صنعتي ) 2  

 . هرگونه تصرفي را در آن دارد ٔهداند كه انسان اجاز جاني مي خام و بي ٔهفرهنگ مدرن، طبيعت را ماد) 3  

گذاشت و بيشتر از فرهنگ توحيدي و اساطيري به عقالنيت در طبيعـت  فرهنگ غرب ابعاد ماورائي به طبيعت را با معيار عقل و تجربه به بوتۀ آزمايش) 4  
 دست پيدا كرد.

، با حس اند بشري بيان كرده ۀدنبال آن بودند كه دربارٔه حقايقي كه پيامبران از طريق وحي دربارٔه جامع شناسان به جامعهدر كدام بازٔه زماني  -۱۶۹
  دانستند؟ و همچنين دربارٔه علوم ديگر جوامع چه نظري داشتند؟ ستي مي؟ و چه روشي را تنها راه شناخت جهان هداوري كنند

 . و علوم جوامع ديگر غيرعلمي است ها آگاهي -تجربي -قرن نوزدهم) 1  

 اند.  پذيرش قابل هايي كه با عقل هماهنگ هستند تنها بخش -عقلي -قرن نوزدهم) 2  

 اند. پذيرش قابل هستند هايي كه با عقل هماهنگ تنها بخش -تجربي -قرن بيستم) 3  

 . و علوم جوامع ديگر غيرعلمي است ها آگاهي -عقلي -قرن بيستم) 4  

  يزي بود؟چ چه هاي غيرتجربي چه پيامدي داشت؟ و اين پيامد به منزلۀ مشخص شدن وابستگي علم تجربي به معرفت -۱۷۰

  شناختي جهان مدرن ترديد در هويت معرفت -ناتواني جهان غرب براي توجيه حضور جهاني خود) 1  

  شناختي جهان مدرن هستيترديد در هويت  -ناتواني جهان غرب براي توجيه حضور جهاني خود) 2  

 شناختي جهان مدرن هستيترديد در هويت  -و هويت روشنگرانۀ آن تجربي ،ل معرفت علميالاستقمخدوش شدن ) 3  

  شناختي جهان مدرن ترديد در هويت معرفت -ۀ آنو هويت روشنگران تجربي ،ل معرفت علميالاستقمخدوش شدن ) 4  

 

 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

 

رة 
شما

چة 
تر
دف

2
 - 

ي 
اص
ص
خت
ن ا

مو
آز

1
2

 
ور 

ري
شه

1
4

0
0

 
( 
ني
سا
 ان
وم

 عل
شي

ماي
 آز
وه
گر

 )
  

1212  

  

  

و » تضـاد«، »تنـاقض« سـه حالـتاي الزاماً به كذب متقابل آن برسيم، در اين صورت نسبت اين دو قضيه چند حالـت از  اگر از صدق قضيه -۱۷۱
 تواند باشد؟ مي» تداخل«

 صفر) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1  

توانند يكسان يا متفاوت باشـند). در ايـن صـورت  دست آوريم (اين دو رابطۀ تقابل مي را به» اي متقابلِ متقابلِ قضيۀ محصوره«يد فرض كن -۱۷۲
  قضيۀ حاصل شده، ...............

 حتماً همان قضيۀ اصل است.) 2  همان قضيۀ اصل يا متقابل آن است.) 1  

 ست نه قضيۀ اصل باشد و نه متقابل آن.ممكن ا) 4    الزاماً متقابل قضيۀ اصل است.) 3  

 استدالل زير چه نوع استداللي است؟ -۱۷۳

هم ماننـد » ب«، پس را هم داراست» د«را دارا باشد، ويژگي » ج«اند و هرجا امري ويژگي  مشابه» ج«از جهت دارا بودن ويژگي » ب«و » الف«  
  است.» د«داراي ويژگي » الف«

 استنتاج بهترين تبيين) 4  استقراي تعميمي) 3  تمثيلياستقراي ) 2  استدالل قياسي) 1  

 محمول كدام است؟» نشده است مردي كه مسئول است، ديده«در قضيۀ  -۱۷۴

 نشده كه مسئول است، ديده) 4  مسئول) 3  نشده ديده) 2  شده ديده) 1  

 كدام گزينه قابليت صدق و كذب دارد؟ -۱۷۵

 حرفم را بفهم قبل از اينكه دير شود و كار از كار بگذرد.) 2  د آن را بردارد؟تواند سنگي خلق كند كه نتوان آيا خدا مي) 1  

 دهي، پس نگو دوستم داري. هايم گوش نمي اگر به حرف) 4  دستت درد نكند كه چاي ريختي، كاش قند هم بياوري.) 3  

 ر مقدمۀ اول و محمول نتيجه در مقدمۀ دوم قرار دارد؟هاي اقتراني ضرورتاً موضوع نتيجه د طبق قانون نتيجۀ قياس اقتراني، در كدام قياس -۱۷۶

 يك از اشكال قياس هيچ) 4  همۀ اشكال قياس) 3  شكل دوم و سوم) 2  شكل اول و چهارم) 1  

 اي خواهد بود؟ نتيجۀ يك قياس اقتراني معتبر شكل اول با دو مقدمه كه يكي موجبۀ جزئيه و ديگري موجبۀ كليه باشند، چه نوع قضيه -۱۷۷

 موجبۀ كليه) 4  موجبۀ جزئيه) 3  سالبۀ كليه) 2  سالبۀ جزئيه )1  

 متناقضِ متناقضِ يك قضيۀ سالبۀ كليه با چه تعداد از موارد زير يكسان است؟ -۱۷۸

    الف) متضاد متضاد آن  

  ب) متداخل متداخل آن  

  ج) عكس مستوي عكس مستوي آن  

 د) متداخل متناقض متضاد آن  

 چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1  

 اش، به ترتيب ..................... با تبديل نتيجۀ يك قياس اقتراني معتبر به متقابل آن و با تبديل نتيجۀ همان قياس اوليه به عكس مستوي -۱۷۹

 آيد. دست مي يك قياس معتبر ديگر و قياس معتبري از همان شكل يا شكل ديگر به) 1  

 آيد. دست مي شكل يا شكل ديگر بهقياسي از همان شكل و قياس معتبري از همان ) 2  

 آيد. دست مي يك قياس معتبر ديگر و قياسي از همان شكل به) 3  

 آيد. دست مي قياسي از همان شكل و قياسي از شكلي ديگر به) 4  

 كدام گزينه دربارٔه انواع استدالل درست است؟ -۱۸۰

تواند  تصور را بررسي كند و نشان دهد تنها يك فرضيه ممكن و محتمل است، مي قابل اگر يك استنتاج بهترين تبيين، قوي باشد يعني همۀ فرضيات) 1  
 يك فرضيۀ علمي را ثابت كند.

هـايي  گر طيف اند و بيان ه مربوط به گذشتهشد  هاي بررسي زيرا نمونه ،استقراي تعميمي كه وضعيت گذشته را به آينده تعميم دهد، حتماً ضعيف است) 2  
 اند، نيستند. ط به آيندهاز جامعۀ آماري كه مربو 

تـوان از  ه با تعداد اعضاي جامعۀ آماري برابر باشد و در اين صورت ميشد  هاي بررسي ترين استقراي تعميمي، استقرايي است كه در آن تعداد نمونه قوي) 3  
 آن به عنوان مبنايي براي علوم تجربي بهره برد.

خواهد با تمثيل تسري دهد، نبايد الزمۀ يكي از وجوه  ولي حكمي كه مي ،تر است رح كند، قويچه وجوه شباهت بيشتري مطهر يك استقراي تمثيلي ) 4  
  شباهت موجود در مقدمات باشد و اال استدالل استقرايي نيست.

ه از شـد هـاي بيـان كدام گزينه دربارٔه عبارت». كنم من احساس گرما مي«و حسين گفت: » چه هواي سردي!«در يك روز سرد، علي گفت:  -۱۸۱
 سوي اين دو نفر درست است؟

 دهد. تنها يكي از جمالت، خبري از واقعيات خارج از ذهن مي) 2  شود. اي انشائي محسوب مي تنها يكي از جمالت جمله) 1  

 زمان صادق باشند. توانند هم اين دو جمله مي) 4  له نسبت به يكديگر متناقض هستند.اين دو جم) 3  

  ۸ درس انتهای تا ۶ درس از : فلسفه      ۸ درس انتهای تا ۵ درس از : منطق
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  شود و اين طريق چگونه است؟ است و از چه طريق حاصل مي شهود چگونه معرفتي -۱۸۲

  دفعي  -با سير و سلوك -دروني) 2    دفعي -با تقويت ايمان -قلبي) 1  

  تدريجي -ز طريق قلبا  -واسطه بي) 4  تدريجي -با تهذيب نفس -يوحيان) 3  

  است؟ نادرستكدام عبارت  -۱۸۳

  .نيست مطابقت با واقعيت عدمانسان مصون از  شناخت) 1 

  .بشناسد ،گونه كه هست را آنواقعيتِ چيزي تواند  انسان نمي) 2  

  .هاي توانايي ما در شناخت است نده يكي از نشانهدّر فرار از شيرِ) 3  

  ست.اتوانايي شناخت  ۀنشان شناختي خود، پي بردن انسان به خطاي) 4  

 ؟يستچگر  بيان يا نه، ها و اسرار و رموز مغز پي ببرد پيچيدگي ۀآيا انسان قادر است به هماينكه  شك و ترديد در -۱۸۴

  ترديد در امكان شناخت) 2    اكيت مطلقشكّ) 1  

  ناتواني انسان در درك ابزار شناخت) 4    محدود بودن قدرت شناخت) 3  

  است؟ درستنه علوم تجربي كدام گزيباني م بارٔهدر -۱۸۵

  .هستند انسان تجربي هاي كه مبتني بر شناخت اند و استداللي عقلي يقواعد ) 1  

  و مقدمۀ كشف قوانين علوم تجربي هستند.تجربه منشأ و ابزار كه  اند مهم و اساسي قواعدي) 2 

  گيرند. مي فرض پيش ها را آنند بلكه دانشمندان شو  كه در علوم تجربي بررسي نمي هستند عقلي يقواعد ) 3  

  .دنها توجه دار  هاي حسي به آن داده تحليلو در  كنند بررسي عقلي ميها را  كه دانشمندان علوم تجربي آن اند قواعدي) 4  

  است؟ »شناخت حسي« و »شناخت تجربي«، »شناخت شهودي«، »شناخت عقلي«ترتيب مربوط به  ه بهشد هاي ذكر در كدام گزينه ويژگي -۱۸۶

  آشنايي با عالم طبيعت -كشف بسياري از قوانين طبيعي -خواب و رويا ٔهمشاهد -شناخت حاالت دروني) 1  

  گام به تدريجي و گام -هاي مادي ها و تمايزهاي بين پديده شناخت تفاوت -امور محسوس و غيرمحسوس درك -واسطه بي) 2  

  هگذشت خاطرات يادآوري -همكاري حس و عقل -فرد در حال جان دادنٔه فرشتۀ مرگ از سوي مشاهد -و صفات خدا ءاخت اسماشن) 3  

  هنگام گرم شدن فلز اين درك منبسط شدن -»ي رساناي الكتريسيته استلز هر ف«يقين به اينكه  -مشاهدٔه عوالم غيرمادي -درك قانون عليت) 4  

  خواني دارد؟ همه شد برده نامه با ديدگاه فيلسوف شد كرلب ذادر كدام گزينه مط -۱۸۷

  (بيكن) يعقل معرفتاعتباري  بي -معرفت حسي و تجربي ٔهالعاد اهميت فوق) 1  

  (برگسون) ديني و معرفت شهودي ۀتوجه به تجرب -بودن شناخت تجربي معتبر) 2 

  (پارمنيدس) ثبات و پايداري در عالم نبود -طاپذيريخ دليل بهاعتباري ادراك حسي  بي) 3  

  هاي فلسفي از طريق معرفت شهودي (سهروردي) تبيين ديدگاه -معتبر بودن تمام مراتب معرفت) 4  

  درست است؟ شناسي دربارٔه نظر فيلسوفان، در زمينۀ معرفت كدام گزينه -۱۸۸

  .دانست حسي مي هاي عقلي را برتر از شناخت هاي د و هم شناختقلبي بو  هايهم معتقد به شهود  ،افالطون بر خالف سقراط) 1  

  .ناقص استنيز معرفت شهودي كه همراه با تفكر عقلي نباشد و برد  راه به جايي نمي ،بدون معرفت شهودي فيلسوف از نظر شيخ اشراق) 2  

  اند. متكي بر استدالل عقليشده و تنها طريق تجربه كسب ن هاي انسان از كدام از معرفت گرا معتقد بود هيچ عنوان يك فيلسوف عقل دكارت به) 3  

  .مثل استدالل عقلي كسب كرده است يهاي از راه ها را آن بلكه ذهن نديابي نيست دست قابل از طريق تجربه كانت برخي مفاهيم مثل زمان نظر از) 4  

  ست؟مكتب پراگماتيسم اديدگاه  دهندٔه بازتاب هاي زير از گزاره چند گزاره -۱۸۹

  .نه در مقايسه با واقعيت ،شود نتايج عملي سنجيده مي ۀوسيل گزاره فقط به صدق هرالف)   

  دارد.ي عمل كه فايده و اثر باشيمچيزي هر دنبال به ب) طبق اصالت عمل براي پيشرفت، بايد  

  .دندارارزش و اعتباري ن ،ها تا عملي نشوند افكار و انديشه ، نه انديشه؛آنچه مهم است عمل استپ)   

  نما نيست. ولي طريق تجربه واقع ،قبول است قابل گرايي شناختي، جريان تجربه هاي معرفت ت) در بين جريان  

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك )1  

  ؟است نگرفتهدرستي مورد نقد قرار  به ،هشد در كدام گزينه اعتقاد ذكر -۱۹۰

 توان طبيعـت را شـناخت نقد: با حس و تجربه فقط مي -است.عتبر م تجربهنند و معتقدند فقط دا را حس مي زا اطمينان افراد تنها ابزار شناختبرخي ) 1  

  مانيم. ميهستي محروم بخش اعظم از شناخت ، پس بخشي از هستي است كه تنها

گيرد  صورت مي سواحا از طريق هاي ابتدايي م بسياري از شناخت نقد: -.است اعتماد قابل و معتبر ،معتقدند كه فقط شناخت عقلي محض برخي افراد) 2  
  است. ها از شناخت فاقد بسياري ،و فردي كه فاقد يك يا چند حس باشد

نقد: قلب مركز احساسات و عواطـف و جايگـاه  -.داراي اعتبار است ي،شهودمعرفت ها فقط  ند و از نظر آنندا تنها ابزار شناخت را قلب ميبرخي افراد ) 3  
  .ذهن است ،جايگاه معرفت و شناخت .شناختايمان و باور است نه جايگاه 

اند كه شهود وحياني  اين افراد خودشان شهود وحياني ندارند پس از چه طريق معتبري دريافته نقد: -.دانند مي وحياني را معتبر شهود برخي افراد فقط) 4  
  چه باشد، طريقي معتبر غير از وحي است.هر درست است؟ آن طريق 
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  چند عبارت زير در مورد حافظه درست است؟ -۱۹۱

   .نوزادان در اولين روزهاي تولد داراي حافظه هستند 

   توانيم در هم ضرب كنيم. بدون داشتن حافظه، دو عدد ساده را نمي 

   ،هيچ نوع تفكري نخواهيم داشت. اگر حافظه شكل نگيرد 

 سه) 4  دو) 3  يك) 2  صفر) 1  

  ز انواع رمزگرداني پايدارتر است؟كداميك ا -۱۹۲

  جزء ء به  جز) 4  معنايي) 3  شنيداري) 2  ديداري) 1  

ها يك  توانند را يادداشت كنند و با آن خواهد در مدت يك دقيقه هر تعداد حيوان سه حرفي كه مي آموزان مي شناسي از دانش دبير روان -۱۹۳
حيوان را نوشت. وقتي نرگس نام حيواناتي كه نوشته بود را خواند، زهرا تعجب كرد  ۱۲حيوان و نرگس نام  ۵جملۀ معنادار بسازند. زهرا نام 

خاطر نياورده بود. در اين مثال تفاوت عملكرد دو فرد، ناشي از كدام  را بهشان شناخت نام حيوانات را مي  كه چرا با وجود اينكه آن
  شان است؟ حافظه

  حافظۀ حسي) 4  ۀ بلند مدتحافظ) 3  حافظۀ كاري) 2  حافظۀ كوتاه مدت) 1  

ايد. هنگام آزمون دادن، بازيابي پاسخ درست كدام نوع  اي دارد شركت كرده فرض كنيد در يك آزمون كه سؤاالت تشريحي و چندگزينه -۱۹۴
  تر است؟ بعد از آزمون چطور؟ سؤاالت راحت

  اي چندگزينه - اي گزينه چند) 4  تشريحي - اي چندگزينه) 3  تشريحي - تشريحي) 2  اي چندگزينه - تشريحي) 1  

كند و  هاي متعدد استفاده مي آموزان ذخيره شود از مثال بهتر در حافظۀ دانش» حافظۀ رويدادي«شناسي براي اينكه مفهوم  دبير درس روان -۱۹۵
ترتيب از چه  كند. او به يهايش تفاوت دو مفهوم را برجسته م آموزان فرق آن با حافظۀ معنايي را كامل ياد بگيرند در مثال براي اينكه دانش

  كند؟ هايي براي بهبود حافظه استفاده مي روش

 بيان اهميت مطلب -ساماندهي مطالب) 2    تمايزبخشي -ساماندهي مطالب) 1  

  تمايز بخشي - بسط معنايي) 4  بيان اهميت مطالب - بسط معنايي) 3  

  است؟ متفاوتكدام مسئله با بقيه  -۱۹۶

 بان براي تيم مدرسه انتخاب دروازه) 2  اي بزرگنشيني در شهره كاهش حاشيه) 1  

  علت انبساط اجسام در مقابل گرماي شديد) 4  علل گرم شدن كرٔه زمين در چند دهۀ اخير) 3  

  ؟نداردروي آن نوشته شده مطابقت  هاي مسئله كه روبه كدام عبارت با ويژگي -۱۹۷

 كنترل است. تحتحل بهتر، بيشتر است: مسئله يك فرآيند و جريان  ب راهتر باشيم احتمال انتخا در جريان حل يك مسئله، هرچه جدي) 1  

 دهد آگاهي كامل دارد: مسئله هدفمند است. وقتي فردي در حال حل مسئله است به آنچه انجام مي) 2  

 هاي ما محدود است. شود: در مسئله توانمندي هاي غيرمنطقي مي حل شناسايي آن باعث استفاده از راه عدم) 3  

 هاي بهتري ارائه دهد: در مسئله موقعيت فعلي يا مبدأ بايد مشخص باشد. حل كند تا موانع احتمالي را بشناسد و راه شناخت آن به فرد كمك مي) 4  

 حل مناسبي براي زيباسازي حياط مدرسه پيدا كند. كدام گزينه در آموزان راه خواهد با روش بارش مغزي و به كمك دانش مدير مدرسه مي -۱۹۸

  ارتباط با مراحل اين روش درست است؟

 1مرحلۀ  - ها را يادداشت كرد حل را مطرح كردند و مدير آن راه چندينها  همۀ بچه) 1  

 3مرحلۀ  - درستي بررسي شود، چند معيار براي داوري انتخاب شد ها به حل براي اينكه راه) 2  

 2مرحلۀ  -حبت كردند و به توافق رسيدندهمه با هم در مورد اينكه منظور از زيبا شدن حياط چيست ص) 3  

  5مرحلۀ  -آموزان كه بهترين بود، انتخاب شد حل يكي از دانش با استفاده از معيارها راه) 4  

و  ۱زمان با هر سه كشور بجنگد ابتدا با كشور شمارٔه  توانست هم دليل اينكه نمي پادشاه كشوري با سه كشور همسايه خود اختالف داشت. به -۱۹۹
 ۱حمله كرد و بعد از شكست آن به كشور شمارٔه  ۲حمله كرد و آن را شكست داد. سپس به كشور شمارٔه  ۳لح كرد و به كشور شمارٔه ص ۲

  لشكركشي كرد و آن كشور را نيز شكست داد.

  پادشاه از چه روشي براي حل مسئله استفاده كرده است؟  

 ن مسئلهخرد كرد) 2  كاهش تفاوت وضعيت موجود با وضعيت مطلوب) 1  

  شروع از آخر) 4    تحليلي) 3  

  ترتيب كدام است؟ گيري به پيامد ناتواني در حل مسئله و ناتواني در تصميم -۲۰۰

  تعارض -فشار رواني) 4  تعارض - پرخاشگري) 3  ناكامي -فشار رواني) 2  ناكامي - پرخاشگري) 1  

  ۶ درس انتهای تا ۴ درس از :شناسی روان
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  است؟ نادرستگيري و حل مسئله  كدام عبارت در مورد تصميم -۲۰۱

 رساند. در حل مسئله فقط يك راه ما را به جواب مياما  ،رساند ها ما را به جواب مي گيري همۀ راه در تصميم) 1  

 د كه بهترين انتخاب چيست. ان كنندگان مسئله با اين تصميم مواجه گيري است چون حل حل مسئله نوعي تصميم) 2  

 هاي موفق و كارآمد هستند. دنبال روش در حل مسئله بهاما  ،هستند تاولوي گيري افراد به دنبال انتخاب بهترين در تصميم) 3  

  ها مواجه هستيم. حل ها سروكار داريم، در حالي كه در حل مسئله با راه گيري با اولويت در تصميم) 4  

  دهد؟ گيري سوق مي مخاطب را به چه نوع سبك تصميم» رنگ جماعت شو خواهي نشوي رسوا، هم«ضرب المثل  -۲۰۲

  وابسته) 4  اجتنابي) 3  منطقي) 2  احساسي )1  

  گيري براي خريد يك خانه درست است؟ كدام گزينه در مورد مراحل تصميم -۲۰۳

 مرحلۀ سوم - ها وجود دارد اي كه امكان خريد آن خانه 10انتخاب خانه از بين ) 1  

 مرحلۀ چهارم -از زندگيبيني ميزان رضايت  ها، از جمله پيش كدام از خانههرارزيابي پيامدهاي خريد ) 2  

 مرحلۀ ششم -هاي موجود انتخاب بهترين خانه از بين خانه) 3  

  مرحلۀ دوم - هاي موجود از جمله متراژ، قيمت و كيفيت ساخت كدام از خانههربيان مشخصات ) 4  

گرفته نشده بود.  در نظرات در كشتي ٔه كافي قايق نجانداز بهناپذير گذاشته بودند و به همين دليل  نام كشتي تايتانيك را كشتي شكست -۲۰۴
يك از  دليل كدام نگاري جرأت نوشتن در مورد اين حادثه را نداشت. به نظرتان اين فاجعه به وقتي كشتي غرق شد تا چند روز هيچ روزنامه

 ؟ است گيري رخ داده موانع تصميم

 دن هيجاناتكنترل نكر ) 4  پرداخت هزينه قبلي) 3  اعتماد افراطي) 2  سوگيري تاييد) 1  

علي دچار چه تعارضي در  اما اخالق مادر مريم بسيار تند است. ،علي از صميم قلب مريم را دوست دارد و قصد دارد به خواستگاري او برود -۲۰۵
  گيري شده است؟ چرا؟ تصميم

 اما نگران اخالق تند مادرش است. ،اجتناب/ علي خواستار ازدواج با مريم است -گرايش) 1  

 دهد.  تواند اخالق مادر مريم را تحمل كند و اگر ازدواج نكند مريم را از دست مي اجتناب/ اگر ازدواج كند نمي -باجتنا) 2  

 تواند اخالق مادرش را تحمل كند. اجتناب/ علي نگران از دست دادن مريم است از طرفي نمي -گرايش) 3  

 اخالق بد مادرش است.  ترسد و نگران اجتناب/ علي از ازدواج با مريم مي -اجتناب) 4  
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 درس اول امنیت ، تهدید                                              

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

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

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

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

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

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

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

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

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

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

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

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

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

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

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

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

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

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

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

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

 .دارد

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

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

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی



گروه آزمایشی علوم انسانی

دفرتچـۀ پاسخ های  ترشیحی 
آزمون آزمایشی ۱۲ شهریور۱۴۰۰

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

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

  شوید. وارد دو گزینه مؤسسه
 gozine2.ir 

      

    
  
  
  

  

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

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ 

  

۲  
۳  
    مهم  رهایتذک   ۱۱

  

  

 جمعـــه روز در دو، گزینـــه ۱۴۰۰ تابســـتان ۶ مرحلـــۀ آزمایشـــی آزمـــون 

  گردد. برگزار می ۱۴۰۰ شهریور ۲۶

 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

ــــ ــــوان ه(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 ۵ 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

ر گ
دی
م

  :
 علی

دی
خون

بر آ
اک

  

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

 غالمی 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

 
روه

ر گ
دی
م

  :
کری

 شا
سید

مد 
رمح

امی
ید 
س

  

  ریاضیات
  مسئول درس:

سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... گروه ریا  
 

  

  پورحسینی امیدرضا  میراسالمی محسن سید  زاده علی افضل

 ایامن اردستانی|........... گروه تجر

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

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

 
روه

ر گ
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م

  :
هی
دال
 عب
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داح
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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
 

روه
ر گ
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  :
ریح

دی
حم
ه م
ان

 
ژاد
ن

  

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

 ساز میرتا چینی

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

 علی میرزاعلی

  |........................................... عموعر 
 زاده صادق رمضانیمحمدمسئول درس: 

 کیارش پورمهدی

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

 زهرا نعمتی

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

 زهرا نعمتی

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

 محمدزمان کبیر

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

 سعید سفیدگری  حسین صادقی

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

 محسن پیرحسینلو
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داوطلبان
 

آزمـون
 

رسارسی
 

۱۴۰۱
 

۳  

  

  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ شهریور ۱۲ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

 

  ۱فارسي  ۱۶۰تا  ۱۵۷هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱
  اند: هايي كه نادرست معني شده واژه  
  پدرام: سرسبز و خرّم -۱  
  پوش ينهجولقي: درويش، پشم -۲  
  ۲فارسي  ۱۶۶تا  ۱۶۴و  ۱فارسي  ۱۵۸هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲

  است.» شير«معني  شود، زيرا اين واژه به رد مي» هژبر«نيز با  ۲شوند و گزينۀ  رد مي ۳و  ۱هاي  نوعي عطر است، بنابراين گزينه» مُشك«  
  ۲فارسي  ۱۶۷و  ۱۶۶و  ۱فارسي  ۱۶۰هاي  * صفحه مشخصات سؤال: * ساده ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۳

  ها: گزينه ساير بررسي  
  : كُميت: اسب سرخ مايل به سياه۱گزينۀ   
  رنگ سبز : سنگ قيمتي به۳گزينۀ   
  اي در دستگاه شور هاي موسيقي ايراني، گوشه : شهناز: يكي از آهنگ۴گزينۀ   
  ۱فارسي  ۱۵۸و  ۱۵۷، ۱۱۶هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴

  آور اسـت: جراحتـي هـول  معنـي وحشـتناك و تـرس بـه» هول«نادرست است و صورت صحيح اين واژه در اين متن » حول«در اين گزينه   
) .ترسناك) در جنگ تاتار به وي رسيد  

  ۲فارسي  ۱۲۶و  ۱۲۰، ۱۱۶، ۱۰۴هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵
  صحيح است:» خواستن«جاي آن  معني بلند شدم) نادرست است و به (به» خاستم«ه در اين گزين  
  خواستم كه خاك پايش بشوم باز گفتم ...  
  ۲فارسي  ۱۳۱و  ۱۲۵، ۱۲۲، ۱۰۸، ۱۰۱، ۹۳، ۷۸هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶

  اند. درست معرفي شده» دار لههاي وص شلوار«و » كليله و دمنه«فقط مؤلفين دو اثر منثور   
  بررسي ساير آثار:  
  روزها: منثور: محمدعلي اسالمي ندوشن -۱  
  صدا با حلق اسماعيل: منظوم هم -۲  
  چشمۀ روشن: نثر/ نثر آميخته با نظم: غالمحسين يوسفي -۳  
  روضۀ خلد: نثر/ نثر آميخته با نظم: مجد خوافي -۴  
  : نثر/ نثر آميخته با نظم: محمد عوفيالرّوايات الحكايات و لوامع جوامع -۵  
  هاي ادبي جامع مشخصات سؤال: * متوسط * آرايه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷

  ها: بررسي جناس درگزينه  
  جناس ناقص جناس تام/ در و سر  معني كلّه  معني سروَر است و در كاربرد دومش به در كاربرد نخستش به» سر: «۱گزينۀ   
  : ندارد.۲گزينۀ   
  جناس ناقص : كمان و كمين ۳ گزينۀ  
  جناس تام » خود«معني  است و در مصراع دوم به» خويشاوند«معني  در مصراع نخست به» خويش: «۴گزينۀ   
  هاي ادبي جامع مشخصات سؤال: * دشوار * آرايه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸

  ها: بررسي گزينه  
  : تضاد: سلطان و گدا/ پارادوكس: ندارد.۱گزينۀ   
  مجاز: ندارد/ حسن تعليل: ندارد. :۲گزينۀ   
  : ايهام: ندارد./ تشخيص: دل داشتن و عاشق شدن سنگ۳گزينۀ   
  تشخيص و استعاره دارد./ جناس: مست و است (جناس ناقص)» چشم مست«: استعاره: ۴گزينۀ   
  هاي ادبي جامع مشخصات سؤال: * دشوار * آرايه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۹

  :۱اد گزينۀ بررسي ابيات بر اساس پيشنه  
  سازد.  معني خريدار است، اما در معني سيّارٔه مشتري با خورشيد ايهام تناسب مي در اين بيت به» مشتري«ج) ايهام تناسب:   
  ريزد. د) اغراق: چشم يار در هر لحظه خون هزار عاشق را مي  
  ب) تشبيه: مصر دل (اضافۀ تشبيهي)  
  آميزي: بوي شنيدن ) حسه  
  و گلستان شدن آتش بر ايشان اشاره دارد. ه داستان حضرت ابراهيم الف) تلميح: بيت ب  
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  ۱فارسي  ۱۲۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰
  مفعول است:» م«در اين گزينه   
  شراب عشقش من را از آن سُكر، هشيار كرد.  
  اليهي دارد: ها نقش مضافٌ اما ضمير در ساير گزينه  
  من با خسرو است. : پيكار۱ِگزينۀ   
  اي بود. : يارِ من فرومايه۳گزينۀ   
  : كارِ من تمام شد.۴گزينۀ   
  ۱فارسي  ۱۱۵مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۱

  در اين گزينه نشانۀ مفعول است:» را«  
  كنم. جا را فراموش مي  
  ها حرف اضافه است:  اما در ساير گزينه  
  براي فردا ذخيره كن.: از اين متاع ۲گزينۀ   
  : شمع جمال تو، براي مجلس ما درخورد است.۳گزينۀ   
  : براي روي زيبا، حاجتي به مشّاطه نيست.۴گزينۀ   
  ۲فارسي  ۱۳۲مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲

  هاي پسين: بررسي وابسته  
  داسـتان شـاهنامه -۷گردآفريـد دالور  -۶دختـر گـژدهم  -۵] ايـران [حماسۀ -۴حماسۀ ملي  -۳[پهلوان] حماسه  -۲پهلوان شيرزن  -۱  

  قهرمان ايراني -۱۲پهلوان [ايراني]  -۱۱شاهنامۀ فردوسي  -۱۰زنان شاهنامه  -۹حضوري كوتاه  -۸
  ۲فارسي  ۱۱۵مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳

  است: اليه وابستۀ پسين از نوع مضافٌ» رمان«در اين گزينه   
  اليه) است. مضافٌ اليه) كوتاه و [شامل] رمان ( مضافٌ اليه)، [شامل] داستان ( مضافٌ هسته) قصه ( ادبيات داستاني، شامل (  
  ۲فارسي  ۸۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴

 ۴و  ۳، ۱هـاي  تري او را دزديد و با آن بر جهان حكم راند. گزينـهبيت صورت سؤال به داستان حضرت سليمان اشاره دارد كه براي مدّتي ديوي انگش  
  به داستان حضرت سليمان و مورچه اشاره دارد. ۲به همين داستان اشاره دارند، اما بيت 

  ۱فارسي  ۱۰۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵
ها بيانگر زمينـۀ  ده است، بنابراين بيت حاوي زمينۀ ملي حماسه است. ساير گزينهگذاري اشاره ش در اين گزينه به آداب و رسوم مربوط به تاج  

  اند. هاي پهلواني سروده شده قهرماني هستند چراكه در توصيف نبردها و دالوري
  ۲فارسي  ۱۱۴و  ۱۰۴و  ۱فارسي  ۱۰۷و  ۹۷هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۶

آفرين، شاه دين با شمشير ضربه را زد. مفهـوم  شود: با نام و ياد خداي جهان است و معني بيت مي» ضربه زد«معني  به ۴در گزينۀ » بينداخت«  
  نهايي اين بيت با خلوص نيّت عمل كردن است.

  ۱فارسي  ۱۱۷مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۷
شاعر به توصيف كسي پرداختـه كـه  ۳دهد. برعكس در گزينۀ  بر از باطن او ميالمثل صورت سؤال اين است كه ظاهر هركس خ مفهوم ضرب  

  صورت و ظاهرش بيانگر باطن و جانش نيست.
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  : از كوزه همان برون تراود كه در اوست (هم مفهوم با صورت سؤال)۱گزينۀ   
  : تقاضاي عفو و بخشش۲گزينۀ   
  گذراني و خوش: توصيه به اغتنام فرصت ۴گزينۀ   
  ۲فارسي  ۱۲۰مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۸

ها سخن از اتّحـاد و  شاعر معتقد است كه در جهان، افتراق و جدايي نيست و همه در واقع يك موجود واحديم، اما در ساير گزينه ۲در گزينۀ   
  فوايد همبستگي است.

  ۲فارسي  ۱۳۸وسط * صفحۀ مشخصات سؤال: * مت ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۹
هـا توصـيه بـه  شود، امـا مفهـوم سـاير گزينـه واسطۀ بزرگان و دانشمندان بيشتر مي سنجان به شاعر معتقد است كه قدر سخن ۱در گزينۀ   

  گويي است. سنجيده
  ۲فارسي  ۹۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۰

دشـواري راه «ها همانند بيت صورت سؤال  تر شدن جان عاشق است، اما مفهوم ساير گزينه ر لطيف، لطافت عشق و تأثير آن د۳مفهوم گزينۀ   
  است.» عشق
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 ۲عربی، زبان قرآن  ۵۱و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۷۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۱
)/ لـن نقـرتب: نزدیـک نخـواهیم ۲)/ ذلک املیناء الّسیاحّي: آن بندر گردشگری (رد گزینۀ ۲و  ۱های  نهکنیم (رد گزی قد نسافر: گاهی سفر می  

  )۳و  ۱های  )/ اللّوحة: تابلو (رد گزینه۳و  ۲های  شد (رد گزینه
  ۲عربی، زبان قرآن  ۷۲مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۲

هـا  )/ الّشدائد: گرفتاری۳)/ األهل: خانواده (رد گزینۀ ۱)/ َمن: کسی است که (رد گزینۀ ۲و  ۱های  گزینهترین مردم (رد  أجود الّناس: بخشنده  
  )۲(رد گزینۀ 

  ۲عربی، زبان قرآن  ۵۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۳
)/ ال بیٌع و ال خلٌّة و ۴و  ۳های  أن یأيت یوٌم: روزی بیاید (رد گزینه ها)/ تان دادیم انفاق کنید (رد سایر گزینه أنِفقوا ماّم رزقناکم: از آنچه روزی  

  )۱ال شفاعٌة: نه فروشی هست و نه دوستی و شفاعتی (رد گزینۀ 
  ۲عربی، زبان قرآن  ۷۲مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۴

  )/ ۳گردانــد (رد گزینــۀ  )/ ال تــرّد خائبــات: مــا را ناامیــد برمنــی۳گزینــۀ مــان (رد  )/ صــاحبتنا الحقیقّیــة: دوســت واقعــی۲إن: اگــر (رد گزینــۀ   
  )۴و  ۲های  کند (رد گزینه تعیننا يف املشکلة: در مشکل ما را یاری می

  ۲و  ۱مشخصات سؤال: * دشوار * ترکیبی عربی، زبان قرآن  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۵
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  را در حالت بحرانی قرار دهد.خواهد تا شام  ) خداوند منی۱  
  ) ... که قرآن در آن فرو فرستاده شد.۲  
  گویان باشید. ) ... از خدا پروا کنید و همراه راست۴  
  ۲و  ۱مشخصات سؤال: * متوسط * ترکیبی عربی، زبان قرآن  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۶

  »کنم! پس آن را به رسازیری پایان خیابان منتقل می«... ترجمۀ درست:   
  ۲عربی، زبان قرآن  ۷۲مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۷

  »بودند/ أطلق: آزاد کرد  شود/ ما کانوا فقدوا: از دست نداده یُحکٰی: حکایت می«ترجمۀ درست واژگان صورت سؤال:   
  ۲عربی، زبان قرآن  ۶۸و  ۶۳های  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۸

  شود.  دیده می ۱اشاره دارد که همین مفهوم در عبارت گزینۀ » چینی نکردن رازداری و سخن«صورت سؤال به مفهوم بیت   
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  ) با مردم دربارۀ همۀ آنچه که شنیدی سخن مگو!۱  
  های زبانش آشکار شد! ) کسی چیزی را پنهان نکرد مگر اینکه در لغزش۲  
  ها برای خودش و فرمانربدارترین آنان برای پروردگارش است! رین آن) بهرتین مردم، اندرزگوت۳  
  گو کسی است که تو را در عیبت نصیحت کند! ) دوست بسیار راست۴  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۷۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۹

)/ ۳کـش: مبیـدة الحشــرات (رد گزینـۀ  )/ حشـره۳و  ۱های  (رد گزینه از راه استفاده از نفت: عرب إستعامل الّنفط، عن طریق استفادة الّنفط  
  )۴و  ۱های  ساخت: قام ِبُصنع، َصَنَع (رد گزینه

 ترجمۀ منت:  
کنـد! بـا گذشـت زمـان، نفـت از  ترین موادی است که به انسان در ادامۀ زندگی، تجارت و مبادلـۀ کاالهـا کمـک مـی نفت، یکی از مهم«

کنـد! کشـورمان ایـران، تـاریخ بلنـدی در اسـتخراج آن و  طوری که نقش خود را در ساخنت ابزارهای بسیاری ایفـا مـی  چیزهای رضوری شد، به
گیـرد، امـا آن در  ترین کشورهای صادرکنندۀ نفت اسـت! قطعـاً اسـتخراج نفـت زمـان زیـادی را مـی برداری از آن دارد و آن یکی از بزرگ بهره

  »رساند! وخت و کود شیمیایی و خمیردندان به ما سود میها و س کارهای بسیاری مانند روغن
  ۲مشخصات سؤال: * دشوار * جامع عربی، زبان قرآن  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۰

  ها:  ترجمۀ گزینه  
  توانیم با دیگران تجارت کنیم مگر با نفت! ) منی۱  
  گیرد! ی) اگر تصمیم بگیریم که نفت را استخراج کنیم، پس این، وقت زیادی را از ما من۲  
  اش نیاز دارد! ) هر انسانی به کود شیمیایی برای ادامۀ زندگی۳  
  ) قطعاً انسان برای ساخنت کاالها به نفت نیاز دارد!۴  
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  ۲مشخصات سؤال: * ساده * جامع عربی، زبان قرآن  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۱
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  کنیم! ) برای ساخنت نفت در مرحلۀ اّول از روغن استفاده می۲  !کند ) ایران، نفت را به سایر کشورها و شهرها صادر می۱  
  رساند! ) نفت، فقط در ساخنت روغن و سوخت به ما سود منی۴  سازیم! ) خمیردندان را با کمک مادۀ نفت می۳  
  ۲مشخصات سؤال: * متوسط * جامع عربی، زبان قرآن  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  ها:  بررسی سایر گزینه  
  »ساَعَدْت «علی وزن  » ساَعْدَت «للغائبة/ علی وزن   ) للمخاطب۱  
  » اإلنسان«مفعوله  » اإلنسان«) فاعله ۲  
  له حرف زائد  له حرفان زائدان »/ مفاعلة«من باب  » تفاعل«) من باب ۳  
  ۲مشخصات سؤال: * متوسط * جامع عربی، زبان قرآن  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  ها:  بررسی سایر گزینه  
  نیست. جمع مکّرس/ إسم املکان  رد ) مف۱  
  مجروٌر بحرف الجرّ  إلیه  معرب/ مضافٌ  ) مبنّي ۲  
  معرّف بأل » َعلَم«) معرّف بـ ۳  
  ۲و  ۱مشخصات سؤال: * متوسط * ترکیبی عربی، زبان قرآن  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  ُمعالََجةِ  نَسَتفیُد/ ُمعالَِجِة  نَسِتفیَد   
  ۲و  ۱مشخصات سؤال: * دشوار * ترکیبی عربی، زبان قرآن  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  ها:  ترجمۀ گزینه  
  (الخائب: ناامید) ) کسی که هیچ امیدی برای موّفقّیت در هدفش ندارد!: پیشتاز ۱  
  (البرئ: چاه) شود: لوله  ) یک حفرۀ عمیق که آب از آن استخراج می۲  
  قرار داد!: پنهان کرد  ) چیزی را پنهان کرد و آن را دور از دیدگان۳  
ر: تکرار کرد) ) یک کار را بارها انجام داد!: شّدت گرفت ۴     (کرَّ
  ۲و  ۱مشخصات سؤال: * متوسط * ترکیبی عربی، زبان قرآن  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۶

: در«با » نطََق: بر زبان آورد«در این گزینه      متضاد نیست. » بر گرفت ضمَّ
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  کنند  یُفِسدوا: فساد می گردانند  یُصلِحوا: درست می) ۲  
  فقدُت: از دست دادم  ) َحصلُت علی: دست یافتم ۳  
  کند  یَأِرس: اسیر می کند  ) یُطلِق: آزاد می۴  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۷۵مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۷

  ها:  بررسی سایر گزینه  
انفـاق  معلوم به مجهول باید به زمان آن نیز توّجه کرد. این فعل مضارع است، پس مجهول آن باید مضارع شود: تُنَفُق ) در تبدیل فعل ۲  

  شود  می
  ُغیِّرَت سلوکي است که باید فعل متناسب با آن مجهول شود » سلوک«) مفعول جمله ۳  
  یُطلَب خیرٌ  است که مفرد مذکر است » خیراً «) مفعول جمله ۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۵۱مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۸

  »لن تجذَب: جذب نخواهند کرد«آمده است:  ۳گیریم که در گزینۀ  کمک می» لن«از حرف » مستقبل منفی«برای ساخنت فعل   
  ۲عربی، زبان قرآن  ۴۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۹

  معرفه به ال است و سایر واژگان نکره هستند. » الغابة«اسم معرفه آمده که آن هم  کیدر این گزینه   
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  مورد)  ۲ال ( ال/ الّسفن  ) الّریاح ۱  
  مورد)  ۳علم ( ال/ مریم  ال/ املساعدة  ) الزّمیالت ۳  
  مورد)  ۲ال ( ال/ اإلجابة  ) الجاهل ۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۶۵مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۰

در بـاغ  کـهبـه کـارگری احتیـاج داریـم «کند:  بعد از آن آمده و آن را وصف می» یَعَمُل «یک اسم نکره است که جملۀ » عاملٍ «در این گزینه   
  »رسسبزمان کار کند!
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  ۱دين و زندگي  ۱۳۲* ساده * صفحۀ مشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۱

دد؛ براي انجام نماز، الزم است (واجب است) بدن و لباس ما پاك باشد و در صورتي كه به يكي از نجاسات آلوده باشد بايد قبل از نماز پاك گر  
  بنابراين، الزم است هر مسلماني نجاسات را بشناسد و راه پاك كردن اشياي نجس را بداند.

  ۱دين و زندگي  ۱۱۱مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۴ينۀ پاسخ: گز -۴۲
ما «گفتند: » شما چگونه مردمي هستيد؟« :به آنان فرمود .به مردمي برخورد كه اهل كار و فعاليت نبودند روزي، پيامبر اكرم   

  ».نه، بلكه شما سربار ديگران هستيد«ايشان فرمود: » .كنندگان بر خدا هستيم توكل
  ۱دين و زندگي  ۹۷مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۱زينۀ پاسخ: گ -۴۳

  دارند سوي هدف قدم برمي سپارند و با قدرت به دست حوادث نمي آنان كه عزم قوي دارند، سرنوشت را به.  
 دارد.به عزم و اراده قوي اشاره  )وَ اصْبِرْ عَلَي مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ(آيۀ شريفۀ     
    از آنجا كه هدف از خلقت انسان رسيدن به مقام قرب خداوند است، پس در حقيقت، او مسير و هدف اصلي زندگي ماست. البته براي

ريزي كنيم تا قدم در راهي بگذاريم كه سرانجامي اين گونه زيبا داشته باشد و در  رسيدن به چنين هدف بزرگ و برتري، الزم است برنامه
  .نگيريم كه خود را گرفتار آتش دوزخ كرده باشيمراهي قرار 

  ۱دين و زندگي  ۱۲۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۴
   اگر كسي بخواهد قلبش را خانۀ خدا كند، بايد شيطان و امور شيطاني را از آن بيرون كند؛ تبري  
   بت كساني را كه رنگ و نشاني از او دارند و خداوند محبت و دوستي آنان را به ما خواهيم محبت خداوند در دلمان خانه كند، بايد مح اگر مي

  »اهللا اله اال ال«توصيه كرده، در دل جاي دهيم؛ تولي: بعد اثبات 
  ۱دين و زندگي  ۱۲۰و  ۱۱۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۵

دهد و ما را به كارهايي كه به  فقط به مصلحت ما نظر دارد. او خيرخواهانه به ما هشدار مي هايش فقط و پيروي از خداوند: خداوند در خواسته  
كند. حتي اگر احساس كنيم انجام برخي دستورات خداوند براي ما دشوار است، بايد مطمئن باشيم كه اين دستور  نفع ماست، راهنمايي مي

از مصاديق انجام دستورات » اش را در اطاعت او بگذراند، دوست دارد. ي كه جوانيخداوند، كس«براي رستگاري ما ضروري است. روايت شريفۀ 
  شود. ها خواسته شده است و با اين انديشه، موجب سهولت انجام آن مي انديشي خداوند از انسان خداوند است كه با تكيه بر مصلحت

  ۲و زندگي  دين ۱۵۹و  ۱۵۱هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۶
    غايب«اند كه ايشان از نظرها  ناميده» غايب«براي درك درست رهبري امام در عصر غيبت، ابتدا بايد توجه كنيم كه امام را از آن جهت «

   .است نه اينكه در جامعه حضور ندارد
   ت، از يك سو، امام خود را حاضر و ناظر بر فوايد اعتقاد به زنده بودن آن حضرت و حضور ايشان در جامعه، اين است كه پيروان آن حضر

دست  هاي خود را با امام خود همانند دوستي صميمي در ميان بگذارند و براي به توانند خواسته يابند و از سوي ديگر، آنان مي خود مي
  .آوردن رضايت ايشان، تالش كنند

  ۱دين و زندگي  ۱۱۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۷
قُل حَسِبيَ  ل هُنَّ مُمسِكاتُ رَحمَتِهقُل اََفرَاَيتُم ما تَدعونَ مِن دونِ اهللاِ اِن اَرادَنِيَ اهللاُ بِضُرٍّ هَل هُنَّ كاشِفاتُ ضُرِّه ي اَو اَرادَني بِرَحمَةٍ هَ(مطابق آيۀ   

خوانيد؟ اگر خدا خواهد كه به من زياني رسد، آيا آنان دوركنندٔه گزند  خدا مي پنداريد دربارٔه آنچه جز اهللاُ عَلَيهِ يَتَوَكَّلُ المُتَوَكِّلونَ، بگو چه مي
كنندگان بر او توكل  او هستند؟ يا اگر رحمتي براي من خواهد، آيا آنان بازدارندٔه رحمت او هستند؟ بگو خدا براي من كافي است و توكل

  وند است فقط بايد بر او توكل كرد.چون توانايي در خيررساني و دفع خطر از انسان مختص خدا )كنند مي
  ۲دين و زندگي  ۱۸۶و  ۱۷۵هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۸

    وليّ فقيه بايد از جانب مردم پذيرفته شده باشد تا بتواند كشور را اداره كند و به پيش ببرد؛ يعني، فقيه بايد نزد مردم جامعه خود
كنند و آن خبرگان نيز از ميان فقها آن  اكنون بنا بر قانون اساسي، مردم ابتدا نمايندگان خبرٔه خود را انتخاب مي داشته باشد.» مقبوليت«

  .كنند تر تشخيص دهند، به جامعه اعالم مي كسي را كه براي رهبري شايسته
   گيرند، بايد بتوانيم از منافع  هاي اجتماعي در برابر منافع فردي قرار مي اولويت دادن به اهداف اجتماعي؛ در برخي موارد كه اهداف و آرمان

هاي داخلي به توليد خود ادامه  شود كه كارخانه فردي خود بگذريم و براي اهداف اجتماعي تالش كنيم؛ مثالً خريد كاالي ايراني سبب مي
طور غيرمستقيم سبب كاهش بيكاري شده و كمك خوبي به حكومت و رهبري  ند و مانع بيكاري صدها هزار كارگر شوند. اين عمل، بهده

  .تر باشند است كه بتوانند در ادارٔه جامعه موفق
  ۱دين و زندگي  ۱۳۵و  ۱۳۴، ۱۳۰هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴۹

   رسد كه احساس  كم به جايي مي شود. چنين فردي كم يك ماه روزٔه ماه رمضان را تكرار كند، سال به سال باتقواتر مي اگر فرد هر سال
  كند. آساني انجام دهد و احساس سختي نمي تواند به كند كه هر كاري را كه خداوند دستور داده است، مي مي

    امام صادق زش پذيرفته شده يا نه، بايد ببيند كه نماز، او را از گناه و زشتي باز داشته است يا خواهد بداند آيا نما كس مي هر«فرمايد: مي
  »)، اين نماز قبول شده است.)تَنهي عَنِ الفَحشاءِ وَ المُنكَرِ(به هر مقدار كه نمازش سبب دوري او از گناه و منكر شود ( .نه
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  ۱دين و زندگي  ۱۳۷ و ۱۳۶هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۰
   جا آورد و هم كفاره بدهد؛ يعني  استفراغ عمدي، بطالن عمدي روزه است: اگر كسي روزٔه ماه رمضان را عمداً نگيرد، بايد هم قضاي آن را به

ر داريـم) بـه شصـت كنيم يعني اختيا استفاده مي» يا«براي هر روز، دو ماه روزه بگيرد (كه يك ماه آن بايد پشت سرهم باشد) يا (وقتي از 
  فقير طعام بدهد (به هر فقير يك مُد).

  ها: بررسي ساير گزينه  
  ) براي انجام كار حرام سفر كرده باشد. مسافر نبوده و بايد روزه بگيرد.۱  
كفارٔه جمع بـر او ) بطالن عمدي روزه با فعل حرام است. اگر كسي به چيز حرامي روزٔه خود را باطل كند؛ مثالً دروغي را به خدا نسبت دهد، ۲  

  شده را انجام بدهد. شود؛ يعني بايد هر دو كفارٔه ياد واجب مي
  كند. ) خوردن يا آشاميدن سهوي، روزه را باطل نمي۴  
  ۱دين و زندگي  ۱۰۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۱

  آيد، به مصلحت اوست، گرچه خود به آن مصلحت آگاه نباشد.دست  اي كه به داند كه در صورت انجام وظيفه، هر نتيجه انسان متوكل مي  
  ۲دين و زندگي  ۹۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۲

) و شيعيان و پيروان او، رستگارند و سوگند به خدايي كه جانم در دست قدرت اوست، اين مرد (اميرالمومنين «فرمودند: رسول خدا   
» خير البريّة«نازل شد.  )اِنَّ الَّذينَ آمَنوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ اُولئِكَ هُم خَيرُ البَرِيّة(و در همان زمان آيۀ شريفۀ » اند. نجاتدر روز قيامت، اهل 
  و شيعيان او هستند. همان اميرالمومنين 

  ۲دين و زندگي  ۱۱۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۳
   اميه موجب تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت شد كه سبب شد امامان معصوم  اسالمي به جاهليت در دوران بني بازگشت جامعۀ  بـا

  هاي خود شدند. جانبۀ مسئوليت وجود حضور در جامعه، فاقد قدرت و امكانات الزم براي اجراي همه
  ها: علت رد ساير گزينه  
  به راه انداخت. ) جنگ صفين را معاويه عليه اميرالمومنين ۱  
  قرارداد صلح امضا كرد. ) معاويه با امام حسن ۲  
  بود.» تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت«در همراه كردن مردم با خود، نتيجۀ  توان ائمه  ) تغيير مسير جامعۀ مسلمين و عدم۴  
  ۲دين و زندگي  ۱۳۵مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۴

    اطهار  ۀائمالزم بود  ،در صورت وجود شرايط و امكانات، حاكمان غاصب را بركنار كنند تا با تشكيل حكومتي بر مبناي اسالم راستين
  (احقاق حقوق مردم) قوانين دين را به اجرا درآورند و عدالت را برقرار سازند 

   ند؛ امامان كرد گذاشتند و به مردم ستم مي حاكمان غاصب، قوانين اسالم را زير پا مي  وظيفه داشتند كه بر اساس اصل امر به معروف و
 .نهي از منكر با آنان مقابله كنند و مانع زير پا گذاشتن قوانين اسالم شوند و از حقوق مردم دفاع نمايند

  ۲دين و زندگي  ۱۰۴و  ۱۰۳هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۵
    خط مشي امير مؤمنان ر برابر تصاحب مناصب دولتي:د  
شيؤه پادشاهان و امپراطـوران  در همان آغاز حكومت، فرمانرواياني همچون معاويه را كه به ناحق به پست و مقام رسيده بودند و به امام علي     

امـام  .خويش نيـز عمـل نكـرد انديشي برخي از ياران كردند، بركنار كرد و براي اين كار چنان مصمم بود كه حتي به مصلحت ستمگر حكومت مي
  »كنندگان را كارگزار خود قرار نخواهم داد. گاه گمراه به خدا سوگند، حتي براي دو روز نيز او را به كار نخواهم گماشت و من هيچ«فرمودند: 

   درازي بيش از حق خود به اموال عمومي:  حكم دست  
 انـد ... اند و ملك و باغ خريده اند و جيب خود را انباشته المال و اموال عمومي برداشته اي مردم، گروهي بيش از حقّ خود از بيت«امام فرمودند:     

  ...»اند؛  اينان در حقيقت ننگ دنيا و عذاب آخرت را خريده
  ۲دين و زندگي  ۱۳۵مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۶

پا خيزند و در  جانب خداوند به آنان سپرده شده و الزم بود براي انجام اين وظيفه بهعلت آنكه رهبري و اداره جامعه از  امامان بزرگوار به  
و  صورت وجود شرايط و امكانات، حاكمان غاصب را بركنار كنند تا با تشكيل حكومتي بر مبناي اسالم راستين، قوانين دين را به اجرا درآورند

أَلَمْ تَرَ إِلَي الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيَْك وَ مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلَِك ( ۀكردند، كه آي ميعدالت را برقرار سازند، با حاكمان زمان خود مبارزه 
  مبيّن آن است. )ضَلَالًا بَعِيدًا يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَي الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ

  ۲دين و زندگي  ۱۶۵و  ۱۵۷هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۷
توانند خدا را بندگي كنند  ها بهتر مي انسان .هاي رشد و تكامل همۀ افراد فراهم است فراهم شدن زمينۀ رشد و كمال: در جامعۀ مهدوي زمينه  

ها به هدفي كه خدا  بدين ترتيب، انسان .)، فرزندان صالح به جامعه تقديم نمايند و خيرخواه ديگران باشند)يُشرِكونَ بي شَيئًايَعبُدونَني ال ((
   .رسند تر مي ها تعيين كرده، بهتر و آسان در خلقت براي آن

  ۲زندگي  دين و ۱۸۳و صفحۀ  ۱دين و زندگي  ۱۱۱مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۸
م وَ شاوِرهُم فِي فَبِما رَحمَةٍ مِنَ اهللاِ لِنتَ لَُهم وَ لَو كُنتَ فَظا َغليظَ القَلبِ لَانفَضّوا فَاعفُ عَنهُم مِن حَولِك وَ استَغفِر َلهُ(با دقت در مفاد آيۀ شريفۀ   

خوبي انجام دهد،  توكل در جايي درست است كه انسان مسئوليت و وظيفۀ خود را به )كِّلينَاالَمرِ فَاِذا عَزَمتَ فَتَوَكَّل عَلَي اهللاِ اِنَّ اهللاَ يُحِبُّ المُتَوَ
براي  )فإذا عزمت(كار گيرد، با ديگران مشورت كند، بهترين راه ممكن را انتخاب نمايد و با عزم و ارادٔه محكم  يعني فكر و انديشۀ خود را به
  رسيدن به مقصود تالش كند. 
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  ۱دين و زندگي  ۹۸مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۹
    اي در آخرت نخواهند داشت؛ و  ها بهره فروشند آن كساني كه پيمان الهي و سوگندهاي خود را به بهاي ناچيزي مي(بر اساس آيۀ شريفۀ

شرط  )هاست سازد و عذاب دردناكي براي آن ها را (از گناه) پاك نمي نگرد و آن گويد و به آنان در قيامت نمي ها سخن نمي خداوند با آن
  شود. شكني كند از نگاه و صحبت با خدا محروم مي پاكي از گناهان در قيامت، وفاداري به عهد با خداوند است و كسي كه پيمان

  ۲دين و زندگي  ۱۷۳و  ۱۶۱هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۰
دستور مراجعه به عالمان دين در عصر غيبت است كه عمل به آن، يكي از » واِدثُ الواِقعَةُ فَارجِعوا فيها الي رُواِة حَديِثناوَ اَمَّا الحَ«روايت مهدوي   

برسد، در حالي كه پيش از قيام او نيز » قائم«خوشا به حال كسي كه به حضور «مصاديق پيروي از امام در عصر غيبت است كه حديث نبوي 
  تبط با آن است.مر» پيرو او باشد.

 

  ۱زبان انگليسي  ۱۰۸مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۱
  يك، زيرا اين بايد يك راز باقي بماند. تواند بگويد كدام كند. با اين حال، او نمي ترجمه: تام اكنون در يك آژانس خدمات مخفي كار مي  
كنـيم و اگـر بخـواهيم از (الزم و  ) اسـتفاده مـيcanم بگوييم فاعل توانايي انجام كاري را دارد يا ندارد از فعل وجهي (توضيح: وقتي بخواهي  

  كنيم. ) استفاده ميmustضروري) بودن كاري حرف بزنيم از فعل وجهي (
 ۲زبان انگليسي  ۶۵مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۲

ها صاحبان خود را تغييـر دادنـد و از آن بـه بعـد  ها مكان موردعالقۀ من براي خوردن غذا در شهر بود، اما بعداً آن ن سالترجمه: اين رستورا  
 كيفيت غذا كاهش يافته است، بنابراين ديگر آن را دوست ندارم.

باشد، آن عمـل را بـا حـال كامـل نشـان  توضيح: اگر عملي در گذشته شروع شده باشد و تا زمان حال ادامه داشته باشد و هنوز تمام نشده  
  ) با طول زمان. forآيد و ( ) با شروع زمان ميsinceكنيم. ( در جمله استفاده مي forو  sinceهاي  دهيم. در اين كاربرد از قيد مي

  ۲زبان انگليسي  ۷۴مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۳
توانسـت خوانـدن را  دانست در اين زمينه ضعيف است، بنابراين تا آنجا كـه مـي العه نكرده بود و ميترجمه: او در زندگي خود هرگز زياد مط  

  كرد. تمرين 
  ) نداريم.byآورد، درضمن باتوجه به مفهوم جمله نيازي به حرف اضافۀ ( شكل اسم مصدر درمي فعل بعد از خود را به practiceتوضيح: فعل   
  ۱زبان انگليسي  ۱۱۰ل: * متوسط * صفحۀ مشخصات سؤا ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۴

  ، در پاريس ناگهان درگذشت و با او در پانتئون به خاك سپرده شد.۱۹۰۷ترجمه: وي بالفاصله پس از مرگ همسرش، در هجدهم مارس   
 inها از حـرف اضـافۀ و قبل از اسـامي كشـورها و شـهر onتوضيح: قبل از تاريخ كامل كه روز، ماه و سال داشته باشد از حرف اضافۀ زمان   

  كنيم. استفاده مي
  ۱زبان انگليسي  ۱۰۴مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۵

 المللي بستگي دارد. هاي بين و ادامۀ كمك داخليترجمه: آيندٔه اقتصاد سيرالئون به حفظ صلح   
  ) داخلي، خانگي۴  ) باستاني۳  ) خارجي۲  ) سنتي۱  
 ۱زبان انگليسي  ۱۰۱صات سؤال: * متوسط * صفحۀ مشخ ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۶

كوچكي كـه  كتابچۀخواهند اقالم خود را تعمير كنند، مطمئن نيستند كه چه قطعاتي را بايد تهيه كنند، زيرا  ترجمه: متأسفانه، وقتي افراد مي  
 حاوي اين اطالعات است را ندارند.

  اد، باور) اعتق۴  ) كتابچه، دفترچه۳  ) قدرت، توان۲  ) ارتباط۱  
 ۲زبان انگليسي  ۸۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۷

هـا را  يك بار خاطرنشان كرد كه زمان و سالمتي دو ثروت ارزشمند هستند كه مـا تـا زمـاني كـه تمـام نشـوند آن» دنيس ويتلي«ترجمه:   
  .دانيم ها را نمي قدر آنشناسيم و  نمي

  ) اشاره كردن ۴  ) كشف كردن۳  ) معرفي كردن۲  ) قدر (چيزي را) دانستن۱  
 ۱زبان انگليسي  ۱۱۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۸

 اند) نيازي به بازپرداخت پول ندارند. داشتند (دريافت كرده نامنظمهاي  هايي كه پرداخت يك از شركت افزود كه هيچ» كر«ترجمه: آقاي   
 ) نامنظم۴  ه) مشاب۳  ) مناسب۲  ) كامل۱  
 ۲زبان انگليسي  ۶۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۹

هواپيمـاي دشـمن را  ۳۸انجـام داد و  مأموريـت ۱۰۰۰در طول جنگ جهاني دوم بـيش از » جاني جانسون«ترجمه: خلبان جنگندٔه انگليسي   
  سرنگون كرد.

  ها دها، مسابقه) رويدا۴  ها ) مأموريت۳  ) خدمت، خدمات۲  ها ) تمرين۱  
 ۲زبان انگليسي  ۸۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۰

دختـر  DNAسال بعد با اسـتفاده از نمونـۀ  ۹۰جان خود را از دست داد،  ۱۹۱۲كودكي كه هنگام غرق شدن تايتانيك در سال  هويتترجمه:   
 مشخص شد. 

 ) مليت۴  ) شخصيت۳  ) هويت۲  ) دستخط۱  
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  ۲زبان انگليسي  ۸۹مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۱گزينۀ پاسخ:  -۷۱
ترجمه: وقتي يك فرد خوب را ديديد، به اين فكر كنيد كه مثل او شويد. وقتي كسي را ديديد كه چندان خوب نيست، در نقاط ضعف خودتان   

 .تأمل كنيد
  دن) بيان كر۴  ) مقايسه كردن۳  ) جلوگيري كردن۲  ) منعكس كردن، تأمل كردن۱  
  است.» منعكس كردن، نشان دادن، فكر كردن به«معني  بگيرد، به onوقتي حرف اضافۀ  reflectنكته: كلمۀ   
  ۱زبان انگليسي  ۱۰۲مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۲

  كرده است. بهترين بازيكن فوتبال بوده كه تاكنون زندگي  احتماالًبهترين گلزن نسل خود بود و » پله«ترجمه:   
  ) سابقا۴ً  ) احتماال۳ً  ) از نظر اجتماعي۲  ) خوشبختانه۱  
  ترجمۀCloze Test: 

قدر دير صـحبت كـرد كـه  اي نبود. در حقيقت او آن عنوان نوزاد هيچ اعجوبه در شهر اولم آلمان متولد شد. او به ۱۸۷۹سال  درآلبرت انيشتين 
هـوش در او وجـود داشـت.  هـاي نشـانهديدند، گرچـه  رسه، معلمانش استعداد خاصي در او نميوالدينش نگران بودند كه او كندذهن است. در مد

توانستند پاسـخ  پرسيد كه نمي التي مياترسيدند، زيرا او سؤ شود كه معلمانش كمي از او مي عنوان مثال او خودش رياضيات را آموخت و گفته مي به
بـه  شـايدرسد اگر شخصي با آن حركت كند؟  از خودش پرسيد كه آيا موج نور ثابت به نظر ميسالگي  ۱۶دهند. استعداد او مخفي نبود. وي در سن 

 وجود آمد. يك مسئله عميق فرو رفته است. ده سال بعد نظريۀ نسبيت وي به قلبدهد كه انيشتين در  نظر سؤال عجيبي برسد، اما نشان مي
  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۳

 كنيم. ) استفاده ميin، دهه و قرن از حرف اضافۀ زمان (توضيح: براي اشاره به ماه، فصل، سال  
 ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۴

 ) جزئيات۴  ها ها، عالمت ) نشانه۳  ها ) عادت۲  ها ) تنوع، گوناگوني۱  
 ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۵

يادمان نرود فعـل  .كنيم ياستفاده م» شايد«معني  ) بهmayتوضيح: وقتي بخواهيم از احتمال انجام كاري در آينده حرف بزنيم از فعل وجهي (  
  شكل ساده بيايد. اصلي بعد از افعال وجهي بايد به

  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۶
 ) ماده۴  ) مجموعه۳  ) تصور، خيال۲  ) قلب، مركز۱  
 ترجمۀ درك مطلب:  

اي جوّي است كه عمـدتاً  لخانهدليل اثر گ كند كه دماي باالي سطح ونوس به ها از فضاپيماي پايونير ناسا ظاهراً اين نظريه را اثبات مي داده
راحتـي از جـوّ  شكل نور خورشيد بـه شود كه انرژي به اي هنگامي ايجاد مي شود. چنين اثر گلخانه كربن ايجاد مي اكسيد توسط يك روكش دي

شـود. ونـوس  اشته ميشود كه سپس توسط جوّ از باال به پايين نگه د سياره عبور كرده، سطح آن را گرم كرده و به تشعشع گرمايي تبديل مي
دهد، در حالي كه ايـن مقـدار در جـوّ  اكسيدكربن تشكيل مي مانند زمين داراي جو نسبتاً نازكي است، اما جوّ ونوس را بيش از نود درصد دي

ام اكسيدكربن، اتمسفر ونوس تشعشع گرمايي بيشـتري را نسـبت بـه زمـين بـه د دليل درصد بيشتر دي زمين كمتر از چهار درصد است. به
توانـد در نتيجـۀ  اندازد؛ بنابراين، اعتقاد بر اين است كه مطالعات ونوس براي درك تأثيرات مضر احتمالي بر روي كشاورزي زمين كـه مـي مي

 كنند، ايجاد شود، مهم است.  اكسيدكربن به اتمسفر اضافه مي هاي فسيلي، كه دي مدت از سوخت استفادٔه طوالني
 ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۷

  ترين عنوان براي اين متن كدام است؟ترجمه: به  
  ) اثرات مضر بر كشاورزي زمين۴  ) فضاپيماي پيشگام ناسا۳  ) جوّ (اتمسفر) ونوس۲  اي ) اثر گلخانه۱  
  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۸

  ها ............... ترجمه: بر اساس متن، مطالعات مربوط به زهره از اهميت برخوردار هستند، چراكه آن  
  دهند. ي دربارٔه سيارات ديگر ارائه مي) اطالعات زياد۱  
  كند. كنند كه خورشيد به دور مدار زمين گردش مي ) ثابت مي۲  
  هاي زهره بر روي زمين را بفهميم. كنند تا آسيب ) به ما كمك مي۳  
  دهند. ) تأثيرات زهره در يك بازٔه زماني كوتاه بر روي جوّ زمين را به ما نشان مي۴  
  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۹

  است؟ نادرستمه: با توجه به متن، كدام جمله ترج  
  گردد. اكسيدكربن موجب به تله افتادن تشعشعات گرمايي بيشتر در زهره مي ) سطح باالي دي۱  
  دهند. اكسيدكربن موجود در جوّ را افزايش مي هاي فسيلي ميزان دي ) سوخت۲  
  اكسيدكربن است. ) جوّ زهره بيشتر از جوّ كرٔه زمين حاوي دي۳  
  شود. شكل گرما است، ايجاد مي اي توسط انرژي كه به ) اثر گلخانه۴  
  ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۰

  .ن به ............... اشاره دارددر انتهاي مت whichشدٔه  ترجمه: ضمير مشخص  
  ) فضاپيماي پايونير ۴  اكسيدكربن ي) د۳  ) كشاورزي زمين۲  هاي فسيلي ) سوخت۱  
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ شهریور ۱۲ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
 

  
  ۱رياضي و آمار  ۸۶و  ۸۵هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۸۱

  ا:ه ها، تقسيم بر تعداد داده نكته: ميانگين تعدادي داده برابر است با مجموع داده  
IÀï½jHj Ì¼μ\¶¸Ã«ºIÃ¶ IÀï½jHj Ì¼μ\¶ ¸Ã«ºIÃ¶ jHk÷UjHk÷U      

¶\Ì¼μ      دادٔه اول برابر است با: ۳مجموع    ¸Ã«ºIÃ¶ jHk÷U    3 22 66   
¶\Ì¼μ     دادٔه ديگر برابر است با: ۷مجموع    ¸Ã«ºIÃ¶ jHk÷U    7 15 105   
         ها برابر است با: مجموع تمام داده   66 105 171   
  كنيم: را حساب ميها  اكنون ميانگين تمام داده  

¸Ã«ºIÃ¶ / 171 17 110   

  ۱رياضي و آمار  ۸۶و  ۸۵هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۸۲
  ها: ها، تقسيم بر تعداد داده نكته: ميانگين تعدادي داده برابر است با مجموع داده  

IÀï½jHj Ì¼μ\¶¸Ã«ºIÃ¶ IÀï½jHj Ì¼μ\¶ ¸Ã«ºIÃ¶ jHk÷UjHk÷U     
xهاي  ميانگين داده   1 1 ،x 2 x، ... و 2 6   است، پس: ۸برابر با  6

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

(x x x ) x x x

                 
  

          

21
1 2 3 4 5 6 1 2 6

1 2 6 1 2 6

1 2 3 4 5 6 1 2 68 86 6
21 48 27


 

 

   

xهاي  حاال ميانگين داده  
1 13 ،x

2 x، ... و 13
6   كنيم: را حساب مي 13

IU 6x x x xx
( ) ( ) ( )

/

  
        

      

1 1 2 66 271 1 1 1 1 6 9 6 15 53 3 3 3 2 56 6 6 6 6 2


 

  ميانگين 

  ۱رياضي و آمار  ۸۶ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۸۳
هـا  هاي قبل از آن برابر است، ميانه است. اگر تعـداد داده هاي بعد از آن با تعداد داده ها، مقداري كه تعداد داده نكته: پس از مرتب كردن داده  

  شده است. نه برابر ميانگين دو دادٔه وسطي مرتبزوج باشد، ميا
  كنيم: ها را از كوچك به بزرگ، مرتب مي ابتدا داده  

´\¹Q ½à jHj ´z{ à½jHj

, , , , , , , , ,
 

8 11 17 20 25 32 38 42 49 54   
  ها پنجم و ششم)، ميانه است: تا است، پس ميانگين دو دادٔه وسط (داده ۱۰ها  تعداد داده  

´\¹Q ½à jHj ´z{ à½jHj¾ºIÃ¶ /
    25 32 57 28 52 2 2   

  ۱رياضي و آمار  ۹۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال صاتمشخ ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۸۴
صـورت زيـر  دهند كه بـه (سيگما) نشان مي ها را با نماد  معيار آن داشته باشيم، انحراف nx، ... و x1 ،x2صورت  مشاهده را به nنكته: اگر   

  شود: تعريف مي

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

     
 

2 2 2
1 2    

  كنيم: ها را حساب مي ابتدا ميانگين داده  

x    
  

10 18 10 15 12 65 135 5   

  آوريم: دست مي معيار را به حال انحراف  
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) /

/ /

            
      

  

2 2 2 2 22 210 13 18 13 10 13 15 13 12 13 9 25 9 4 1 48 9 65 5 5
9 6 3 1
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  ۱رياضي و آمار  ۹۰ و ۸۶هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۸۵
  ها با هم برابرند. داده  معيار تعدادي دادٔه آماري صفر باشد، آن انحرافنكته: اگر   
هـا  هاي قبل از آن برابر است، ميانه است. اگر تعـداد داده هاي بعد از آن با تعداد داده ها، مقداري كه تعداد داده نكته: پس از مرتب كردن داده  

  ست.شده ا زوج باشد، ميانه برابر ميانگين دو دادٔه وسطي مرتب

aهاي  با توجه به نكته، داده  
 12 ،۳ ،b 2 cو  1    با هم برابرند، بنابراين: ،1

a a a

b b b
c c

     

     
   

1 3 4 82 2
2 1 3 2 4 2

1 3 2
   

هاي  گذاري مقادير باال، داده با جاي   a ,b ,c ,c ,a ,b ,a ,abc2 2                          آيند: درميرو  صورت روبه به 2 , , , , , , ,8 2 2 4 8 4 64 32   

  كنيم: كنيم و ميانه را حساب مي ها را مرتب مي داده  
, , , , , , ,

Q
  2

2 2 4 4 8 8 32 64
4 8 62

   

  ۱رياضي و آمار  ۹۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۸۶
هـا  هاي قبل از آن برابر است، ميانه است. اگر تعـداد داده هاي بعد از آن با تعداد داده داده ها، مقداري كه تعداد نكته: پس از مرتب كردن داده  

  شده است. زوج باشد، ميانه برابر ميانگين دو دادٔه وسطي مرتب
  وييم.گ ها را چارك سوم مي ها را چارك اول و ميانۀ نيمۀ دوم داده هاي آماري ميانۀ نيمۀ اول داده نكته: در يك سري از داده  

(Q  (Q چارك اول 1(   چاركي: نكته دامنۀ ميان  (IQR)چارك سوم  3(
  دادٔه وسط، ميانه است. ۲ها، زوج است، ميانگين  اند. چون تعداد داده ها مرتب شده داده  

  
  ترتيب چارك اول و سوم هستند: ها، به ۀ اول و دوم دادهميانۀ نيم  

 

³»j ¾à μÃº−»H à¾μÃº
, , , , , , , , x , , ,

xQ Q
  
 1 3

2 8 12 16 20 24 28 31 44 50 52

12 16 44
2 2

 

   

x است، پس: ۲۷چاركي برابر با  دامنۀ ميان   xIQR Q Q x x 
           3 1

44 4427 14 41 44 82 382 2   

  ۱رياضي و آمار  ۹۱ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۸۷
هـا از يـك  توزيع دادهها زياد باشد، درصد  نكته: اگر تعداد داده  

كند  منحني به نام منحني خم بهنجار (منحني نرمال) پيروي مي
  رو است: صورت روبه كه به

  
  

  
xبا فرض     و  40 2 (يعني  9  شـكل )، منحني به 3

  آيد: درميرو  روبه
  
  

34پس       اند.  ها در اين محدوده درصد داده ۶۸يعني  34
   نفر را حساب كنيم: ۵۰۰۰۰درصد  ۶۸حاال بايد   

 
68 50000 34000100   

³»j ¾à μÃº−»H ¾à μÃº
, , , , , , , , x , , ,

Q
 

 2

2 8 12 16 20 24 28 31 44 50 52

24 28 262

 

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

%2 %14 %34 %34 %14 %2
49464340373431

oÊºjn¼¶ ½j»kd¶
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  ۲رياضي و آمار  ۵۷ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۸۸
o£Î ôi jkø  :كنيم نفره حساب مي ۵ابتدا ميزان خط فقر را براي اين خانوادٔه    jHk÷U , , , ,   2 400 000 5 12 000 000   
ºHnIÄ ®¤Hke¾       بنابراين داريم:   , , , , , ,  12 000 000 8 000 000 4 000 000  
  ۲رياضي و آمار  ۳۹تا  ۳۷هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۸۹

kو  kخود همان عدد و به تمام اعداد ميان دو عدد صـحيح متـوالي  kنكته: تابعي را كه به هر عدد صحيح     را نسـبت  k، عـدد صـحيح 1
fنامند. ضابطۀ اين تابع را با نماد  دهد، تابع جزءصحيح مي مي (x) x    دهند. (بخوانيد جزءصحيح) نمايش مي  

fمقدار    ( )1
fو  2 ( )2 كنيم: را حساب مي  

/

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

f (x) x a f ( ) ( ) a / a / / a a a

                           
                                   0 64

5 1 1 5 32 2 22 2 2 2 2

5 52 2 2 5 3 14 2 5 02 2 2 2 

   

f        پس:   ( ) f ( ) a a a a
          

1 8 2 8 2 10 52 2   

  ۲رياضي و آمار  ۴۲ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۹۰
u u

u
u u


  

0
  : نكته 0

  نويسيم: اي مي صورت دوضابطه با توجه به عالمت عبارت داخل قدرمطلق تابع را به  
(x ) b x x b x

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

              

3 3 0 3 33 3 3 0 3 3   

xبراي آنكه تابع باال با تابع    x
x c x
   

   

2 3
  برابر باشد، بايد: 3

b

c

x b x
b b

x b x b c c c

    
                 



2
5

3 3
3 2 5

3 3 3 3 5 8




   

bپس:    c   5 8 13   
  ۲رياضي و آمار  ۴۹ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۹۱

f g f g(f g)(x) f (x) g(x) ; D D D     نكته :  
fبع ابتدا دامنۀ تا   g كنيم: را حساب مي  

 
   ¥HoT{Hf

f g
g

D , ,
D ,

D , , 
   

 

2 5 1
1 5

1 4 5
   

xبه ازاي     xو  1  fمقدار تابع  5 g كنيم: را حساب مي  
(f g)( ) f ( ) g( ) b (b ) b
(f g)( ) f ( ) g( ) b
       
    

1 1 1 2 1 1
5 5 5 7   

fبراي آنكه برد تابع    gعضوي  ، مجموعۀ تك a  باشد، بايدb    با هم برابر باشند: b7و  1
b b b b      1 7 2 8 4   

bگذاري  با جاي    b، مقدار 4  a                شود، پس: مي ۳برابر با  b7يا  1  3   
a          در نتيجه:    b   3 4 7   
  ۲رياضي و آمار  ۴۹تا  ۴۷هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۹۲

 f f g
g

f f (x)( )(x) ; D D D x | g(x)
g g(x)

    0 ته: نك  

fابتدا ضابطۀ   
g

f   دهيم: را تشكيل مي  f (x) x (x )(x ) x( )(x)
g g(x) x (x )

   
   

   

2 9 3 3 3
6 2 2 3 2   

  پس:  
f( )( )
g

 
    

 
2 2 3 3 2 22 2 3 22 2   
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  ۲رياضي و آمار  ۵۷ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۹۳
وردنياز است. خط فقر برابر است با نصف ميـانگين يـا نصـف ميانـۀ نكته: خط فقر كمينۀ درآمدي است كه براي زندگي يك نفر در يك ماه، م  

  درآمد ماهانۀ افراد جامعه.
  كنيم: ها را از درآمد حساب مي ابتدا سهم هركدام از اعضاي خانواده  

  سهم هر نفر (ميليون تومان)  درآمد خانواده  تعداد اعضاي خانواده
۳  ۰۰۰,۰۰۰,۶  ۲  
۵  ۰۰۰,۰۰۰,۹  ۸/۱  
۴  ۰۰۰,۰۰۰,۱۲  ۳  
۴  ۰۰۰,۰۰۰,۱۰  ۵/۲  

  كنيم: آمده را از كوچك به بزرگ، مرتب مي دست اعداد به  
/ , / , / , / , / , , , , / , / , / , / , , , ,1 8 1 8 1 8 1 8 1 8 2 2 2 2 5 2 5 2 5 2 5 3 3 3 3   

  ها عددي زوج است، پس ميانگين دو دادٔه وسطي، ميانه است: تعداد داده  
/Q /

 2
2 2 5 2 252   

  بنابراين خط فقر برابر است با:  
¾ºIÃ¶o£Î ôi , , , ,  

2 250 000 1 125 0002 2   

  ۲رياضي و آمار  ۵۷ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۹۴
نكته: خط فقر كمينۀ درآمدي است كه براي زندگي يك نفر در يك ماه، موردنياز است. خط فقر برابر است با نصف ميـانگين يـا نصـف ميانـۀ   

  درآمد ماهانۀ افراد جامعه.
ابتدا ميانگين اعداد    ,a , , , , ,a , ,8 12 20 4 15 2 13   كنيم: را حساب مي 7

IÀï½jHj Ì¼μ\¶
jHk÷U

a a ax            8 12 20 4 15 2 13 7 2 81
9 9   

  خط فقر، نصف ميانگين است، پس:  
(o£Î ôi)x /    2 2 6 5 13   

  پس:  
a a a a

       
2 81 13 2 81 117 2 36 189   

  ۲رياضي و آمار  ۵۲ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۹۵

 g g f
f

g g(x)( )(x) ; D D D x | f (x)
f f (x)

    0 نكته :  

g، ضابطۀ xبندي كردن  با محدوده  
f

  كنيم: را پيدا مي 

½kzºï þÄo÷U

gx : ( )(x)
f

gx : ( )(x)
f

gx : ( )(x)
f
gx : ( )(x)
f

     

    

   

   

22 1 21
21 0 0

00 1 02
11 2 2

   

gحال نمودار   
f

  كنيم: را رسم مي 

  
    

  
  

  پاسخ است. ۲بنابراين گزينۀ   

x

y

2

21

 1
2

2 1
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  اقتصاد ۶۵ ۀفحمشخصات سؤال: * ساده * ص ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۹۶
تواند هر زمان كه به پول خـود  سپارد، اما مي : در اين سپرده مشتري پول خود را براي مدتي نامعيّن به بانك مي)غيرديداري(انداز  سپردٔه پس  

  موجودي حساب خود را دريافت كند. ،نياز داشت با مراجعه به بانك
توانند موجودي آن را از بانك مطالبـه كـرده و بانـك  رند و هر زمان كه بخواهند ميسپا اي كه افراد به بانك مي : سپرده)چك(سپردٔه ديداري   

  پرداخت كند. )در مقابل ارائۀ چك(شده را به او يا هركس كه او بخواهد  محض رؤيت سند، مبلغ درخواست بايد به
  اقتصاد ۷۴و  ۶۸ هاي صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۹۷

گيرد در جايگاه يك سند اعتباري وظيفۀ تعهـد بازپرداخـت  مدت قرار مي يكي از اسناد اعتباري است كه در گروه اسناد بلند اوراق مشاركت  
ها در مواقع موردنياز منتشركنندٔه اين اسناد هستند و مقررات ناظر بر  هاي دولتي و خصوصي و شهرداري بدهي را به عهده دارد.دولت، شركت

  گيرد. نظر بانك مركزي صورت مي انتشار اين اسناد زير
  مربوط به اوراق سهام است. »ب«شده در قسمت  توضيح ذكر  
  اقتصاد ۶۹ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۹۸

هاي سـهامي كـه قصـد  هاي سهامي جديد يا شركت شود كه در آن بانك قسمتي از سرمايۀ شركت به قراردادي گفته مي »مشاركت حقوقي«  
  ها شريك شود.  فزايش سرمايه را دارند تأمين و از اين طريق در سود آنا
  اقتصاد ۷۲ ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۹۹

عنوان بازار تأمين سرمايه شـامل  پاسخ، در واقع مفهوم عام بورس را بهبراي شود، اما  اگرچه بورس كاال نيز بخشي از بازار سرمايه محسوب مي  
  شود. مي

كننـدگان و  ها حـذف شـده و تقاضـا اي بانك ها يعني بازار بورس موجب شد نقش واسطه روش جديد تأمين منابع مالي و سرمايه براي شركت  
  كنندگان سرمايه مستقيماً با هم در ارتباط قرار گيرند. عرضه

  اقتصاد ۷۵ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۰
  شود، نه مستقيم. طور كاغذي مبادله مي كاال بهدر بورس كاال،   
  اقتصاد ۷۸ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۰۱

المللي  هاي بين هاي تحميلي سازمان ها و خواسته بندي كشورها بر اساس تعريف توسعه از ديدگاه كشورهاي غربي موجب پذيرش برنامه تقسيم  
  نيافته شد. ف كشورهاي توسعهيافتگي از طر عنوان توسعه تحت

  اقتصاد ۷۹ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۰۲
باشد، قيمت ثابـت از ايـن  گيري رشد اقتصادي در يك كشور و در يك بازٔه زماني معيّن، درآمد سرانه به قيمت ثابت مي شاخص اندازهبهترين   

  تغييرات جمعيت را لحاظ كرده باشد. جهت كه رشد كاذبي را تداعي نكند و سرانه تا اثر
  اقتصاد ۸۷و  ۸۶ هاي صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۰۳
عنوان جايگزين دالر كه مشمول نوسانات روزانه و متغير قيمت، در  معيار مناسب و يكساني است كه به ،دالر رفاهي يا دالر برابري قدرت خريد  

  اشد، شده است.ب بازارهاي ارزي كشورها مي
  شود. گذاري مي المللي قيمت ها و نهادهاي بين طور ساالنه توسط سازمان اين معيار ارتباط نزديكي با دالر آمريكا ندارد و به  
  اقتصاد ۸۷ ۀدشوار * صفحمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۰۴

 %1 دهك دوم سهم دهك اول  %5
 %1 دهك سوم سهم دهك دوم  %6
 %1 دهك چهارم سهم دهك سوم  %7
 %4 دهك هفتم سهم دهك چهارم  %11

 %11 دهك دهم سهم دهك هفتم  %22
   %22 %15 %13 )درصد جمعيت باالي درآمدي ۳۰يعني (هاي باالي درآمدي  عنوان دهك هاي هشتم، نهم و دهم به مجموع دهك %50

)درصد جمعيت پايين درآمدي ۷۰يعني (هاي پايين درآمدي  عنوان دهك هاي اول تا هفتم به مجموع دهك
       %4 %5 %6 %7 %8 %9 %11 %50

/ 22 5 54 
´Àj ¦Àj ´¿w
−»H ¦Àj ´¿w  ها شاخص دهك  

  اقتصاد ۸۷ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۵
هـا اسـتفاده  اي از درآمـد آن عنوان نماينـده گيري نباشد اقتصاددانان از هزينۀ خانوار به ثبت و اندازه زماني كه محاسبۀ شكاف درآمدي قابل  

  كنند. مي
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  اقتصاد ۹۴ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۰۶
هايي در جهـت محـدود  كارگيري سياست ها با به جانبۀ كشورها است لذا دولت ظر اقتصاددانان فقر گسترده مانعي بر سر راه پيشرفت همهاز ن  

  باشند. يافتگي و گسترش آن مي دنبال افزايش سرعت روند توسعه كردن ابعاد فقر در جامعه به
  اقتصاد ۹۴ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۰۷
كنـد تـا  هاي اقتصادي، لوايح قانوني را به مجلس ارائه مي گذاري فعاليت در كنار درستي گزينه يك بايد عنوان كرد: همچنين دولت براي ريل  

  عنوان قانون به مردم ابالغ شوند. پس از تصويب در مجلس، به
  ها: بررسي ساير گزينه  
  كند. ويب ميمجلس نمايندگان، لوايح اقتصادي دولت را تص) ۲  
  .روند نه براي اجرا ها و لوايح براي تصويب به مجلس مي سياست) ۳  
  كند. مجلس نمايندگان، اقدام به تصويب لوايح دولت مي) ۴  
  اقتصاد ۹۴ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۸
  ه:هاي توليدي بخش توليد و عرض هاي دولت براي بهبود و افزايش فعاليت سياست  
  ايجاد امنيت اقتصادي) ۲    وري افزايش بهره) ۱  
  هاي جديد و تكنولوژي كارگيري فناوري ريزي براي به برنامه) ۴    وكار بهبود محيط كسب) ۳  
  اقتصاد ۹۶تا  ۹۴ هاي صفحهمشخصات سؤال: * دشوار *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۰۹
  همۀ موارد كامالً درست هستند.  
  اقتصاد ۱۰۵ ۀسؤال: * دشوار * صفح مشخصات ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۱۰

  گيرد. نرخ ماليات تصاعدي كلي است بنابراين كل درآمد شخص مشمول ماليات شده و معافيت به او تعلق نمي  
  ماليات ماهانه كل درآمد ماهانه  نرخ مربوط به طبقۀ درآمدي 

,تومان  , , ,  14 500 000 %17 2 465   ماليات ماهانه 000
ماندٔه خالص ساليانه  )كل درآمد ماهانه اهانه ماليات م(  ۱۲ )ماه(

,تومان  , 144 420 , )ماه( 000 , 12 035 000 ماندٔه خالص ساليانه 12

  
   ۱علوم و فنون ادبي  ۱۰درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۱

   ها: بررسي ساير گزينه  
  ميسر بود.  علوم ديني و ادبي) آميختگي زبان فارسي با واژگان عربي بيشتر شد؛ زيرا عمدتاً تحصيل ۱  
  تنوع يافت.  موضوع) شعر اين دوره از نظر سبك گويندگي و ۲  
  سبكان او در آوردن مضامين دقيق كوشيدند.  و هم انوري) ۳  
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۰درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۲
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۰درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۳
  مربوط به شعر و شاعران اين دوره است. » د«و » ج«موارد   
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۰درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۴
به نثر موزون نوشته  تأثير خواجه عبداهللا انصاري تحتاالبرار است كه توسط ابوالفضل ميبدي و  ٔهاالسرار و عد متن سؤال مربوط به كتاب كشف  

  شده است. 
  ۲علوم و فنون ادبي  ۷درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۵
  ۲علوم و فنون ادبي  ۷درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۶
اندازٔه توان خود به امور فرهنگي از جمله ادبيات  كس به ر دورٔه صفوي اين امكان را براي مردم فراهم آورده بود كه هررفاه اقتصادي مردم د  

  خانه و مناظره و مشاعره كردن با يكديگر در نتيجۀ آشنايي ايرانيان با اروپا اتفاق افتاد.  بپردازد و تجمع مردم در قهوه
  ۲علوم و فنون ادبي  ۱۰درس *  متوسط*  مشخصات سؤال: ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۷
هاي  كار رفته است و تمام كتاب به» شرفنامۀ بدليسي«و » عيار دانش«هاي  توضيح سؤال مربوط به نثر مصنوع است كه در ديباچۀ كتاب  

  فراهي به اين نثر نوشته شده است. » القلوب محبوب«قزويني و » نامه عباس«
  ۲علوم و فنون ادبي  ۱۰درس *  متوسطال: * مشخصات سؤ ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۸
  هندي است.  شعرهاي زباني  از ويژگي ۱گزينۀ   
  ۲علوم و فنون ادبي  ۱۰درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۹
لميح ايجاد كرده است. و كوه طور، ت با اشاره به داستان حضرت موسي  ۲آميزي دارد و گزينۀ  حس» بياني شيرين«عبارت  ۱در بيت گزينۀ   

  هاي رايج سبك هندي هستند.  شود كه همگي از آرايه اسلوب معادله ديده مي ۴در گزينۀ 
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  ۱علوم و فنون ادبي  ۹درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۲۰
  اهي در موازنه يا ترصيع ندارد. شود و سجع مطرف هيچ جايگ هاي متوازن و متوازي در هر مصراع موجب موازنه در بيت مي تقابل سجع  

تواند سجع متوازي را هم دارا باشد، اما در ترصيع حتماً تمامي  )/ در موازنه وجود سجع متوازن الزم و حتمي است، اما مي۴و  ۱هاي  (رد گزينه
  )۳كلمات مقابل هم بايد سجع متوازي داشته باشند. (رد گزينۀ 

  ۱علوم و فنون ادبي  ۹درس *  ادهسمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۲۱
  ...  باغ  مطرود  ازل  در
        ...  
  ...  ايوانيم  مأنوس  ابد  در

    بدون سجع  متوازن  متوازن متوازي (يكسان)
  ۱علوم و فنون ادبي  ۹درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۲۲

  كشيدن  محمل  اين  از   خواهند مي  چه
            

  بريدن  منزل  اين  از   يندجو مي  چه 
  متوازي  متوازي متوازي (يكسان) متوازي (يكسان)  متوازي متوازي (يكسان)

  ها:  بررسي ساير گزينه  
  سجع متوازن دارند. » درياي«و » زندان) «۱  
  سجع ندارند. » رو سنگ«و » شنبليد) «۲  
  هستند.  فاقد سجع» بست«و » بگشود«سجع متوازن دارند و » مشتري«و » چهره) «۳  
  ۲علوم و فنون ادبي  ۶درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۲۳
  جاي يك چيز، جزئي از آن آمده است.  مجاز از انسان است و در واقع به ۴در مصراع دوم بيت » دست«  
  ۲علوم و فنون ادبي  ۶درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۲۴
  ها:  بررسي ساير گزينه  
استعارٔه آشكار از چهرٔه معشوق در وقتي است كـه برقـع و » شب تاريك«كند.  ) در اين بيت مصراع دوم همان حرف مصراع اول را تكرار مي۱  

  استعارٔه آشكار از چهرٔه معشوق است كه هر دو استعاره، مجاز به عالقه شباهت هستند. » خورشيد«پوشينه بر صورت دارد و 
  مجاز به عالقه شباهت (استعارٔه آشكار) از لب معشوق است. » لعل«ردم عالم است و مجاز از م» عالم) «۳  
  مجاز از قبر است.» لحد«مجاز به عالقه شباهت از چشم معشوق است و » نرگس) «۴  
  كار رفته است و مجاز نيست.  : خاك در معناي حقيقي به۱نكتۀ   
  سازد.  دارد، اما بايد توجه كرد كه فقط و فقط استعارٔه آشكار (مصرحه) مجاز مي استعارٔه پنهان (مكنيه) وجود ۲: در بيت گزينۀ ۲نكتۀ   
  ۲علوم و فنون ادبي  ۹درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۲۵
  افي است. در اين بيت تشبيه اض» اقليم وجود«اضافۀ استعاري است و عدم به كشور و اقليمي تشبيه شده است كه مرز دارد. » سرحدّ عدم«  
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  تشبيه هستند. » شب هجران«و » خورشيد رخ) «۱  
  تشبيه اضافي است و معرفت به گوهر تشبيه شده است. » گوهر معرفت) «۲  
  تشبيه اضافي است. » قصۀ زلفت) «۴  
  ۲علوم و فنون ادبي  ۹درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۲۶
  است. » اشك«استعارٔه آشكار از » الله« ۲در گزينۀ   
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  بخشي دارند كه نوعي استعارٔه پنهان است.  و مصراع اول جان» سوخته شدن الله دل) «۱  
  پنهان) ٔهاستعار اضافۀ استعاري است و الله به انساني تشبيه شده كه صورت دارد. (اضافۀ استعاري » رخ الله) «۳  
  رخ و صورت قائل شده است كه براي انسان است و استعارٔه پنهان دارد. » الله«) شاعر براي ۴  
  ۲علوم و فنون ادبي  ۹درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۲۷
  در مصراع دوم استعارٔه آشكار از قلب است كه در مصراع اول به آن اشاره شده است. » كتاب«الف)   
  بخشي و نوعي استعارٔه پنهان است.  دهد كه جان ا مخاطب قرار مير» عقل«پ) شاعر در اين بيت   
  بخشي كرده است.  جان» عشق«ث) غيرت داشتن امري است كه مختص انسان است و در اين بيت شاعر با نسبت آن به   
  همگي تشبيه اضافي هستند و بيت فاقد استعاره است. » بادبان فراق«و » روزق صبر«، »بحر غم«در گزينۀ ت،   
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  ۲علوم و فنون ادبي  ۸درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۲۸
  دم  سر  هِ  آ  بِ  كس  لِ  دِ  زد  سو  نَ  گر  اَ  جب  عَ  ِچ
      -     -     -  -        -     -     -  -  

  فاعالتن  فعالت  فاعالتن  فعالت
  ۲علوم و فنون ادبي  ۸درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۲۹
  وزن ابيات:   
  ۱ (   /   /   /  مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعلين :  
  ۲ (   /   /   / تن فاعلن: فاعالتن فاعالتن فاعال  
  ۲علوم و فنون ادبي  ۸درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۳۰

  رانْ  با  ِج  مو  در  دَن  شُ  هان  پن  مينْ  زَ
   -  -  -     -  -  -     -  -  

  فعولن  مفاعيلن  مفاعيلن
  يي ساير ابيات: الگوي هجا  
  ۲ (   /  /   /  
  ۳ (  /   /  /    
  ۴ (  /   /  
  ۲علوم و فنون ادبي  ۸درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۳۱
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  است. » ق نامي تا« و ركن سوم» جهان از عش«ركن دوم  )۱  
  است. » به مرگا/ شنا كن«ريزد و درست آن  باشد وزن عروضي به هم مي» گبه مر«) اگر ركن پنجم ۳  
  ، پس ركن دوم و سوم اشتباه هستند. »يند ابري/ تي ره در پي/ راهني است) «۴  
  ۲علوم و فنون ادبي  ۸درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۳۲

  رند  بَ  مي  من  بر  ك  رش  نم  تا  س  دو  تي  گف  كِ  اي 
-     -  -  -     -  -  -     -  -  -     -  

  فاعلن  فاعالتن  فاعالتن  فاعالتن
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  ) مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن۱  
  اعيلن) مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مف۲  
  ) فعولن فعولن فعولن فعولن۳  
  ۲علوم و فنون ادبي  ۵۶صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۳۳
  هاي خدا دارد.  افتد ريشه در خواسته اين است كه اتفاقاتي كه در جهان مي ۲مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينۀ   
  ها:  مفهوم ساير گزينه  
  كند.  توكل داشته باشد؛ خداوند همواره به او كمك مي ) كسي كه به خداوند ايمان و۱  
  شود تا بندگان اشتباه كنند؛ زيرا اميد بخشش دارند.  اندازٔه خدا موجب مي ) گاهي بخشندگي بي۳  
  ) اينكه ما درستكار يا بدكار باشيم براي خود ما سود و زيان دارد. ۴  
  ۱وم و فنون ادبي جامع عل*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۳۴
  ها:  مفهوم ساير گزينه  
  اش خوب است.  اندازه  ) هرچيز به۱  
  تر است.  ) هرچه مال و دارايي انسان كمتر باشد خيالش آسوده۲  
  شود.  ) ناپايداري دنيا را متذكر مي۳  
  ۱جامع علوم و فنون ادبي *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۳۵
  نيز به آن اشاره شده است.  ۳آيد كه در مصراع دوم بيت  ت كه رنج و سختي قبل از رستگاري و آسايش ميمفهوم سؤال اين اس  
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  ) چيز با ارزش را نبايد از دست داد. ۱  
  بيند.  ) انسان همواره نتيجۀ عملش را مي۲  
  ) قدر نعمات را بايد دانست، زيرا ممكن است از دست بروند. ۴  
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  ۱تاريخ  ۱۳ درس ۱۲۰صفحۀ * ساده  مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۳۶
  كرد. مي متصل )ريصغ يايآس در يشهر( »سارد« به را ي)هخامنش يها تختيپا از يك(ي »شوش« ،شد احداث بزرگ وشيدار فرمان به كه يشاه ٔهجاد  
  ۱تاريخ  ۱۱ درس ۱۰۰صفحۀ * متوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۳۷
  ي را برعهده داشت. دولت يها نوشته و اسناد ها، نامه ينگهدار و ثبت م،يتنظ ،نگارش مهم ۀفيوظ يشاه وانيددر تشكيالت اداري هخامنشيان،   
  ۱تاريخ  ۱۲ درس ۱۱۳صفحۀ * متوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۳۸
 نظـام يهـا هيپا جنبش، نيا. آمد ديپد مزدك يرهبر به ياقتصاد و ياجتماع يها ضيتبع و ها ينابرابر هيعل يبزرگ جنبشقباد،  يپادشاه زمان در  

 كـه داد انجام ياقدامات ،ياقتصاد و ياجتماع امور اصالح يبرا قباد، نيجانش و پسر روان،يانوش خسرو رو، نيازا. لرزاند شدت به را يساسان يطبقات
  .شد افزوده دوم ۀدرج ينجبا و اشراف نفوذ و قدرت بر و افتي كاهشاول  ۀدرج ينجبا و اشراف نفوذ و قدرت ،»اقدامات نيا ۀجينت در«
  ۱تاريخ  ۱۳ درس ۱۲۶صفحۀ * دشوار مشخصات سؤال: *  ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۳۹
 عـوارض ،يگمركـ حقـوق از زيادي درآمد نيبنابرا داشت؛ روم قلمرو در ياديز انيمشتر هندوستان يۀادو و نيچدر زمان اشكانيان، ابريشم   

  شد. يم ياشكان حكومت بينص ،يراهدار و ونقل حمل
  ۱تاريخ  ۱۲ درس ۱۱۲و  ۱۱۱هاي  صفحه* دشوار  مشخصات سؤال: * ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۰
 و هـا تفـاوت نيـا كـه كردند يم ودوانم نيچن و بودند حاكم ۀطبق ازاتيامت و ياجتماع يها ينابرابر مدافع ،يزرتشت موبدان ان،يساسان دوران در  

  ها درست هستند. ساير گزينه .شود يم جامعه شدن فاسد موجب گريد ۀطبق به يا طبقه از رفتن و است الزم كشور ثبات و نظم حفظ يبرا زهايتما
  ۲تاريخ  ۱۱ درس ۱۱۶صفحۀ * ساده  مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۱
 يحقـوق و ياجتمـاع ،ياقتصاد ،ياسيس يها عرصه در يا گسترده اصالحات لخانان،ياوزير »  همدانياهللا فضل نيدالديرش« يها تالش پرتو در  

  .گرفت انجام
  ۲تاريخ  ۹ درس ۹۴صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۲
بيشـتري  شـتاب ي ايرانيانريپذ اسالم وندر كردند، پا بر يمستقل يحكومت يها و سلسله گرفتند دست به را قدرت يرانيا رانيام آنكه از پس  

  .درآمدند ٔه آنان به دين اسالندور در رانيا مردم شتريب و گرفت
  ۲تاريخ  ۱۰ درس ۱۰۳صفحۀ *  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۳
 دچار ،ينيجانش و قدرت سر بر اختالف اثر در ملكشاه، و الملك نظام خواجه يعني خود، قدرتمند پادشاه و ريوز مرگ دنبال به ان،يسلجوق حكومت  

  .بودند مؤثر حكومت نيا زوال و ضعف در زين انيسلجوق ۀسلط ريز ينواح در اتابكان گرفتن قدرت و رانيا در انيلياسماع مبارزاتد. ش ضعف
  هاي ضعف و زوال حكومت خوارزمشاهيان را فراهم آورد. توجه: هجوم مغول زمينه  
  ۲تاريخ  ۱۲ درس ۱۲۷صفحۀ * متوسط  شخصات سؤال: *م ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۴
 بـه مغـول زيـانگ وحشت و رانگريو هجوم. بود انهيصوف يها قتيطر و تصوف توجه قابل رشد ان،يموريت و لخانانيا دوران مهم تحوالت از يكي  
  .داشت ها خانقاه درون به رفتن و تصوف به مردم آوردن يرو در يمؤثر نقش كرد، جاديا جامعه در كه يديناام و ينگران و رانيا
  ۲تاريخ  ۱۳ درس ۱۴۲صفحۀ * دشوار  مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۵
 ٔهادار و افـتي شيافـزا) ريشمش اهل( يلشكر و) قلم اهل( يكشور يها مقام انيم يريدرگ و اختالف ي شاه سلطان حسين،زمامدار زمان در  

  .شد مواجه اخالل و ينظم يب با حكومت امور
  هستند.» شاه صفي«از وقايع دوران فرمانروايي  ۴و  ۲هاي  و گزينه» شاه سليمان«از وقايع دوران فرمانروايي  ۱توجه: گزينۀ   

  

  جغرافياي ايران ۸ درس ۷۳صفحۀ * ساده مشخصات سؤال: *  ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۶
 جـوار هـم ۀمزرعـ و مكان روستا، چند وستنيپ هم به از كه است معيّن ييايجغراف ٔهمحدود با يكشور ماتيتقس واحد نيتر كوچك» دهستان«  

  د.شو يم ليتشك
  شود. اداره مي» بخشدار«است كه توسط » بخش«لحاظ نظام اداري تابعِ  شود، اما دهستان به خود دهستان توسط دهدار اداره مي  
  جغرافياي ايران ۸ درس ۷۱و  ۷۰هاي  صفحه*  ساده مشخصات سؤال: * ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۷
  .قصبه و بلوك ت،يوال الت،يا: از بودند عبارت بيترت به يكشور ماتيتقس ياصل عناصر ،هيقاجار و هيزند ه،يافشار ه،يصفو ٔهدور در  
  اند.  از تقسيمات كشوري در دورٔه ساسانيان بوده» رستاك«و » خوره«توجه:   
  جغرافياي ايران ۷ درس ۶۸صفحۀ * متوسط * مشخصات سؤال:  ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۸
  .شد گرگان نيسرزم به ها يستانيس مهاجرت باعث بود، رمنديه يخيتار بند به يتوجه يب از يناش كه ستان،يس ۀمنطق »آب منابع شدن خشك«  
  جغرافياي ايران ۷ درس ۶۱صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۹
. سـاير اسـت داشـته يريچشـمگ شيافـزا گذشته، به نسبت ت،يجمع يپراكندگ در رگذاريتأث عامل عنوان به انسان نقش ر،ياخ يها دهه در  

  اند. ها درست گزينه
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  ايران جغرافياي ۷ درس ۶۷ تا ۶۳ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۰
 وميـر مـرگ نرخ از بيشتر مواليد نرخ آن، در كه دارد تعلق كشوري به كه ستا پهن قاعدٔه با سني هرم يك سؤال، صورت در شده تصوير سني هرم  

 كشـوري از زودتـر جمعيـت كشوري، چنين در لذا باالست؛ آن در جمعيت طبيعي رشد نرخ و است مواجه جمعيت جواني با كشور، اين يعني است؛
    شود. يم برابر دو است)، صفر زير جمعيت طبيعي رشد نرخ آن در (كه فنالند مانند

 هـرم ايران، در اخير هاي سال در مواليد نرخ كاهش به توجه با همچنين هستند. درست باريك قاعدٔه با سني هرم يك دربارٔه ۳ و ۱ هاي گزينه  
   است. شدن دور حال در شكلي چنين از ايران سني

  ۲ جغرافيا ۷ درس ۹۱ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۱
  .دارد اختصاص خاص محصول كي ديتول به كه يكشاورز عيوس يها نيزم از است عبارت »شنيپالنت«  
  دارند. اشاره كشاورزي انواع از يكي به ۴ گزينۀ و صنعت و كشت به ۲ گزينۀ سبز، انقالب به ۱ گزينۀ توجه:  
  ۲ جغرافيا ۹ درس ۱۱۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۲
 يمحـدود اسـتقالل از ،جغرافيـايي) موقعيت (نه يمذهب و يقوم طيشرا ليدل به كه شود يم گفته ييها التيا اي ها استان به رخودمختا ينواح  

 ياسيس واحد كي محدود استقالل« ،يخودمختار گر،يد عبارت به .هستند يمركز حكومت تابع دفاع، و يخارج استيس امور در و برخوردارند
  .»است شورك كي داخل در خود ٔهادار در

  .شود ينم اجرا »تجاري آزاد مناطق« در يگذار هيسرما مورد در كشورها يگمرك و ياتيمال نيقوان توجه:  
  ۲ جغرافيا ۸ درس ۱۰۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۳
 موجب و كنند يم خارج رقابت دور از را كشورها يداخل يها كارخانه و رنديگ يم دست در را كاال كي ديتول انحصار گاه چندمليتي، يها شركت  

  دارند. اشاره كشورها ساير در يگذار هيسرما به يتيچندمل يها شركت يمند عالقه داليل به ها گزينه ساير .شوند يم ها آن يورشكستگ
  ۲ جغرافيا ۹ درس ۱۲۴ تا ۱۲۲ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۴
  پذيرند. مي تأثير هم از برعكس و گذارند يم ريتأث (سياست) ياسيس ماتيتصم بر (جغرافيا) ييايجغراف هايفضا كه است آن بيانگر اسيسي جغرافياي  
 اسـت. جغرافيا) از سياست تأثيرپذيري ( »سياست بر جغرافيا تأثيرگذاري« از اي نمونه كريمه، جزيرٔه شبه سر بر روسيه و اوكراين بين كشمكش  

   است. مطرح جغرافيا بر سياست تأثيرگذاري بحثِ ها، گزينه ساير در
  ۲ جغرافيا ۸ درس ۱۰۸ صفحۀ *دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۵
 اسـاس بـر هـا هيـاتحاد نيـا عضـو يكشـورها .رديگ يم شكل هيهمسا يكشورها انيم ،اي) (ناحيه يا منطقه يتجار -ياقتصاد يها هياتحاد  

 نيبـ تجـارت تـا »بردارنـد ايـ دهنـد كاهش خودشان نيب را يگمرك يها تعرفه و ها اتيمال« دارند يسع كنند، يم امضا كه ييها نامه موافقت
  .شود كمك كشورها ياقتصاد رونق به و يابد افزايش منطقه يكشورها

  
  ۱ شناسي امعهج ۸۳ و ۸۲ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۵۶
   .گويند مي اجتماعي انسداد را صعودي اجتماعي تحرك و ارتقا راه بودن مسدود ■  
   .دارد اجتماعي گروه يك در يا جامعه در فرد كه است جايگاهي ،اجتماعي موقعيت از منظور ■  
   .ويندگ مي اجتماعي تحرك را ديگر اجتماعي موقعيت به اجتماعي موقعيت يك از افراد جايي به جا ■  
  ۱ شناسي جامعه ۸۷ و ۸۶ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۵۷
 بـا هـا گـروه و افـراد هويتي تغييرات گيرد، مي شكل جامعه اساسي يها ارزش و عقايد چارچوب در افراد اجتماعي هويت كه مادامي اول: قسمت ■  

 يهـا عرصـه از يكـي در خـود، پشـتكار و شالتـ با كه فردي گيرد. مي قرار نيز جامعه يدتأي و تشويق مورد و است سازگار اجتماعي جهان هويت
   شود. مي واقع جامعه تأييد مورد بخشد، مي ارتقا را جامعه افراد از بخشي و خود اجتماعي موقعيت طريق، اين از و زند مي نوآوري به دست اجتماعي

 ناشـي گاه، و گردد بازمي اجتماعي جهان اعضاي يها فعاليت و ها نوآوري به و است ونيدر علل از ناشي گاهي فرهنگي، تعارض دوم: قسمت ■  
   .است ديگر اجتماعي يها جهان از تأثيرپذيري پيامد و است بيروني علل از

  ۱ شناسي جامعه ۹۰ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۵۸
 مردم، ميان در كه شود مي محقق هنگامي هويت اين گيرد. مي شكل آن اجتماعي يها ارزش و عقايد اساس بر اجتماعي جهان فرهنگي هويت  

 فرهنگي هويت شود، شناخته رسميت به و پذيرفته افراد سوي از ها ارزش و عقايد از نوعي هرگاه يعني آيد؛ پديد مشتركي يها ارزش و عقايد
   آيد. مي پديد اجتماعي جهان

  ۱ شناسي جامعه ۹۲ و ۹۱ هاي صفحه * دشوار * :سؤال تمشخصا ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۵۹
 توانـد نمـي اجتماعي جهان و يابد مي تداوم اجتماعي جهان يك يها ارزش و عقايد با ناسازگار زندگي شيؤه همان يا فرهنگي تعارض گاهي ■  

   دهد. سامان خود فرهنگ اساس بر را اجتماعي يها كنش
 گيرند قرار ترديد مورد سازند، مي را اجتماعي جهان فرهنگي هويت كه ييها ارزش و ها آرمان عقايد، هك دهد مي رخ هنگامي فرهنگي تزلزل ■  

 بـه و شـود مي آغاز هنجارها و رفتارها سطح از اغلب ناسازگاري ديگر، عبارت به بدهند. دست از مردم زندگي در را خود استقرار و ثبات و
   د.رس مي ها ارزش و عقايد يعني تر عميق سطوح

   .باشد نداشته را خود اجتماعي يها ارزش و عقايد از دفاع و حفظ توان اجتماعي، جهان كه آيد مي وجود به جايي در فرهنگي هويت بحران ■  
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  ۱ شناسي جامعه ۹۳ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۶۰
   است. زندگي معناي يافتن در انسان دانستن واننات يا انسان زندگي براي معنا انكارِ انگاري: پوچ اول: قسمت ■  
 فـرا اجتماعي جهان ارزشي و عقيدتي يها بنيان دربارٔه بازانديشي به را اجتماعي متفكران و دانشمندان معنوي، ألخ و كاستي دوم: قسمت ■  

   كند. مي تشويق آن فرهنگي هويت مرزهاي از عبور براي را ها آن و خواند مي
  ۱ شناسي جامعه ۹۷ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۶۱
 سـرايت آن عميـق يها يهال به فرهنگي دادوستد ،نكند پافشاري خود يها ارزش و عقايد بر ديگر، يها جهان با تعامل در اجتماعي جهان اگر  

 مسـير در كـه اي اجتمـاعي جهان شود. مي تيهوي تالتحو دچار ،كند پشت خود يها آرمان و عقايد به زمان، مرور به كه درصورتي و كند مي
   شود. مي ملحق آن به كند، قبول را ديگري اجتماعي جهان عقايد و ها ارزش هويتي، تالتحو

  ۱ شناسي جامعه ۹۸ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۶۲
 فرهنـگ تواند مي نه بنابراين دهد، مي دست از خود تاريخ و فرهنگ با را ارتباطش و كند مي عمل تقليدي روش به خودباخته، اجتماعي جهان  

 آن مقهـور و مبهوت كه ديگري اجتماعي جهان به و بگذرد آن از و كند رها را آن تواند مي نه و دهد گسترش يا ببخشد تداوم را خود هگذشت
  !مانده آنجا از و رانده اينجا از شود. ملحق است، شده

  ۲ شناسي جامعه ۵۶ صفحۀ * متوسط * :سؤال تمشخصا ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۶۳
 حاكميـت جهـان، از بخشـي در هريـك مختلـف، يها تمدن و ها فرهنگ است؛ نبوده امروز صورت به جديد غرب ظهور از قبل جهاني جامعۀ  

 متفـاوت يهـا حاكميـت بـا مختلف كشورهاي بين فرهنگي و نظامي سياسي، اقتصادي، روابط بودند. آورده وجود به را خود به مربوط سياسي
 نظـامي سياسي، روابط تابع را فرهنگي تالتعام سرنوشت كه نبود اي گونه به گرفت مي شكل روابط اين طريق از كه جهاني جامعۀ و بود برقرار

 برخوردار تريبر فرهنگي ظرفيت از كه صورتي در گرفتند، مي قرار نظامي هجوم مورد كشورها برخي اگر دليل همين به .دهد قرار اقتصادي يا
 روابـط طريـق از خـود جغرافيايي مرزهاي از توانستند مي نيز مختلف يها فرهنگ كردند. مي جذب و هضم خود درون را مهاجم گروه بودند،
   كنند. عبور معرفتي، و علمي مستقيم وگوهاي گفت يا تجاري

  ۲ شناسي جامعه ۶۵ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۶۴
 اقتصادي وابستگي موجب پديده، اين و گيرد مي آنان از را جهاني اقتصاد در زني چانه قدرت استعمارزده، كشورهاي اقتصاد شدن محصولي تك  

   شود. مي استعمارگر كشورهاي به ها آن
  ۲ شناسي جامعه ۸۰ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۶۵
 تالمشـك با نيز ها آن اما ،دادند مي قرار خود شعار را ثروت مناسب توزيع و اجتماعي عدالت اوليه، يبراليسمل از انتقاد با سوسياليستي جوامع  

   شدند. مواجه اساسي
  ۲ شناسي جامعه ۸۴ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۶۶
 علـم رشـد بـا ولـي افزودند،  مي خود ثروت بر جنگي غنايم با تاريخ، هگذشت در فاتحان كه بود معتقد فرانسوي، شناس  جامعه كنت، اگوست  

 از .بندد مي بر رخت بشر زندگي از جنگ صنعتي، بالانق از بعد دليل همين به آيد.  مي دست به طبيعت بر غلبه طريق از ثروت صنعت، و تجربي
   .است حميليت و عارضي امري بلكه نيست ذاتي امري غربي، جديد جامعه و فرهنگ در جنگ او، ديدگاه

  ۲ شناسي جامعه ۸۵ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۶۷
 خـود بـه نيـز دينـي و مذهبي ظاهر و نداشت ديني منشأ جنگ، دو اين از يك هيچ شد. آغاز اروپايي كشورهاي درگيري با جهاني، جنگ دو  

 .كردنـد  مـي توجيه را خود رفتار ،سوسياليستي و ليبراليستي ،وناليستيناسي يها انديشه قالب در جنگ، دو اين در درگير يها طرف نگرفت.
   داشتند. غرب فرهنگ در ريشه جنگ دو اين اساس براين

  ۲ شناسي جامعه ۹۵ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۶۸
 مـدرن، فرهنـگ داننـد. مـي طبيعـت به غرب اصرمع فرهنگ و مدرن انسان رويكرد از ناشي را زيست محيط يها بحران انديشمندان، برخي  

 تسـخير بـا كه است گمان اين بر انسان فرهنگ، اين در دارد. آن در را تصرفي هرگونه ٔهاجاز انسان كه داند مي جاني بي و خام ٔهماد را طبيعت
   كند. حل را خود تالمشك و مسائل تمامي تواند مي آن، تصرف و طبيعت

  ۲ شناسي جامعه ۹۹ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۶۹
 با عالمان يا اند كرده بيان بشري هجامع دربارٔه وحي طريق از پيامبران كه حقايقي دربارٔه كه بودند آن دنبال به شناسان جامعه ،نوزدهم قرن در  

 درسـت راه تنها را خود تجربي روش نوزدهم قرن شناسان جامعه كنند. داوري تجربي و حسي روش با اند، رسيده ها آن به عقلي يها لالاستد
   .است غيرعلمي ديگر جوامع علوم و ها آگاهي بودند معتقد و دانستند مي هستي جهان شناخت براي

  ۲ شناسي جامعه ۱۰۰ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۷۰
 اينكـه از پـس ولـي ،شـد نمي دانسته علمي غيرتجربي، شناخت ن،آ اساس بر و بود تجربه و حس بر مبتني نوزدهم قرن از مدرن روشنگري  

 مـورد آن ۀروشـنگران هويت و شد مخدوش تجربي -علمي معرفت لالاستق است، وابسته غيرتجربي يها معرفت به تجربي علم شد، مشخص
   بود. مدرن جهان شناختي معرفت هويت در ترديد ۀمنزل به روشنگري در ترديد گرفت. قرار ترديد
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  منطق ۶۵ تا ۶۲ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۷۱
 نتيجـه را متقابل صدق بودن)، كليه صورت (در اصل صدق تداخل، در ولي رسيد، توان مي آن متقابل كذب به اصل، صدق از تضاد و تناقض در  

  را. آن كذب نه دهد، مي
  منطق ۶۸ تا ۶۲ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۷۲
 خـارج مربع از توانيم نمي تقابل، مربع روي حركت با طبعاً تقابل. مربع اقطار يا اضالع روي كردن حركت بار دو يعني متقابل متقابلِ آوردن دست به  

 اصـل قضـيۀ همـان بـه متـداخل) متـداخل يـا متضـاد تضادم يا متناقض متناقض (مثالً باشد برگشتي و رفت حركت اگر و )۴ گزينۀ (رد شويم
  ).۲ گزينۀ (رد است اصل قضيۀ متقابل باشد، هرچه كه رسيم مي تقابل مربع رئوس از ديگر يكي به صورت، اين غير در و )۳ گزينۀ (رد گرديم برمي

  منطق ۴۱ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۷۳
 اول شـكل اقترانـي قيـاس يـك صـورت بـه استدالل اين حقيقت در است. قياسي استداللي پس دارد، پي در را يجهنت ضرورتاً استدالل اين  

  است: بازنويسي قابل
  .هستند د ويژگي داراي ب و الف پس: است. د ويژگي داراي ج، ويژگي داراي هر .هستند ج ويژگي داراي ب و الف  
 حكـم ديگـر ويژگـي در هـا آن مشـابهت بـه ويژگي، يك در امر دو مشابهت از صرفاً تمثيلي استقراي در زيرا نيست، تمثيلي استدالل، اين  

 را »د« ويژگـي حتمـاً باشد، داشته را »ب« و »الف« بين مشابه ويژگي آن هرچيزي كه داشتيم اطالع كلي مطلب اين از اينجا در ولي كنيم، مي
 جزئي. مشابهت آن صرفِ نه است، كلي مطلب همين ما استدالل پايۀ و دارد هم

  منطق ۵۷ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۷۴
 اسـتاندارد حالت در قضيه اين شود. مي محسوب جمله فعل »است نشده ديده« عبارت كل يعني است نقلي ماضي مجهول فعل جمله اين فعل  

 در »اسـت مسئول« كه كنيد توجه بود. خواهد محمول »شده دهدي« پس است، بيان قابل »نيست شده ديده است، مسئول كه مردي« صورت به
  گرفت. نظر در محمول جزء را آن توان نمي و است قضيه موضوع براي صفت حكم

  منطق ۵۵ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۷۵
  شود. مي محسوب انشائي و است پرسشي جملۀ :۱ گزينۀ  
  شود. مي محسوب ئيانشا و است امري جملۀ :۲ گزينۀ  
  آرزوست. بيان نوعي از دومي و دعايي نوع از اولي كه است عاطفي جملۀ دو :۳ گزينۀ  
 سـاختار تواننـد مـي شـرطي قضيۀ اجزاي كه كنيد توجه دارد. كذب و صدق قابليت و شود مي محسوب قضيه و است شرطي جملۀ :۴ گزينۀ  

 در كسـي نداشـتن دوسـت از خبر هم اينجا در باشد. شده منتقل مشروط خبر يك كل، رد كه است اين مهم باشند. داشته امري مثالً انشائي
  است. شده داده او هاي حرف به ندادن گوش صورت

  منطق ۸۲ و ۷۳ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۷۶
 يـك »دوم مقدمـۀ« و »اول مقدمـۀ« كـه كنيـد توجه يد.آ مي دوم مقدمۀ از نتيجه محمول و اول مقدمۀ از نتيجه موضوع نتيجه، قانون طبق  

 عـوض را مقدمه دو جاي اگر پس دارد، وجود ها آن در نتيجه محمول و موضوع ترتيب به كه شوند مي گفته مقدماتي به همواره و است اصطالح
 مقدمۀ شود مي است، شده نوشته اول كه اي مقدمه و اول مقدمۀ شود مي است، شده نوشته دوم كه اي مقدمه ندهيم، تغيير را نتيجه ولي كنيم،
  اند: شده نوشته جا جابه آن مقدمات كه زير اول شكل قياس مانند دوم.

  است. ج ب هر دوم: مقدمۀ  
  است. ب الف هر اول: مقدمۀ  
  است. ج الف هر نتيجه:  
  منطق ۷۹ تا ۷۳ و ۵۹ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۷۷
  كنيم: مي پياده دياگرام روي را مسئله عاتاطال تمام  

ÃTº SÃÿÃ¨ ·¼ºI¤ ¢Lö\¾,است.  -ب  الفهر/بعضي 
» SwH ¾L]¼¶ ´À ¾\ÃTº
J ,nILTøH ³»j óo{ ¢Lö

SwH + ³»j à¾¶k£¶ nj

است.   -بالف  بعضي 

است.   - جب  هر است.  - ج  ببعضي/هر 

.....  ج  الف  .....  .....  است.  جالف
 سوم شرط دارد، -عالمت الف اول مقدمۀ در چون و گيرد مي  عالمت الف باشد، كليه نتيجه اگر ).۲ و ۱ هاي گزينه (رد است موجبه نتيجه پس  

  ).۴ گزينۀ (رد است جزئيه حتماً نتيجه پس شود، مي نقض اعتبار
 كيفيـت قـانون بـه توجه با و نكته اين طبق باشد. معتبر بتواند قياس تا باشد جزئيه بايد هم نتيجه باشد، جزئيه مقدمات از يكي هرگاه نكته:  

  داد. تشخيص را جواب راحتي به شد مي نتيجه
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  منطق ۶۸ تا ۶۲ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۷۸
   اول: حل راه  
  نيست ب الف هيچ Ç¤I¹T¶ است ب الف بعضي Ç¤I¹T¶ نيست ب الف هيچ  
  نيست ب الف هيچ jIñT¶ است ب الف ره jIñT¶ نيست ب الف هيچ  
  نيست ب الف هيچ iHkT¶® نيست ب الف بعضي iHkT¶® نيست ب الف هيچ  
  نيست ب الف هيچ Á¼Tv¶ u§ø نيست الف ب هيچ Á¼Tv¶ u§ø نيست ب الف هيچ  
  نيست ب الف هيچ iHkT¶® نيست ب الف بعضي Ç¤I¹T¶ است ب الف هر jIñT¶ نيست ب الف هيچ  
  خطاتر): كم و تر (سريع دوم حل راه  

 تصـور را تقابـل مربع است كافي »د« و »ب« ،»الف« موارد براي 

 مربـع اقطـار يا اضالع روي آن، با ناسبمت اي رابطه هر با و كنيم

 بـه رسـيد. خـواهيم رأس كدام به نهايتاً ببينيم تا كنيم حركت

 آغـاز باالچپ رأس از مسيرها همۀ كه شد خواهد معلوم سادگي

  شد. خواهد ختم هم رأس همان به و شود مي

  كنيم. مي عمل اول حل راه مانند »ج« مورد در  
  منطق ۷۳ و ۶۸ تا ۶۲ هاي صفحه * دشوار * :ؤالس مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۷۹
 از است ممكن قياس ولي است، ثابت قياس شكل است، نكرده تغيير محمول و موضوع جاي چون گردد، تبديل آن متقابل به قياسي نتيجۀ اگر  

 ايـن در كنـيم، تبـديل آن متناقض به را نتيجه اگر حال و است صادق حتماً نتيجه مقدمات، درستي فرض با مثالً زيرا شود، ساقط بودن معتبر
  ).۳ و ۱ هاي گزينه (رد شد خواهد كاذب ضرورتاً نتيجه صورت

 هـاي شكل در ولي بالعكس، و شود مي تبديل چهارم شكل به باشد اول شكل قياس اگر كنيم، تبديل آن مستوي عكس به را قياسي نتيجۀ اگر  
  ).۴ و ۳ هاي گزينه (رد كند نمي هم تغيير الزاماً و ماند نمي ثابت لزاماًا قياس شكل پس دهد، نمي رخ شكلي تغيير سوم، و دوم

  بود. خواهد صادق حتماً هم مستوي عكس نتيجه، درستي صورت در زيرا شود، مي حفظ الزاماً قياس اعتبار البته  
 عكـس نتيجـه، جـاي بـه قياسـي چنين در وقتي باشد. صادق الزاماً هم نتيجه مقدمات، صدق صورت در كه است قياسي معتبر قياس توجه:  

  جديد. قياس اين بودن معتبر يعني اين و بود خواهد صادق نتيجه مقدمات، صدق صورت در هم باز بگذاريم، را آن مستوي
  منطق ۵۲ تا ۴۱ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۸۰
 اين« بگوييم اگر مثالً شد. خواهد قياسي استدالل لذا و است صادق ضرورتاً پس ،باشد مقدمات در شده بيان شباهت وجوه از يكي ما حكم اگر  

 »دارد را قابليـت اين هم دوم گوشي دهد، نشان را شمال جهت تواند مي اول، گوشي چون پس دارند نما قطب و راديو دوربين، دو هر گوشي دو
 وجـوه از كه است بودن نما قطب داراي الزمۀ شمال، جهت دادن نشان قابليت زيرا ايم، برده بهره قياس از بلكه ايم نكرده ارائه تمثيلي استدالل
  كنند. مي ضروري حمايت نتيجه از استدالل مقدمات بنابراين است، گوشي دو شباهت

 پـس است، ستقراا نوع يك تبيين بهترين استنتاج اما است، قياس بلكه نيست استقرا اصالً دارد قطعي نتيجۀ چون استداللي چنين :۱ گزينۀ  
 نشـده رد قطعـي طـور به شده، گذاشته كنار فرضيات يا باشد داشته وجود هم نشده بررسي فرضيات بايد يا حتماً تبيين بهترين استنتاج در

  نباشد. قطعي نتيجه تا باشند
 گـر بيـان طبيعت، گذشتۀ وضعيت ازير هستند، قوي آينده به گذشته هاي تعميم برخي طبيعت، كردن عمل يكسان قانون به توجه با :۲ گزينۀ  

  بود. خواهد طور همين هم آينده در است، جوشيده درجه ۱۰۰ در گذشته در آب اگر مثالً هست. هم آينده وضعيت
  است. قياس بلكه نيست استقرا اصالً و دارد ضروري نتيجۀ هم استدالل نوع اين :۳ گزينۀ  
  منطق ۵۵ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۸۱
 گرمـا احسـاس مـن« عبـارت اما دهد، نمي باشد، كذب و صدق قابل كه خبري و است (تعجبي) عاطفي جملۀ يك »سردي! هواي چه« عبارت  

 نكند، گرما احساس خود درون در دوم جملۀ گويندٔه اگر مثالً باشد. كاذب يا صادق تواند مي و دهد مي گوينده دروني واقعيت از خبري »كنم مي
 »نيسـت ب الـف« يـا »اسـت ب الـف« صورت به جمله ساختار عاطفي، جمالت در كه كنيد دقت است. كرده بيان كاذب خبري و گفته دروغ
 گرفته نظر در ها آن براي كذب و صدق قابليت يعني شوند مي محسوب انشائي و نيستند خبر بيان براي جمالت اين منطقي نظر از لذا و آيد نمي
 كـه شود نمي سبب شود، مي منتقل خبري جملۀ يك به انشائي، جمالت برخي شنيدن با ما ذهن معنايي، لحاظ به نكهاي شود: توجه شود. نمي
  كنند. بررسي منطق در را ها آن و بگيرند نظر در كذب و صدق انشائي جمالت خودِ براي

 از هـم ديگـري و دهـد نمي خبري اصالً است انشائي نچو يكي بلكه دهند نمي خبر ذهن از خارج واقعيت از جمالت اين از كدام هيچ :۲ گزينۀ  
  دهد. مي خبر انسان درونيات

  نيستند. هم تناقض داراي دو اين پس نيست، قضيه جمله، دو اين از يكي چون و است قضيه دو بين نسبتي تناقض :۳ گزينۀ  
 باشند. صادق همزمان توانند نمي دو اين سپ باشد، كاذب يا صادق تواند نمي پس است، انشائي جمالت اين از يكي چون :۴ گزينۀ  

jIñU

Ç¤I¹U

SwH J þ²H oÀSvÃº J þ²H _ÃÀ

SwH J þ²H Âñ÷MSvÃº J þ²H Âñ÷M
jIñU SdU ®iHkU

®iHkU®iHkU

®MI£T¶ ÍMo¶
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  يازدهم فلسفه ۵۴ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۸۲
 و نفـس تهـذيب و ايمان تقويت مثل شوند مي مربوط قلب به كه اموري با (يعني قلب طريق از كه است واسطه بي و قلبي معرفت نوعي شهود،  

 وحياني شهودها برخي ولي است، شهود نوعي وحي ).۲ و ۱ هاي گزينه (رد شود مي حاصل گام به گام و جيتدري صورت به و قلبي) سلوك و سير
  ).۳ گزينۀ (رد نيستند

  يازدهم فلسفه ۴۵ و ۴۴ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۸۳
   نداريم. چيزي هيچ واقعيت شناخت براي راهي ما كه ستني معنا اين به اما )۱ گزينۀ (رد است خطاپذير و محدود انسان شناخت اگرچه  
 خطـر از بايـد دانيم مـي و ايم شـناخته را خطر همچنين نيست، خيال و دارد واقعيت شير، دانيم مي ما كه است اين گر بيان درنده شير از فرار  

 اگر كنيم؛ مي اصالح و شناسيم مي را خود خطاي اوقات از بسياري كه است اين شناخت، امكان بر ها نشانه از ديگر يكي ).۳ گزينۀ (رد گريخت
  ).۴ گزينۀ (رد كنيم شناسايي را خود خطاي توانستيم نمي است، صحيح شناخت كدام دانستيم نمي و نداشت وجود شناخت توانايي

  يازدهم فلسفه ۴۸ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۸۴
 قـدرت بـودن محدود نشانۀ شويم مي شك دچار مغز رموز و اسرار تمام به بردن پي جمله از امور برخي شناخت براي خود توانايي در ما اينكه  

 يـا شـناخت بـا شـك، ايـن طرفـي از ).۲ و ۱ هاي گزينـه (رد است مطلق شكاكيت همان كه شناخت امكان اصل در شك نه است، شناخت
  ).۴ گزينۀ (رد ندارد مستقيم ارتباط شناخت ابزار شناخت عدم

  يازدهم فلسفه ۵۲ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۸۵
 كسـب تجربـه طريـق از كه هستند عقلي اصولي و...) يكسان شرايط در طبيعت كردن عمل يكسان عليت، اصل قبيل (از تجربي علوم مباني  

 تجربي علوم دانشمندان و شوند مي بررسي فلسفه در بلكه )۴ زينۀگ (رد گيرند نمي قرار بررسي مورد تجربي علوم در و )۱ گزينۀ (رد اند نشده
  گيرند. مي نظر در فرض پيش عنوان به را مباني اين خود تحقيقات در

  تجربي. علوم مباني نه است، عقل و حس تجربه، ابزار و منشأ :۲ گزينۀ  
  زدهميا فلسفه ۵۴ تا ۵۱ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۸۶
 رسـاناي فلـزي هـر« اسـت. ممكـن قلبـي شـهود طريـق از ماده از فراتر عوالم مشاهدٔه است. پذير امكان عقل طريق از عليت قانون درك  

 دليـل بـه حـرارت، اثـر بر فلز اين شدن منبسط درك نيست. خاص حسي ادراك چند به محدود و است تجربي قانون يك »است الكتريسيته
  است. شده حاصل حسي مشاهدٔه راه از تنها نيست، علمي قانون و دارد خاص فلز يك به اشاره اينكه

 تواند مي كه دروني واسطۀ بي هاي (دريافت دروني احساسات با است عقل همكاري بلكه نيست عقلي شناخت دروني، حاالت شناخت :۱ گزينۀ  
  شود. نمي درك قلب ابزار با نباشد، صادقه رؤياي اگر رؤيا و خواب همچنين شود). محسوب قلبي ادراك نوعي

 شـوند. نمـي درك شـهودي شناخت با محسوس امور شود. مي حاصل عقلي استدالل واسطۀ به بلكه نيست واسطه بي عقلي شناخت :۲ گزينۀ  
  شود. مي ادراك پنجگانه حواس سوي از لحظه در كه است همان بلكه نيست تدريجي شناخت اين و است حسي شناخت تمايزها، شناخت

  گذشته. خاطرات از آن هاي يادآوري و حافظه به نه دارد، اشاره شود مي درك طبيعت از مستقيم طور به اكنون آنچه به تنها حسي ادراك :۳ ينۀگز  
  يازدهم فلسفه ۶۷ تا ۵۹ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۸۷
   بـود عـالم در پايـداري و ثبات به معتقد پارمنيدس ).۱ گزينۀ (رد داند مي پرخطا و يدهفا كم را آن بلكه داند نمي نامعتبر را عقلي معرفت بيكن  

 معرفـت طريـق از آنچه است معتقد اما ورزد، مي تأكيد شهودي معرفت بر و دارد قبول را معرفت مراتب همۀ اگرچه سهروردي ).۳ گزينۀ (رد
  ).۴ گزينۀ (رد شود تبيين فلسفي و عقلي ستداللا قالب در بايد ديگران به انتقال براي شود مي حاصل شهودي

  يازدهم فلسفه ۶۵ تا ۶۰ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۸۸
 طبـق ).۳ گزينۀ (رد دانست نمي اعتبار بي را آن و نبود تجربي علم و تجربه با مخالف دكارت ).۱ گزينۀ (رد نبود سقراط مخالف افالطون اعتقاد  

 مثـل هـايي راه از را هـا آن اينكـه نـه هاسـت، آن داراي ذاتاً انسان، ذهن بلكه شوند نمي كسب تجربه طريق از مفاهيم از برخي كانت ديدگاه
  ).۴ گزينۀ (رد باشد كرده كسب عقلي استدالل

 كتاب اصلي متن و )۸ (درس ازدهمي كتاب دار ستاره بخش در آن مضمون همچنين است. تأييد قابل ديگر هاي گزينه رد از گزينه اين :۲ گزينۀ  
  است. شده مطرح )۱۰ (درس دوازدهم

  يازدهم فلسفه ۶۷ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۸۹
 و حـس طريـق از ولي گرايي) تجربه (تأييد است تجربه و حس شناخت ابزار تنها گرچه پراگماتيسم در است. درست »ت« و »الف« موارد فقط  

 عبارت به واقع. با مطابقت نه است، عملي نتيجۀ است، كذب و صدق مالك آنچه تجربه). نبودن نما (واقع رسيد اشيا واقعيت به توان نمي تجربه
 براي آيا كه است اين سؤال بلكه نه؟ يا است واقعيت بر منطبق عمل، يا عقيده يك كه نيست اين سؤال اساساً صادق، گزارٔه تشخيص در ديگر
  نه؟ يا است فيدم جامعه و فرد

 دارد صدق باب در خاصي نظريۀ كه است شناختي معرفت مكتب يك مكتب، اين زيرا است، پراگماتيسم جريان از نادرستي برداشت »ب« مورد  
 نيست مهم تفكر و عقيده كه نيست اين عمل اصالت از منظور زيرا است، نادرست هم »پ« مورد گويد. نمي سخني پيشرفت هاي روش دربارٔه و
  است. آن عملي فوايد گزاره، يك صدق مالك كه است اين منظور بلكه است. مهم عمل فقط و
  يازدهم فلسفه ۵۵ تا ۵۱ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۱۹۰
 قلـب را شناخت ابزار تنها كه فردي است. طبيعت ماوراي واسطۀ بي شناخت ابزار بلكه نيست عواطف و احساسات كانون تنها فلسفي، معناي در قلب  

 حـداكثر و اسـت شخصي معرفت يك شود كسب قلب طريق از كه شناختي ثانياً ،است كرده محروم شناختي هاي حوزه ديگر از را خود اوّالً داند مي
  بگيريم. كمك ابزارها ساير از بايد ناگزير شوند، مطلع شناخت، اين ثمرٔه از ديگران اينكه براي و غير به آن انتقال براي و است معتبر فرد خود براي
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  شناسي روان ۹۰ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۹۱
  است. درست عبارت سه هر  
   است. افظهح گيري شكل دهندٔه نشان اين هستند. افراد ساير از مادرشان بوي تشخيص به قادر تولد روزهاي اولين در نوزادان الف)  
 را مـان منـزل به برگشت مسير توانستيم نمي صورت، آن در .بدهيم دست از را حافظه در موجود اطالعات ۀهم كه كنيد تصور را اي لحظه ب)  

 هم در را ساده عدد دو توانيم نمي و نبوديم دانشي هيچ يادآوري به قادر كرديم؛ مي عبور تفاوتي بي با آشنايان و دوستان كنار از كنيم؛ پيدا
   كنيم. ضرب

 عالي، شناخت به ورود و )ادراك و توجه مثل( پايه شناخت از گذر براي ابزاري ۀحافظ زيرا بود، نخواهد هم تفكري نگيرد، شكل حافظه اگر ج) 
  .است تفكر يعني

  شناسي روان ۹۲ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۹۲
 معنادار صورت به شده دريافت اطالعات اينكه دليل به معنايي رمزگرداني شود. مي تقسيم معنايي و داريدي شنيداري، انواع به رمزگرداني  

 ۀواقع دو به مربوط كه چهارتايي ۀمجموع دو به را اعداد تواند مي تلفن شماره اعداد كردن حفظ براي فرد مثالً است. پايدارتر شود، مي ذخيره
   است.) همراه بيشتري خطاي با جزء به جزء (رمزگرداني .كند تبديل گرفته ياد خوبي به را آن قبل از و است مهم تاريخي

  شناسي روان ۹۵ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۹۳
 داريم. سروكار ريكا حافظۀ با صورت اين در .سپاريم مي خاطر به كوتاه زمان مدت در ها آن از استفاده ميزان اساس بر را اطالعات از بسياري ما  

 استفاده ميزان بلكه نماييم؛ بندي تقسيم زمان اساس بر صرفاً توانيم نمي را حافظه انواع كه است موضوع اين دهنده نشان كاري حافظۀ مفهوم
 شناخت اجزاي ساير به كه است اي حافظه كاري ۀحافظ است. اطالعات آن به دسترسي عدم يا بودن دسترس در كننده تعيين اطالعات، از

  .ماست شناخت اجزاي ۀهم كار ميز و كند مي رساني خدمت
 ضمناً و بياورد خاطر به دقيقه) يك (حدود كوتاه زمان مدت براي را حيوانات نام بايد فرد زيرا است، كاري حافظۀ مستلزم تكليف اين اجراي  

 يك انجام به كه دارد را كاري ميز نقش اينجا در كاري حافظۀ واقع در بسازد). جمله يك حيوانات نام با (يعني دهد، قرار استفاده مورد را ها آن
   كند. مي كمك سازي) (جمله شناختي فعاليت

 را ها آن و دانستند مي قبل ها مدت از را حيوانات همۀ نام دو هر زيرا ندارد؛ تفاوت نرگس و زهرا بلندمدت حافظۀ مثال اين در كنيد دقت  
  شناختند. مي

  شناسي روان ۱۰۵ و ۱۰۴ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۹۴
 اتفاق تر راحت درست پاسخ بازيابي و كنند مي ايفا را اطالعات هاي نشانه نقش ها گزينه باشند، اي گزينه چند سؤاالت اگر آزمون جلسۀ در  

  است. دشوارتر درست پاسخ بازيابي و دندار وجود آزمون جلسه در بازيابي هاي نشانه تشريحي سؤاالت در اما فتد،ا مي
 بيروني هاي نشانه با دروني، هاي نشانه بر عالوه فرد زيرا است، تر راحت و بيشتر تشريحي االتؤس پاسخ بازيابي احتمال آزمون جلسۀ از بعد  

  گيرد). مي قرار كرده مطالعه را كتاب كه فضايي در (مثالً  شود مي رو به رو نيز
  شناسي روان ۱۰۸ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۱۹۵
 حافظه در مفاهيم ساير از بهتر موردنظر مفهوم باشيم، داشته بيشتري هاي مثال هرچه مفهوم، درست پاسخ شدن ذخيره براي معنايي بسط در  

  ماند. مي
   .تاس معنايي و ظاهري لحاظ به مفهوم دو هاي تفاوت كردن برجسته بخشي، تمايز از منظور  
  شناسي روان ۱۱۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۱۹۶
   شوند: مي تقسيم نشده تعريف خوب و شده تعريف خوب نوع دو به ها مسئله زير هاي شاخص به باتوجه  
   هدف به دستيابي عدم يا دستيابي تضمين امكان هدف، دقيق تعريف دسترس، در راهبردهاي يا اقدامات فهرست اوليه، موقعيت شناسايي  
  زيرا: است، نشده تعريف خوب مسئله يك بزرگ شهرهاي در نشيني حاشيه كاهش  
   بزرگ از منظور نيست مشخص و ندارد دقيقي تعريف هم بزرگ شهرهاي نيست. تعريف قابل راحتي به و دارد متعددي علل نشيني حاشيه 

  چيست.
   نه. يا رساند مي هدف به را ما موجود اقدامات از استفاده دانيم نمي و ندارد وجود مشخصي و استاندارد اقدامات نشيني حاشيه كاهش براي   
   چه و است چقدر االن نشيني حاشيه كه كنيم مشخص دقيق طور به توانيم نمي چون شود نمي انجام راحتي به اوليه موقعيت دقيق شناسايي 

   دارد. وضعيتي
 افراد از گرفتن آزمون با و گيرد مي صورت مشخصي هاي مالك اساس بر بان دروازه انتخاب هستند. شده تعريف خوب نوع از ديگر مسائل  

   دارد. مشخصي علل نيز گرما مقابل در اجسام انبساط و زمين كرٔه شدن گرم كرد. انتخاب را بان دروزاه يك توان مي
 شناسي روان ۱۱۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۹۷
 آگاهي دهد مي انجام آنچه به و است موضوع درگير كامالً است، مسئله حل حال در فردي وقتي است: كنترل تحت جريان و فرايند يك مسئله  

  است. بيشتر بهتر، حل راه انتخاب احتمال باشيم تر جدي هرچه مسئله، يك حل جريان در دارد. كامل
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  شناسي روان ۱۲۸ فحۀص * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۹۸
  )۳ گزينۀ (رد كردند. صحبت چيست حياط شدن زيبا از منظور اينكه مورد در هم با همه :مسئله تعريف :۱ مرحلۀ  
 ارائه را باشد درست تواند مي مسئله يك به پاسخ در كنند مي رفك كه احتمالي هاي حل ه را ۀهم ها بچه همۀ :مختلف هاي حل راه ارائۀ :۲ مرحلۀ  

  )۱ گزينۀ (رد كرد. يادداشت را ها آن مدير و كردند
  شد. انتخاب داوري براي معيارهايي شود، داوري درستي به ها حل راه اينكه براي :داوري براي معيارهايي ارائۀ :۳ مرحلۀ  
  )۴ گزينۀ (رد شد. ارائه و انتخاب انآموز دانش از يكي حل راه معيارها از استفاده با معيارها: اين از استفاده با حل راه بهترين ارائۀ :۴ مرحلۀ  
  شناسي روان ۱۲۶ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۱۹۹
 به تا كند مي حل را كوچك هاي مسئله فرد روش اين در شود. مي تقسيم كوچك مسئله چندين به بزرگ مسئلۀ يك خردكردن، روش در  

 تقسيم فرعي مسئلۀ سه به را اصلي مسئلۀ كردن خرد روش از استفاده با پادشاه اينجا در يابد. دسترسي بزرگ مسئلۀ حل به بتواند تدريج
   است. كرده حل را كشورها آن با خود مسئله جداگانه و رفته مختلف كشورهاي سراغ ترتيب به يعني كرده،

 در اما ،دهد كاهش را تيوضع دو نيا ۀصلفا كند يم تالش مسئله ٔهكنند حل مطلوب، اب موجود تيوضع تفاوت كاهش روش در :۱ ۀنيگز رد  
   شود. مي محقق انتها در مسئله حل و شوند نمي حل اي جداگانه و مستقل هاي مسئله ت،يوضع دو كاهش ريمس

   نيست. تحليلي روش بنابراين نشده، انجام منطقي و مشخص قواعد طبق و بوده شخصي روش يك پادشاه روش :۳ گزينۀ رد  
 آخر از شروع روش بنابراين نداشته، معكوس روش و كرده طي آخر به تا اول از را خود مراحل هدف به رسيدن براي پادشاه :۴ گزينۀ رد  

   شود. نمي محسوب
  شناسي روان ۱۵۲ و ۱۳۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۲۰۰

 اما شود، مي پرخاشگري باعث خود ناكامي كنيد (دقت دارد. نام ناكامي كه كند مي ايجاد را ناخوشايندي عاطفي وضعيت مسئله، حل در ناتواني  
  نيست.) مسئله حل در ناتواني اصلي پيامد پرخاشگري

 فشار و ناكامي از است عبارت مسئله حل در ناتواني پيامدهاي پس شود، مي هم رواني فشار باعث ناكامي، بر عالوه مسئله حل در ناتواني  
   رواني.

 كه كنيم مي تجربه را ناخوشايندي عاطفي حالت نباشيم، گيري تصميم به قادر ولي بگيريم، تصميم بايد حتماً كه باشيم يتيموقع در وقتي  
  دارد. نام »تعارض«
 شناسي روان ۱۳۸ و ۱۳۷ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۲۰۱

 مسئله حل جهت، اين از .چيست انتخاب بهترين كه هستند مواجه مسئله اين با گيرندگان تصميم چون است؛ مسئله حل نوعي يري،گ ميمتص  
  هستند. درست عبارات بقيه است) شده نوشته برعكس ۲ گزينۀ (در .هستند رو روبه مسئله با دو، هر گيري، تصميم و
 در كه حالي در .نباشد مطلوب اولويت است ممكن ولي رساند، مي مقصد به را گيرنده تصميم فرد اولويتي، هر گيري تصميم در :۱ گزينۀ توضيح  

  .رساند مي مسئله حل به را ما كه است راه يك فقط ولي باشيم، داشته مختلفي هاي حل راه است ممكن مسئله حل
  شناسي روان ۱۴۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز پاسخ: -۲۰۲
 ديگران از كردن، فكر جاي به فرد يعني اند، گرفته تصميمي چنين يگراند كه است اين فرد انتخاب دليل وابسته گيري تصميم سبك در  

 رنگ هم رسوا نشوي خواهي« المثل ضرب .نباشد مناسبي انتخاب او براي است ممكن ديگران انتخاب كه حالي در كند، مي اطاعت كوركورانه
  دارد. ديگران از تبعيت به اشاره نيز »شو جماعت

  شناسي روان ۱۴۸ صفحۀ * دشوار * سؤال: اتمشخص ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۲۰۳
 تعداد يا ها انتخاب تعداد شناسايي يعني دارد؛ دوم مرحلۀ به اشاره دارد وجود ها آن خريد امكان كه اي خانه ۱۰ بين از خانه انتخاب :۱ گزينۀ  

  .ها اولويت
 رضايت آن در زندگي از آيا خانه خريد از بعد اينكه مثل مختلف جهات از موردنظر هاي خانه از هركدام خريد پيامدهاي ارزيابي :۲ گزينۀ  

   انتخاب. هر پيامدهاي ارزيابي يعني دارد؛ چهارم مرحلۀ به اشاره و... آييم؟ برمي ساختمان شارژ و اجاره هاي هزينه پس از آيا داشت؟ خواهيم
  .اولويت بهترين اجراي يعني رد؛دا پنجم مرحلۀ به اشاره موجود هاي خانه بين از خانه بهترين انتخاب :۳ گزينۀ  
 مرحلۀ به اشاره و... ها خواب اتاق تعداد بودن، نورگير ساخت، كيفيت بودن، نوساز متراژ، جمله از ها خانه از هركدام مشخصات بيان :۴ گزينۀ  

 انتخاب. هر هاي ويژگي بيان يعني ؛دارد سوم
  شناسي وانر ۱۴۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز پاسخ: -۲۰۴
 از غلط ها آن گيري تصميم نتيجه در دارند. حد از بيش اعتماد خود گيري تصميم هاي روش و ها قضاوت به گيرندگان، تصميم افراطي، اعتماد در  

 ها آن هب يخ كوه مورد در كه هشدارهايي به توجهي بي و كشتي بودن ناپذير آسيب به تايتانيك كشتي كاپيتان افراطي اعتماد آيد. درمي آب
  شد. فاجعه يك آمدن وجود به باعث بود، شده داده

  شناسي روان ۱۵۲ و ۱۵۱ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز پاسخ: -۲۰۵
 است مريم مادر تند اخالق نگران طرفي از و (گرايش) است مريم با ازدواج خواستار طرفي از علي است. اجتناب - گرايشعلي،  تعارض  

  دارد. ناخواستني و خواستني هاي جنبه كه است رو به رو موضوع يك با يعني (اجتناب)؛

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 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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