
 

 .گیرند می قرار قانونی پیگرد تحت فینمتخل 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 هاستفاد 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 ـصویـــــرت 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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  ها همگي درست است؟ هاي كدام گزينه معني واژه -۱

  (عداوت: دشمني) (وصلت: پيوستگي) (رقعه: يادداشت)ب)   سعادت) (هما: خوشبختي) آشيانۀ آشيان: (دولت آزمند) (مولع: الف)  

  (جنود: سپاهيان) (وسواس: دودلي) (آرمان: هدف)د)   ها) (تسلّا: آرامش يافتن) (ُگرده: باالي كمر)ب (پالس: كمج)   

  (دد: جانور درّنده) (بهرام: سيارٔه مريخ)ب) ) (بارگي: اسه  

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

  چند واژه درست معني شده است؟ -۲

د) پـا) (دَهـا: هوشـمن ) (الحاح: مقاومت كردن) (دستوري: اجازه دادن) (پـور: پسـر) (اثـر: ردّرُفت: زدودن) (محوّطه: صحن) (منكر: ناباور«(  
  »ها) (سو: توان بينايي) (موقّر: متانت) (مواضع: جاي

  شش) 4  نه) 3  هشت) 2  هفت) 1  

  درست است؟» كامًال«شده در برابر كدام گزينه  توضيح نوشته -۳

  آنكه خواهان پايداري آن باشيم. آرزو داشتن، بيغبطه: رشك بردن، حال و روز كسي را ) 1  

  هاي متعدّد كه شبيه عناصر اساطيري هستند. خم و هايي مركّب از پيچ اسليمي: طرح) 2  

  گذاري و اجرايي حكومت با نظر مردم آن كشور هاي قانون مشروعيّت: منطبق بودن رويه) 3  

  گان در ذيل آن وجود داشت.توقيع: نامۀ كوچك كه امضا يا مُهر پادشاهان و بزر ) 4  

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

  كسي كه شير، جگر خايد از مهابت او، شده است صخرٔه اطفال شيرخوار.الف)   

  از ايوان، شبانه طناب به پايين افكند تا گروهي از لشكر با علم و رايت باال رفتند.ب)   

  ل، سپر وقاهت بر چهره كشيده بود.وزير با جمعي اندك از مملوكان خردساج)   

  در عوان محاصرٔه امراض، به جوار مغفرت يزدان و بهشت جاودان شتافت.د)   

  نمايد. ) از چنين مردي خردمند كه خطا و صواب بر وي نهفته نيست، ورود بدين امر، دور ميه  

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

  است؟» اماليي غلط« فاقدكدام گزينه  -۵

 خصــم و شــفيعم تــويي ز تــو بــه كــه نــالم؟) 1

  

ــــاحق   ــــز تــــوي ن ــــت گزيــــرم ك  گــــذار نيس

  

ـــــــار) 2 ـــــــور به ـــــــاني و س ـــــــي بري  وز پ

  

 گوســـــــفندان را نشـــــــان كـــــــرد آفتـــــــاب  

  

ـــــــي را كـــــــه ســـــــينه بخراشـــــــي) 3 بلبل
  

ــــــــــت   ــــــــــوان ياف ــــــــــفير نت از دم او س
  

 هفــــــت پيكــــــر در او نگاشــــــته خــــــوب) 4

  

ـــــوب   ـــــكري منص ـــــه لش ـــــي زان ب ـــــر يك  ه

  

  است؟» غلط اماليي« فاقدكدام گزينه  -۶

  سمغ زردرنگ -ستوه و رنجور -زهاب و چشمه) 2  وقب و گودي چشم -بيغوله و كنج -آخوره و چنبرٔه گردن) 1  

  غدّاره و شمشير -مĤب فرنگي -وقيعت و سرزنش) 4  مظاهرت و معونت -تقريظ و ستودن -ضرب و كوفتن) 3  

  ست؟معرفي شده ا نادرستمؤلف چند اثر  -۷

ــة«(   ــامي) (تحف ــتان: ج ــذكرة بهارس ــامي) (ت ــرار: نظ ــاد االح ــار) (مرص ــا: عط ــم االولي ــاد: نج ــنايي)  العب ــرارنامه: س ــدين رازي) (اس   ال

  »عوفي) محمد حيدري: (حملۀ حسيني) حسن اسماعيل: حلق با صدا (هم ندوشن) اسالمي محمدعلي مولوي: به مشهور محمّد، الدّين جالل (زندگاني

  پنج) 4  دو) 3  سه) 2  چهار) 1  

  است؟» استعاره« فاقدكدام گزينه  -۸

ــيچ) 1 ــا ه ــينۀ م ــود س ــوري نب ــاوك ج ــي ن ــه ب گ
  

 خانــه كــم ديــدم كــه مهمــاني نداشــت ايــن مصــيبت  

  

ــدارم زور و زر هــم چــارٔه مــن زاري اســت) 2  چــون ن

  

ـــدين مســـكيني و زاري كـــه ديـــد    بـــي زر و زوري ب

  

ــانع) 3 ــت ق ــان همّ ــان از خسيس ــم احس ــدارد چش  ن

  

 حــال اســت اســتخوان را از دهــان ســگ، همــا گيــردم  

  

ــــاه) 4 ــــوي روب ــــوه آه ــــه عش ــــيّادت ب ــــاز ص  ب

  

 چنــان َبــرد دل مــردم كــه گــرگ گرســنه مــيش  

  

  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» آميزي، تشبيه حسن تعليل، ايهام تناسب، كنايه، حس«هاي  آرايه -۹

 بشـنو» خواجـو«پـرور  بوي عود از دم جـانالف) 

  

ــوختگان روحزان    ــس س ــد نف ــه باش ــزاي ك  اف

  

سـخن اسـت صائب اين آن غزل حافظ شيرينب) 
  

 كــاي صــبا نكهتــي از خــاك ره يــار بيـــار  

  

ــــروزج)  ــــت ام ــــبح عنبربوس ــــيم ص  نس

  

 مگـــر يـــارم ره صـــحرا گرفتـــه اســـت؟  

  

 نــــه از بــــاغش مــــرا بــــرگ جــــداييد) 

  

 نــــه از ســــيبش مــــرا روي بهــــي بــــود  

  

كم) چـــون آبگينـــه ايـــن دل مجـــروح نـــازه
  

ـــود   ـــر ش ـــكند تيزت ـــتر ش ـــد بيش هرچن
  

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

  کتاب کل :۲ فارسی      کتاب کل :۱ فارسی
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  است؟ نادرسته در برابر كدام گزينه شد هاي نوشته يكي از آرايه -۱۰

ــــنج) 1 ــــه از آرزوي گ ــــاز ك ــــفر س ــــاز س رو س
  

ـــود   ـــوان ب ـــران نت ـــزل وي ـــن من ـــرگ در اي ـــي ب  ب

  

 استعاره) -همسان (جناس

ـــي) 2 ـــاز م ـــرويش نم ـــرِ محـــراب اب ـــرد جـــانم ب ب
  

ــي   ــاهش درود م ــاك درگ ــر خ ــن ب ــم م ــتد چش  فرس

  

  تشخيص) -(تشبيه

ــت) 3 ــتي اس ــد نيس ــر امي ــوارا ب ــتي گ ــت هس  غرب

  

ـــا   ـــار م ـــد ب ـــم نباش ـــا ه ـــه آنج آه از آن روزي ك
  

  )ايهام تناسب -(تضاد

ـــۀ) 4 ـــه عرص ـــوالن زمان ـــت ج ـــد و نيس ـــرد باي م
  

تدوا هســـت و درد بايــد و نيســـ طبيــب هســت و  
  

  د) تضا -(مراعات نظير

  ؟نداردوجود » اليه مضاف صفت  اسم «در كدام مصراع، گروه اسمي با ساختار  -۱۱

  فشان، تدبير چيست؟ رود خونم ز چشم خون مي) 2  رود تُرك تيرانداز من از پيش لشكر مي) 1  

  گردد سحرگه ديدٔه سّيارگان تيره مي) 4  رود فزايت، آب كوثر مي از عقيق جان) 3  

  در كدام گزينه متفاوت است؟» گرفت«معني فعل  -۱۲

ــالم ) 1 ــه ع ــو خواجــو هم ــاس ت ــوي انف بگرفــتب
  

ايـــن چـــه عطـــر اســـت كـــه آب رخ عطّـــار برفـــت  
  

ـــــون) 2 ـــــه خ ـــــن ب ـــــار م ـــــواري دل بيم  خ

  

ـــــــاتوان    ـــــــم ن ـــــــوي آن چش ـــــــتخ  بگرف

  

ـــــه ) 3 ـــــين روان در ده ك ـــــي نوش ـــــتم بگرف
  

ـــــير    ـــــت نوش ـــــرو ملك ـــــو خس ـــــلچ  وان، گُ

  

ــــيچ دل) 4 ــــو ه ــــردن از ت ــــد ب ــــان نخواه  ج

  

ـــــهر    ـــــيش ـــــيبگرفت ـــــحرا م ـــــه ص  روي ، ب

  

  است؟» نقش تبعي« فاقدكدام گزينه  -۱۳

ــهل اســت) 1 ــاران س ــتۀ ي ــي قصــد دل خس ــر كن  گ

  

 تـــرك يـــاري مكـــن اي يـــار كـــه مـــا يـــار تـــوايم  

  

ـــــــاعش) 2 ـــــــل و اتب ـــــــا و اه ـــــــار دني  ك

  

 همـــه رنـــج اســـت و محنـــت اســـت و عـــذاب  

  

 و پــــار بنــــده ز جــــان نااميــــد بــــودپيــــرار ) 3

  

 و امســـال حـــال بنـــده چـــو پيـــرار و پـــار نيســـت  

  

ز نــــاجنس بگريــــز اگــــر آفتــــاب اســــت) 4
  

 تـــو را ســـايه خـــود بـــس اگـــر يـــار خـــواهي  

  

  است؟» لياقت -فاعلي -مطلق -نسبي«هاي بياني در كدام گزينه مطابق الگوي  ترتيب صفت -۱۴

  شنيدني -ارزان -مست -ينسيم) 2    ديدني -گويا -زيبا -اي قهوه) 1  

  پاياني -روا -گمنام -درخشان) 4    شكسته -شنوا -شتاب -بچّگانه) 3  

  چند بيت با بيت زير تناسب مفهومي دارد؟ -۱۵

ــمع ــي ش ــه بس ــه در زمان ــادي ك ــت ب ــا بكش  ه

  

ـــذرد   ـــز بگ ـــما ني ـــدان ش ـــر چراغ ـــم ب  ه

  

  

 گيـرم كـز او بگـردي شـاه و اميـر و فـرديالف) 

  

ـــو    ـــر ت ـــرگ روزي ب ـــر باشـــدناچـــار م امي
  

 ايـــم مـــا همـــه از بهـــر مـــردن زادهب) 

  

ـــاده   ـــد و دل بنه ـــد مان ـــان نخواه ـــم ج  اي

  

 خُنُـــك آن را كـــه دســـت او ببوســـيدج) 

  

 بـــه وقـــت مـــرگ، شـــيرين شـــد دهـــانش  

  

ــدد)  ــيش اب ــام ع ــنيدم پي ــويش ش ــرگ خ ز م
  

ــيش   ــر ع ــرگ را پيمب ــد م ــه كن ــدا ك ــي خ  زه

  

) ماهيـــان روي خـــاك و ماهيـــان روي آبه
  

كنـد؟ ساحل و دريـا چـه فرقـي مـي وقت مردن،  
  

  سه ) 4  چهار) 3  يك) 2  دو) 1  

  ها تفاوت دارد؟ در كدام گزينه با ساير گزينه» باد صبا«كاركرد  -۱۶

ـــبا را) 1 ـــو ص ـــوي ت ـــر ك ـــر س ـــود ب ـــر راه ب گ
  

ـــــا را   ـــــۀ م ـــــد قصّ ـــــه كن ـــــدگيت عرض  در بن

  

ــاس روان) 2 ــر انف ــويي مگ ــت گ ــت اس ــش بهش بخ
  

ـــ   ـــاد ص ـــه از ب ـــز ك ـــوي دالوي ـــن ب ـــتاي  با خاس

  

داد چـــون صـــبا شـــرح گلســـتان جمالـــت مـــي) 3
  

 ريخـــت از هــوا دامـــن گـــل بـــر ســـر صـــحرا مـــي  

  

نســيم بــاد صــبا جــان مــن فــداي تــو بــاد) 4
  

 بيـــــا گَـــــَرم خبـــــري زان نگـــــار خـــــواهي داد  

  

  در كدام بيت تكرار شده است؟» تجلّي هستي است جان كندن من«مفهوم مصرع  -۱۷

ــــددر آن نفــــس كــــه مــــرا از لحــــد بر ) 1 انگيزن
  

ـــنم   ـــر كف ـــته ب ـــد نوش ـــو باش ـــق ت ـــديث عش  ح

  

ـــــي عشـــــقت آرد دل؟) 2 ـــــاب تجلّ ـــــه ت  چگون

  

 كنـــد خـــاره چـــو تـــاب مهـــر تحمّـــل نمـــي  

  

ــته) 3 ــا كش ــقان بوالعجــب ت ــده عاش ــود زن ــر خ ــر ت ت
  

ــار؟   ــه ك ــا چ ــرگ را حاش ــاقي، م ــقِ ب ــان عش  در جه

  

 بهـاي تـو اي دل هـواي عشـق وي اسـت چو خون) 4

  

ــون   ــدم خ ــته ش ــه كش ــو ك ــدب مگ ــود كن ــه س ــا چ  ه

  

  كدام گزينه مفهومي متفاوت دارد؟ -۱۸

ـــازد) 1 ـــم س ـــار ك ـــياري گفت ـــل را بس ـــكوه عق ش
  

ـــازد   ـــغِ دوَدم س ـــا خامشـــي، تي ـــب را در نظره  دو ل

  

 دانــان خودفروشــي شــرط نيســت بــر بســاط نكتــه) 2

  

ــا خمــوش   ــل ي ــرد عاق ــو اي م ــا ســخن، دانســته گ  ي

  

تــا نــداني كــه ســخن عــين صــواب اســت مگــوي) 3
  

 چه دانـي كـه نـه نيكـوش جـواب اسـت، مگـوي وآن  

  

 سخن خـوب اسـت ز اوّل، خـاطرِ كـس را نرنجانـد) 4

  

 هــا گزيــدن وگــو، ســودي نــدارد لــب كــه بعــد از گفــت  
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  دارند؟» تناسب و تقابل«ترتيب  كدام ابيات با منظومۀ زير، به -۱۹

  »ايم. يك شدههنگامي كه/ در فروتني/ بزرگ باشيم/ بيش از همه به آن بزرگ نزد«  

 مشــغول جمــع كــردن تيــر فكنــده اســتالــف) 

  

 پشــت فلــك ز راه تواضــع خميــده نيســت  

  

  

 نشين خواهـد شـدن همچو اخگر زود خاكسترب) 

  

مغزي كـه چـون آتـش سـرافرازي كنـد هر سبك  
  

  

افتـــادگي بـــه مـــردم دوران روا مـــدارج) 
  

ــي   ــو را پ ــور ت ــو م ــه همچ ــد ك ــپر بگردانن س
  

  ب) سپر: لگدكو (پي

 دارم چــو مــاه نــو ســر از پــاي تواضــع برنمــيد) 

  

ــابم را   ــرد رك ــمان گي ــي آس ــا آن بزرگ ــر ب اگ
  

  

) از تواضع افسر خورشـيد زّريـن گشـته اسـته
  

گــردد فــروغ گــوهر از افتــادگي كــم نمــي  
  

  

  د -ب) 4  ج -ه) 3  ج -) ب2  الف -ه) 1  

  كدام گزينه متفاوت است؟مفهوم  -۲۰

بهــۀ ســعيام از ج خــون بــه جــاي عــرق افشــانده) 1
  

 انـــد تـــا كـــف خـــون مـــرا مُشـــك خُـــتَن ســـاخته  

  

ـــذار) 2 ـــه راه گ ـــدم ب ـــا، ق ـــتگي پ ـــا شكس ـــو ب  ت

  

ـــي   ـــداد م ـــه ام ـــه جاذب ـــا ب ـــه م ـــو را ك ـــيم ت  كن

  

ــار) 3 ــت، زينه ــه همّ ــود ب ــوان ب ــم نت ــدف ك از ص
  

ـــب   ـــوهر شـــهوار طل ـــي، گ ـــاز كن  چـــون دهـــن ب

  

 ترك كوشـش دامـن منـزل بـه دسـت آوردن اسـت) 4

  

 ســــازي ز كوشــــيدن چــــرا راه خــــود را دور مــــي  

  

  

 ) ۲۱-۲۹عّین األصّح و األدّق للّرتجمة أو الّتعریب أو املفهوم:(  
  »:کان یسمع أصحاب الّشاّب الکّذاب رصاخه و لکّنهم ما أرسعوا إلیه و ظّنوا أنّه یکذب!« -۲۱

  گوید! ها به سویش شتاب نکرده بودند و پنداشتند که او دروغ می گو فریاد او را شنیدند، ولی آن ن جوان دروغدوستا) ۱  
  گوید! آنان به سویش نشتافتند و گامن کردند که او دروغ میاما شنیدند،  گو فریادش را می دوستان جوان بسیار دروغ) ۲  
  گو است! کردند که او دروغ سمت او نشتافتند و گامن می ایشان بهاما اند،  دهگو فریادهایش را شنی یاران جوان بسیار دروغ) ۳  
  گامن کردند که او دروغ خواهد گفت!چراکه سمت او شتاب نکردند  شنیدند، ولی آنان به گو فریادش را می های آن جوان بسیار دروغ دوست )۴  
  »:ا إلی إظهار عقائده!تسمُح جامعتنا حّریَّة البیان لنا و تدعو کّل واحٍد منّ « -۲۲

  کند! دهد و هر نفر از ما را به بیان عقیدۀ خویش دعوت می دانشگاه به ما آزادی بیان را اجازه می) ۱  
  دهد که هریک از ما یکدیگر را در اظهار عقایدش دعوت کند! آزادی بیان به دانشگاه ما اجازه می) ۲  
  خواند! هایش فرا می هریک از ما را به اظهار عقیدهدهد و  دانشگاهامن به ما اجازۀ آزادی بیان می) ۳  
  شود! هایش دعوت می داد و هرکدام از ما به آشکار کردن عقیده دانشگاه ما آزادی بیان را به ما اجازه می) ۴  
رْ ( -۲۳   :)ه ال یحّب کّل مختال فخور األرض مرحاً إّن اللّ خّدک للّناس و ال متش يف ال تُصعِّ

  داری؛ زیرا خدا هر خودپسند فخرفروشی را دوست ندارد. گردانی و در زمین شادمانه گام برمنی ز مردم برمنیرویت را با کرب ا) ۱  
  گردان مشو و با خودپسندی در زمین قدم نزن؛ قطعاً خدا همۀ خودپسندان فخرفروش را دوست نخواهد داشت. با کرب از مردم روی) ۲  
  و شادمانه روی زمین گام برندار؛ هامنا پروردگار هر خودپسند فخرفروشی را دوست ندارد. روی خویش را با تکّرب از مردم برمگردان) ۳  
  با تکّرب رویت را از مردم برنگردان و با خودپسندی در زمین راه نرو؛ قطعاً خدا هر خودپسند فخرفروشی را دوست ندارد.) ۴  
  »هیِن!: اتّجاکّل حیواٍن ال یستطیع أن یدیر عینیه مثل الحرباء يف« -۲۴

  پرست در دو جهت بچرخاند! تواند که چشامنش را مانند آفتاب هر حیوانی منی) ۱  
  هایی بگرداند! پرست چشم خویش در جهت هر حیوانی قادر نیست که همچون آفتاب) ۲  
  پرست در دو جهت حرکت دهد! هایش را همچون آفتاب تواند که چشم یکی از حیوانات منی) ۳  
  ها را در دو جهت بچرخاند! پرست چشم به این نبود که مانند آفتابهر حیوانی توانا ) ۴  
  »: الّشدائد!ي األهل يفه من یُطلق األرسٰی و یحمأجودکم عند اللّ « -۲۵

  کند، نزد خداوند بخشنده است! ها حامیت می کند و از خانواده در دشواری کسی که اسیرها را آزاد می) ۱  
  کند! کند و از خانواده در سختی پشتیبانی می ن کسی است که اسیر را رها میترین شام نزد خداوند هام بخشنده) ۲  
  شود! ها از خانواده حامیت کند، نزد خداوند بخشیده می هرکسی از شام اسیران را رها کند و در سختی) ۳  
  کند! بانی میها از خانواده پشتی کند و در سختی ترین شام نزد خدا کسی است که اسیران را آزاد می بخشنده) ۴  
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  عیِّن الّصحیح:  -۲۶
  گسرتاند؟ بخواهد، روزی را می کس  اند که خدا برای هر : آیا ندانسته)ه یبسط الّرزق ملن یشاءأ و مل یعلموا أّن اللّ () ۱  
  : اگر یک نیکی بیاورد، پس ده تا مانند آن برای او (پاداش) است. )من جاء بالحسنة فله عرش أمثالها() ۲  
  : مردم کافر فقط از رحمت خدا ناامید شدند.)ه إّال القوم الکافرون ییأس من َروح اللّ ال() ۳  
  : ماه رمضانی که در آن قرآن را فرو فرستاد.)ي أنزِل فیه القرآنشهر رمضان الّذ() ۴  
  : الخطأعیِّن  -۲۷

  ست!خاطر آفساید نپذیرفته ا مل یقبل الحکم الهدَف بسبب التّسلّل!: داور گل را به) ۱  
  کنند! علی املواطنین أن یحافظوا علی املرافق العاّمة!: شهروندان از تأسیسات عمومی محافظت می) ۲  
  زداید! ي یحّب املکرمة و یفّرج عن املکروب!: پدربزرگم، بزرگواری را دوست دارد و غم اندوهگین را میجدّ ) ۳  
  ها است! های لوله کشورها در کشیدن خط ترینِ  قیران موفّ  مّد خطوط األنابیب!: هامنا اإّن إیران أنجح البلدان يف) ۴  
جر بال مثٍر!العامل « املفهوم: يف غیر املناسبعیِّن  -۲۸   »بال عمٍل کالشَّ

چـــــو علـــــم آمـــــوختی رو در عمـــــل آر) ۱
  

ــــار   ـــــرتش ب ــــزد حض ــــه ن ــــابی ب ــــا ی ــــه ت ک
  

ــــاش ) ۲ ــــم و عمــــل ب ــــا عل ــــو ب ــــرادر ت ای ب
  

کــــه تــــا کــــار تــــو گــــردد جملــــه در خــــور  
  

ارزش انســان ز علـــم و معرفـــت پیـــدا شـــود )۳
  

ــی   ــی ب ــوی ب ــر دع ــرن گ ــود ه ــوا ش ــد رس ــا کن ج
  

عمــــل باشــــد ســــفیهی چــــو علمــــت بــــی) ۴
  

چـــــو بـــــا علمـــــت عمـــــل باشـــــد فقیهـــــی  
  

  » تواند گناهانش را با نیکی کردن به دیگران جربان کند! انسان می«عریب:  التّ عیِّن الّصحیح يف -۲۹
  اإلنسان یستطیع أن تَُعوَّض ذنوبه مع اإلحسان إلی الّناس!) ۲  ه باإلحسان إلی اآلخرین!یقدر اإلنسان علی تعویض ذنب) ۱  
  اإلنسان یستطیع أن یُعوِّض ذنوبه باإلحسان إلی اآلخرین!) ۴  اآلخرون! إلی یُحسن حتّی الّذنوب یُعوِّض أن علی اإلنسان یقدر )۳  
  ِ۳۰-۳۳( صَّ یناسب النَّ ب عن األسئلة مبا الّتايل ثّم أجِ  صَّ قرأ النَّ إ(:  

ي یسـتطیع أن یصـل إلـی مکانـة و اجح هو الّذي الّصداقة! اإلنسان النّ بها ه یلتزمي یجب أن یحصل علیها کّل إنسان و من الخصائص الّت«
ألـف صـدیٍق و ال « :أیضـاً   األمثـالأعدائه! یُحکٰی يفد) کن می بدایة أموره! أفضل الّناس َمن یجد أصحاباً بصداقته و یُقلّل (کم یجعل الّصدق يف

ث أخاک حدیثاً هو لک  خیانةً  کُربْت عن الّصدق:  ّي اإلسالم قال نب »واحد! عدوّ    »و أنت له کاذٌب! ُمصّدٌق أن تُحدِّ
  عیِّن الّصحیح:  -۳۰

  ال یُصّدق أحٌد قولنا فهو عدوٌّ لنا! إنْ ) ۲  کلاّم یکرث أعدائنا فَیقّل أصدقائنا!) ۱  
  علینا بتصدیق أقوال اإلخوة و ال نرفضها!) ۴  رمز الّنجاح لکّل شخٍص! إّن الّصداقة هو) ۳  
  : الخطأعیِّن  -۳۱

  إن نجد أکرث من ألف صدیٍق فهو قلیٌل لنا!) ۲  من أقبح األعامل أن نکذب صدیقنا و هو یقبل مّنا!) ۱  
  بلغ أهدافه! طریق الّصدق ال یمن ال یحاول يف) ۴  یجب أن نکلّم صاحبنا الکاذب بالکذب مثله!) ۳  
 ۳۳و  ۳۲ ( اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ عیِّن الّصحیح يف(:  

  »:یَلتزِم« -۳۲
  معلوم/ فعٌل و الجملة فعلیّةٌ  -)»إفتعال« (باب مزید ثاليثّ  -مضارع -للغائب) ۱  
  الزم/ الجملة فعلیّةٌ  -»إنفَعَل «ماضیه علی وزن  -فعٌل مضارعٌ ) ۲  
  مجهول/ فعٌل مع فاعله -)»إفتعال«باب  (مزید ثاليثّ  -مضارع -للغائب) ۳  
  املزیدة و حروفه األصلیّة (ل ز م)/ الجملة إسمیّةٌ من األفعال  -مضارع) ۴  
ق« -۳۳   »:ُمصدِّ

  معرب/ فاعٌل و مرفوعٌ  -مفرد مذکّر -إسم الفاعل من الفعل املزید) ۱  
  معرب/ خٌرب و مرفوعٌ  -نکرة -إسم الفاعل -مفرد مذکّر) ۲  
  / مبتدأ و مرفوعٌ يّ مبن -نکرة -»ص د ق«أصله  -إسم الفاعل) ۳  
  معرّف بالعلم/ خٌرب و مرفوعٌ  -إسم الفاعل من الفعل املزید -مفرد مذکّر) ۴  
 ) ۳۴-۴۰عیِّن املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة:(  
   ضبط حرکات الکلامت: يف الخطأعیِّن  -۳۴

قیَن و یُواِجهوَن َمشا) ۲  الجاَر!  َسیَِّد قَوِمِه یَُفکُّ األسیَر و یَحَفظُ کاَن أيب) ۱     کَِل کَثیرًَة!إنَّهم کانوا ُمَعوَّ
ُق، هذا األمُر َعجیٌب و یَُحیِّرين) ۳     ي مَتتَلََکها الّدولَُة و یُنتَِفَع ِبها الّناُس!هِذِه األماکُِن الّت) ۴   ِجّداً!ال أَُصدِّ
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  عیِّن الّصحیح: -۳۵
  املصايف العلوم!  معجٌم کبیٌر یجمع کثیراً من) ۲  التّعایش   ! بالٍد واحدةٍ جامَعٌة من الّناس یعیشون يف) ۱  
  حزام األمان یستعمله رکّاب الّسیّارات لسالمتهم! ) ۴  الّسابق  هدفه! ي ال رجاَء له للّنجاح يفالّذ) ۳  
  ادف:  الرتّ يف الخطأعیِّن  -۳۶

  !: أعداءعدايت کام تشاء ي هجروينأحبّت) ۲  !: الّصلحالّسالمکان یدعونا األستاذ إلی ) ۱  
   صّف املدرسة!: حفاظة يفالکرايس بصیانةعلیکم ) ۴   الحیاة!: ال یستعینأن یکذب يف ال یستطیعالّصادق ) ۳  
  : يّ عیِّن ما یرتجم املضارع اإللتزام -۳۷

   هذه الّسنة جیّداً!ي ندرس يفعاهدنا مدرّسنا ک) ۲  تََخلََّص املذنب من أعامٍل سیِّئٍة یرتکبها مرّاٍت!) ۱  
  َهربُت من أعداٍء قد رأیته قبل شهریِن!) ۴   اآلخرة!ون يفه لن یُغَفر إّن الّذین یکفرون اللّ ) ۳  
  عیِّن ما فیه نون الوقایة:  -۳۸

  ! أعاميلي يفي أمّ تنصحن بدایة الّسنة الّدراسیّة يف) ۲   علی ما فاتِک!ي العزیزة ال تحزينیا أخت) ۱  
  حّل املشاکل الیوَم! األصحاب یساعدونک يف) ۴  امرین الّصعبة!التّ  لناي یا أستاذتنا ال تُعیِّن) ۳  
  رشطّیًة: » من«عیِّن  -۳۹

  من الّناس یظلمون الفقراء و ال یشعرون بالخوف!) ۲  ه!من یغفر ذنوب الکافرین برحمته إّال اللّ ) ۱  
   الّنهایة! عمٍل و یخرس يفمن یشاور العقالء يف) ۴   طریق العلم فهو جاهٌل حّقاً!أعلم من ال یحاول يف) ۳  
   تعیین األبواب: عیِّن الّصحیح يف -۴۰

  إلی کالم األستاذ بدقٍّة! (إستفعال) یستمعونالطّّالب ) ۲   األحادیث علی أن نعفو عن عدّونا!: (تفّعل)يف یُؤکَّد) ۱  
  الّصدیقتان عرب اإلنرتنت أمِس!: (تفاعل) تکاتبت) ۴  مع مدیر املکتبة حول املشکلة!: (تفعیل) لیتکلّمذهب زمیلة ) ۳  

  

  باشد؟ يم امتيق عصر رخداد كدام ۀمقدم و ستيچ بازتاب بيترت به ها، انسان افكار و اتين تيواقع شدن آشكار -۴۱

  ياله عدل دادگاه شدن برپا -خدا جانب از قتيحق نور دنيتاب با ها پرده رفتن كنار) 1  

  ها انسان ۀهم نشد زنده -خدا جانب از قتيحق نور دنيتاب با ها پرده رفتن كنار) 2  

  ياله عدل دادگاه شدن برپا -ها انسان اعمال به يدگيرس شروع) 3  

  ها انسان ۀهم شدن زنده -ها انسان اعمال به يدگيرس شروع) 4  

  است؟ كدام ياله اقدس ذات جانب از انسان به متفاوت يها هيسرما ياعطا علت -۴۲

  شيخو  سرنوشت تيمسئول دنيكش دوش به و خلقت هدف به انسان يابيدست) 1  

  كمال و رشد ريمس در حركت يبرا او ييتوانا  و خلقت هدف به انسان يابيدست) 2  

  شيخو  سرنوشت تيمسئول دنيكش دوش به و ها يخوب و ها نيكي سمت به يآدم شيگرا ) 3  

  كمال و رشد ريمس در حركت يبرا او ييتوانا  و ها يخوب و ها نيكي سمت به يآدم شيگرا ) 4  

  است؟ كرده جلوه چگونه ،»متخصص ريغ افراد« و »يتخصص مراكز« نگاه در بيترت به كنون، تا گذشته از يتحد در قرآن مخالفان يها تالش -۴۳

  مقبول و نقص و بيع يب -يفراموش و تيمقبول عدم) 2  يفراموش و تيمقبول عدم -يفراموش و تيمقبول عدم) 1  

  مقبول و نقص و بيع يب -مقبول و نقص و بيع يب) 4  يفراموش و تيمقبول عدم -مقبول و نقص و بيع يب) 3  

  ؟كند مي فايا را نقش كداماين اتفاق  و ستيچ ينيد عالمان توسط ماريب مكلف بر رمضان ماه واجب ٔهروز حرمت حكم صدور اساس و هيپا -۴۴

  ياجتماع مناسبات با ياسالم احكام انطباق - ثابت يازهاين به توجه نيع در ريمتغ يازهاين به توجه) 1  

  يشرع نيمواز  و احكام كنترل -ثابت يازهاين به توجه نيع در ريمتغ يازهاين به توجه) 2  

  ياجتماع مناسبات با ياسالم احكام انطباق - كننده ميتنظ نيقوان وجود) 3  

  يشرع نيمواز  و احكام كنترل -كننده ميتنظ نيقوان وجود) 4  

 هشد مطرح درخواست علت انگريب مورد كدام و توان گريز از آن را ندارد يآدم كه است يويدن اتيح بر حاكم قانونمبيّن  فهيشر عبارت كدام -۴۵
  باشد؟ يم عبارت نيا در

  )حَِديثًا اللَّهِ مَِن أصْدَُق مَنْ( -)الْقَِيامَةِ يَْومِ إلَي لَيَجْمَعَنَّكُمْ هُوَ إلَّا إلَهَ لَا اللَُّه() 1  

  )حَِديثًا اللَّهِ مَِن أصْدَُق مَنْ( -)اْرجِعُونِ َربِّ قَاَل الْمَْوتُ أحَدَهُمُ جَاءَ إذَا حَتَّي() 2  

  )تَرَكُْت فِيمَا صَالِحًا أعْمَلُ لَعَلِّي( -)الْقَِيامَةِ يَْومِ إلَي لَيَجْمَعَنَّكُمْ هَُو إلَّا إلَهَ لَا اللَّهُ() 3  

  )تَرَكْتُ فِيمَا صَالِحًا أعْمَلُ لَعَلِّي( -)عُوِناْرجِ َربِّ قَاَل الْمَْوتُ أحَدَهُمُ جَاءَ إذَا حَتَّي() 4  

 

 

  کتاب کل :۲ زندگی و دین      کتاب کل :۱ زندگی و دین

´ 17
 پيشنهادي زمان

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

 

رة 
شما

چة 
تر
دف

1
 - 

ي 
وم
عم

ن 
مو
آز

2
6

 
ور
ري
شه

 
1

4
0

0
 

وه 
گر

 )
شي

ماي
آز

 
( 
ني
سا
 ان
وم

عل
 

66  

  

  شود؟ يم مستنبط )اآلِخرة و ايالدُّن ثَوابَ اهللا فَعِندَ( و )نيالعِب نهُمايَبَ ما َو االَرض وَ السَّماوات خَلَقنَا ما( اتيآ ارتباط در دقت از پس اميپ كدام -۴۶

  .است آخرت و ايدن يها هبهر  به دنيرس ملزومات از ياله حكمت شناخت) 1  

  .رسند يم شان خلقت پس در موجود هدف به خود خاص نگرش و نشيب بر اتكا با عالم موجودات) 2  

  .نديگز  يبرم ياصل هدف عنوان به را او متعال، خداوند افعال در اشتباه وجود عدم و ياله حكمت به علم با ركيز  انسان) 3  

  .كند يم يزندگ خدا يبرا يعبارت به اي كند يم متعال خداوند وقف را خود يزندگ ابد،يدر  را عالم يهدفمند  و ياله حكمت يكس اگر) 4  

  سازد؟ يم متبادر جو قتيحق منؤم ذهن به را مفهوم كدام ،)يهَد ثُمَّ خَلقَه ءٍيشَ كُلَّ ياَعط يالَّذ رَبُّنَا قالَ( ۀفيشر هيآ -۴۷

  .كند يم تيهدا  داده قرار وجودشان در كه ييها  يگژ يو  با متناسب را مخلوقات از دسته هر خداوند) 1  

  .است نكرده رها تيهدا  بدون را يمخلوق چيه بلكه انسان تنها نه ؛ است ميحك يدگار يآفر  جهان يخدا) 2  

  .دارد يمشخص هدف و معيّن خلقت يموجود از يبرخ پس است؛ خلقت نظام در خاص اصل كي تيهدا ) 3  

  .كند حركت هدف سمت به خود اش، ژهيو  تيهدا  به توجه با يموجود هر كه كند يم ضااقت خلقت نظام بودن مانهيحك) 4  

  است؟ كدام آن به يابيدست شرط و ستيچ درگاهش پناهندگان به خداوند بشارت ، صادق امام گهربار كالم اساس بر -۴۸

  خداوند تيكفا  به دهيعق -خدا يساز  چاره از مملو ياوقات داشتن) 2  تين خلوص به يآراستگ -ينگران دل از مونأم ياتيح داشتن) 1  

  تين خلوص به يآراستگ -خدا يساز  چاره از مملو ياوقات داشتن) 4  خداوند تيكفا  به دهيعق -ينگران دل از مونأم ياتيح داشتن) 3  

 در دقـت از.»  نميب ينم يوارخ و ننگ جز را ظالمان با يزندگ و سعادت جز را مرگ من« جملۀ انيب در  نيحس امام شيفرما يقرآن يمبان -۴۹

  ؟ شود يم برداشت فهيشر آيۀ كدام

  )حزَنونيَ هُم ال و هِميعَلَ خَوفٌ ال( -)ادهيز  َو يالحُسن َاحسَنوا نَيلِلَّذ () 1  

  )حزَنونيَ هُم ال و هِميعَلَ خَوفٌ ال( -)عايجَم العِّزه فَللّه العِّزه دُير ُي كاَن مَن() 2  

  )وانيالح يله اآلخرَةَ الدّارَ إنَّ و لعٌب و لهوٌ االّ اينالّد اُةيالح هذِه ما و( -)ادهيز  َو يحُسنال َاحسَنوا نَيلِلَّذ () 3  

  )وانيالح يله اآلخرَةَ الدّارَ إنَّ و لعٌب و لهوٌ االّ اينالدّ اُةيالح هذِه ما و( -)عايجَم العِّزه فَللّه العِّزه دُير ُي كانَ مَن() 4  

  است؟ يانيوح مستند كدام از هشد برداشت اميپ ابتدا، همان از حجاب تيرعا هب مسلمان زنان التزام -۵۰

  )المُؤمِنينَ نِساءِ و بَناتَِك() 4  )هنَّجَالبَيِب مِن عليهِنَّ يُدنِينَ() 3  )نَيُيؤَذ فَلَا يُعَرفَن أن() 2  )لِأزواجَِك قُل يُالنّب أيها يا() 1  

  شود؟ يم نييتب مورد كدام تيمتبوع شد، ديتجد جامعه در ياسيس و يفكر بزرگ انيجر كي عنوان به عيتش يريقرارگ كه آنجا -۵۱

  ها حكومت به شانيا ۀ شائب يب يها كمكو   نيرالمؤمنيام متناسب يانتقادها) 1  

   سجاد امام توسط انيعيش نهضت اتيح ديتجد  و دعا قيطر  از معارف گسترش) 2  

   باقر امام توسط شاگرد هزاران تيترب و نهيمد  در يعلم بزرگ ۀمدرس جاديا ) 3  

   صادق امام اذن به  يعل ابن ديز  توسط مبارزه و اميق شدن يعلن) 4  

 فهيشـر عبارت كدام در دقت از مهم نيا و باشد يم امر كدام تابع خدا، رسول با مجالست و بهشت در دخول،  اعظم امبريپدٔه فرموبنا بر  -۵۲

   است؟ برداشت قابل

  )تَفَقَّهوايَلِ طائِفَة مِنهُم ةٍِفرقَ كُّل مِن نَفَر فَلوال كافَّة لِيَنفُروا ِمنونؤ المُ كاَن ما وَ( - نيد  دستورات و احكام شآموز  و نشر) 1  

  )هواتَفَقَّيَلِ طائِفَة مِنهُم ةٍِفرقَ كُّل مِن نَفَر فَلوال كافَّة لِيَنُفروا ِمنونؤ المُ كانَ ما َو( -  ينيد  قيعم معارف به يابيدست) 2  

  )حذَرونيَ لَعَلَّهم إليهِم َرجَعوا اِذا َقومَهُم نذروايل( - نيد  دستورات و احكام آموزش و نشر) 3  

  )حذَرونيَ لَعَلَّهم إليِهم َرجَعوا اِذا قَومَهُم نذروايل( -ينيد  قيعم معارف به يابيدست) 4  

  م؟ييجو يم استمداد فهيشر يۀآ كدام از م،يبكش ريوتص به را )باتيِّالطَ مِنَ رََزقكُم( قيمصاد ميبخواه كه آنجا -۵۳

  )ًةأئِمّ نَجعَلَهُم وَ األرضِ فِي استُضعِفوا الّذيَن عَلَي نَمُنّ() 2  )حَفَدَةً وَ بَنين أزواجِكُم مِن لَكُم جَعَلَ وَ أزواجًا أنفُسِكُم مِن لَكُم جَعَلَ( )1  

  )إلَيها لِتَسكُنُوا اًأزواج أنفُسِكُم من لَكُم جَعََل() 4  )لĤَياٍت ذلَِك فِي إنّ َرحمًة َو مََودّة بينَكُم جَعَلَ() 3  

 حكم كدام انجام به موظف رسد، يم ،بماند اآنج در روز ده خواهد يم كه يمقصد به بعدازظهر و كند يم سفر عزم صبح نماز از پس كه يمسافر -۵۴

  باشد؟ يم خود روز نآ ٔهروز قبال در

  .بماند يباق روزه بر ديبا  مقصد به دنيرس از پس همچنين و رديبگ روزه را روز آن ديبا ) 1  

  .كند امساك و ردينگ روزه تواند يم ،نباشد فرسخ 8 از شيب آن برگشت و رفت مجموع اگر) 2  

  .بخورد غذا فرسخ 4 از گذشتن از پس تواند يم ،باشد نكرده سفر حرام كار انجام مقصود با كه يشرط ) به3  

  .بماند يباق روزه بر ديبا  مقصد به دنيرس از پس و بشكند را خود ٔهروز تواند يم ترخص دح از گذر از پس) 4  

  بود؟  امبريپ يبرا ينيجانش اميپ ابالغ بودن خطرناك انگريب غيتبل يۀآ از بخش كدام -۵۵

  )النّاس من عصِمكَي اُهللا وَ() 2  )ِرسالتَه بَلّغتَ فما تفَعل لَم ِان َو() 1  

  )الرَّسول عواياط و اَهللا عوايَاط() 4    )رَبّك مِن كَيال نزِلاُ ما بَلّغ() 3  

  گذرد؟ يم فهيشر يۀآ كدام به توجه راه از ،يقيحق يزندگ به انسان يابيدست -۵۶

  )اندادا اهللا دوِن مِن تَّخِذيَ مَن النّاس مَِن َو() 2  )ذُنوبَكُم لَكُم غفِريَ وَ اهللا حبِبكُمُيُ يَفاتّبِعون() 1  

 )لِلّه حُبّاً اَشَدُّ آَمنوا نَيالَّذ  َو() 4  )لّذين آمَنوا الَّذينَ يقيمونَ الصَّالة وَ يُؤتونَ الزَّكاةوَ ا() 3  
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  نمود؟ توجه توان يم هفيشر عبارت كدام به رابطه نيا در و هستند  اسالم يگرام امبريپ توسط شدگان مذمت جزو گروه كدام -۵۷

  ».باشد گرسنه اش هيهمسا  و بخوابد ريس شكم با را شب كه يكس است اوردهين مانيا  من به« -كنند يم ييجو  بيع گرانيد  از كه يكسان) 1  

  ».باشد گرسنه اش هيهمسا  و بخوابد ريس شكم با را شب كه يكس است اوردهين مانيا  من به« -كنند ينم كار و كنند يم عبادت فقط كه يافراد) 2  

  »كنم معاشرت شما با كدورت از يخال و پاك يدل با دارم دوست رايز  د،ينكن بازگو من شيپ را گريكد ي يها يبد « - نندك يم ييجو  بيع گرانيد  از كه يكسان )3  

  »كنم معاشرت شما با كدورت از يخال و پاك يدل با دارم دوست رايز  د،ينكن بازگو من شيپ را گريكد ي يها يبد « - كنند ينم كار و كنند يم عبادت فقط كه يافراد )4  

  است؟ شده دهيكش ريتصو به نهيگز كدام در نه،يمد مردم آوردن اسالم به  خدا رسول واكنش -۵۸

  )يّةالبر  ريخَ هُم اولئِكَ الصّالِحات عَمِلوا وَ آمَنوا نَيالّذ  انَّ( ۀفيشر  عبارت به پوشاندن عمل ۀجام يبرا نهيمد  به مهاجرت) 1  

  )يّةالبر  ريخَ هُم اولئِكَ الّصالِحات عَمِلوا وَ آَمنوا نَيالّذ  انَّ( ۀفيشر  عبارت اميپ تحقق فهد به مكه به مهاجرت يبرا نهيمد  مردم از دعوت) 2  

  )بِالقسط النّاُس قومَيَلِ زانيالم َو الكِتاب مَعَهُمُ اَنزَلنا وَ ناتيِّبِالَب ُرسُلنا اَرسَلنا لَقَد( ۀفيشر  يۀآ  به پوشاندن عمل ۀجام يبرا نهيمد  به مهاجرت) 3  

  )بِالقسط النّاسُ قومَيَلِ زانيالم وَ الكِتاب مَعَهُمُ اَنزَلنا وَ ناتيِّبِالبَ رُسُلنا اَرسَلنا لَقَد( ۀفيشر  يۀآ  اميپ تحقق هدف به مكه به مهاجرت يبرا نهيمد  مردم از عوتد  )4  

  بسپرد؟ فهيوظ كدام به دل ديبا است، بوده موفق خود تعهدات انجام در كه شود يم مشخص يابيارز و محاسبه از پس كه كس آن -۵۹

  )ذُنُوبَكُمْ لَكُمْ يَغْفِرْ َو اللَّهُ يُحْبِبْكُمُ() 2  »وبَيالُع اَصلَحَ َو الذُّنوَب استَقالَ وَ بذُنوِبه َاحاطَ وَ وِبهيعُ يعَل َوقَفَ«) 1  

  »النفس صالح«) 4    )الشَّاكِِرينَ اللَُّه سَيَجْزِي() 3  

  باشد؟ يم خدا خلق به خدمت محور بر يزندگ ٔهويش استقرار مسبب فهيشر عبارت امكد مفاد به نسبت يآگاه و علم -۶۰

  ).ديداد  انجام كه ياعمال خاطر به ديشو  بهشت وارد شما، بر سالم :نديگو  يم ها آن به اند، زهيپاك و پاك كه يحال در ،رنديگ يم را روحشان فرشتگان كه  آنان( )1  

  )خداست؟ از راستگوتر يكس چه و ستين آن در يشك .كند يم جمع امتيق روز در را شما قطعاً ،تسين او جز ييخدا  چيه كه خداوند() 2  

  ).است فرستاده] مرگ از[ پس آنچه و فرستاده] مرگ از[ شيپ آنچه به شود يم داده خبر انسان به] امتيق[ روز آن در() 3  

  ).بود نخواهد ياندوه و يترس را آنان هرگز شود كوكارين و آورد مانيا  امتيق روز و خدا به كه يكس() 4  

  

61- Around the world, more …………… that both take and send photographs are currently in use and 

spread even to the poorest parts of the globe. 

 1) than one billions mobile devices 2) than billion of mobile devices  

 3) than a billion mobile devices 4) one billion mobiles device 

62- If he spent …………… money on his family …………… he did on drugs, his children wouldn’t be 

running around without shoes on. 

 1) so much– that 2) too much– that 3) as much– as 4) a little– than 

63- I decided to go and look around the city myself. As I …………… through the city, I suddenly 

…………… and saw the amazing Burj Khalifa tower.  

 1) was walking– looked up 2) walked– looked it up 

 3) was walking– looking up 4) did walked– was looking up 

64- You …………… worry so much. It doesn't do you any good. Either you get the job, or you don't. If 

you ……………, just apply for another one. Eventually, you will find work. 

 1) don't have to- weren't  2) should not- won't 

 3) shouldn't- don't  4) mustn't- didn't  

65- While taking part in the science experiment, students will …………… answers about why bacteria 

grow quicker in dark and humid areas. 

 1) produce 2) practice 3) recognize 4) seek 

66- In foreign countries that have limited rights, businessmen are not allowed to participate in 

…………… exchanges since the government has their say in what they sell. 

 1) voluntary 2) serious 3) recreational 4) formal 

67- Digital cameras make the experience better than ever, as you can try on ten dresses quickly and 

then …………… through the lens to see what looks suitable. 

 1) imagine 2) skim 3) contain 4) prepare 

68- A …………… of water may travel thousands of miles between the time it evaporates into the 

atmosphere, and the time it falls to the earth again as rain, sleet, or snow. 

 1) liquid 2) drop 3) material 4) diversity 

  

  کتاب کل :۲ انگلیسی زبان      کتاب کل :۱ انگلیسی زبان
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69- Helen Keller became so rapidly a particular personality that she kept her teacher in a breathless 

race to …………… the needs of her student, with no time or strength to make a scientific study. 

 1) meet 2) receive 3) develop 4) visit 

70- Your brother and sister really put themselves out to make your party special, so it would be nice if 

you showed a little …………… . 

 1) emphasis 2) obligation 3) wonder 4) appreciation 

71- Eating healthy foods and getting exercise will help …………… heart disease because both of those 

things will make your heart strong. 

 1) measure 2) prevent 3) predict 4) consider 

72- As the teenagers stood …………… for their name to be called, they were still really excited to walk 

across the stage to graduate. 

 1) differently 2) wonderfully 3) patiently 4) successfully 

 Cloze Test 

Along with exercise, having a healthy …(73) … can help promote good health. Foods like 

vegetables and fruits should be eaten several times each day. It is also important …(74) … foods 

high in fiber such as beans, grains, and vegetables. Fiber helps your body digest the food you eat. It 

also helps your body in other ways such as decreasing the …(75)… of getting some types of cancer, 

heart disease, and diabetes. …(76)…, salt, and fat is a good idea. Eating these kinds of foods can 

lead to a variety of health problems. The main one being obesity.  

73- 1) sign 2) diet 3) emotion 4) condition  

74- 1) eating 2) eats 3) to eat 4) to be eaten 

75- 1) action 2) chance 3) interest 4) attack 

76- 1) To avoid foods with a little sugar 2) To avoid foods with some sugars 

3) Avoiding foods with a lot of sugar 4) Avoiding foods with many sugar 

 Reading Comprehension 

Psychologists tell us that there are four basic stages that human beings pass through when they 

enter and live in a new culture. This process, which helps us deal with culture shock, is the way our 

brain and our personality reacts to the strange new things we encounter when we move from one 

culture to another. If our culture involves bowing when we greet someone, we may feel very 

uncomfortable in a culture that does not involve bowing. If the language we use when talking to 

someone in our own culture is influenced by levels of formality based on the other person's age and 

status, it may be difficult for us to feel comfortable communicating with people in the new culture. 

Culture begins with the “honeymoon stage”. This is the period of time when we first arrive in which 

everything about the new culture is strange and exciting. We may be suffering from "jet lag" but 

we are thrilled to be in the new environment, seeing new sights, hearing new sounds and languages, 

and eating new kinds of food. This honeymoon stage can last for quite a long time because we feel 

we are involved in some kind of great adventure. 

77- According to the passage, when does culture shock happen? 

 1) When you move to a big city for business. 2) When you go to live in a foreign culture. 

 3) When you meet foreign people for the first time. 4) When you have to learn a new language. 

78- Which of the following words or phrases is defined in the passage? 

 1) Adventure 2) Jet lag 3) Honeymoon 4) Psychologist 

79- How do you feel during the first stage of culture shock? 

 A: happy and excited 

 B: happy but angry 

 C: depressed and lonely 

 1) A only 2) A and B 3) B and C 4) A, B, and C  

80- Which of the following best describes the organization of this passage? 

 1) Chronological order 2) Specific to general 3) Cause and effect 4) General to specific 
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 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی برای،  آزمون زاریبرگ از بعد یا و قبل،  ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر،  چاپ حق
   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

 ۱۴۰۰ شهریور ۲۶ آزمایشی آزمون

  اختصاصیآزمون 

رچ
فت
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مار

ش
 ة

2
لة 

رح
م

6

  وقت پيشنهادي  تا شماره  از شماره تعداد پرسش  مواد امتحاني

  دقيقه 20  95  81  15  رياضي

  دقيقه 15  110  96  15  اقتصاد

  دقيقه 25  135  111  25  ادبيات اختصاصي

  دقيقه 7  145  136  10  تاريـخ

  دقيقه 8  155  146  10  جغرافيا

  دقيقه 13  170  156  15  علوم اجتماعي

  دقيقه 20  190  171  20  منطق و فلسفه

  دقيقه 12  205  191  15  شناسي روان

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

 

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

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

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

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

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مــی شام همچنین،

 رو روبــــه ویـــــرتـص اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را
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  است؟ نادرستكدام گزينه  -۸۱

  گويند. شود، واحد آماري مي ها در يك بررسي آماري گردآوري مي هاي مربوط به آن به هريك از افراد يا چيزهايي كه داده) 1  

  ب همۀ اعضاي جامعه در نمونه، يكسان است.در نمونۀ تصادفي، شانس انتخا) 2  

  روند، داده نام دارد. كار مي ريزي به هايي دربارٔه يك چيز كه در محاسبه، استنباط يا برنامه واقعيت) 3  

  نامند. گيري مي هاي ممكن را نمونه ها به يكي از روش گردآوري داده) 4  

  تواند باشد؟ د برابر است. اين عدد كدام ميبرابر آن عد ۶عالؤه يك، با  دو برابر مربع عددي به -۸۲

  1 (3 7  2 (7 2  3 (6 7  4 (14 3   

f، اگر fدر تابع خطي  -۸۳ ( ) 4 fو  2 ( ) 24 fدار باشد، مق 17 ( )12 كدام است؟  

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

xاگر  -۸۴ y 2 xباشد، كمترين مقدار  8 y x 2 2
  كدام است؟ 2

  1 (13  2 (17  3 (19  4 (21  

  كدام است؟ ۳۰از  تر كوچكچاركي اعداد اول  دامنۀ ميان -۸۵

  1 (13  2 (14  3 (15  4 (16  

  كدام است؟ Bباشد، مقدار اين متغير در شخص  A ،۱۳۵، اگر مقدار متغير سوم در شخص رو روبهبا توجه به نمودار حبابي  -۸۶

  1 (90  

  2 (80  

  3 (70  

  4 (60  

ساعت زودتـر  ام دهند، خشايار نيمتنهايي بخواهند اين كار را انج به دهند. اگر هركدام دقيقه انجام مي ۳۶خشايار و شهاب با هم كاري را در  -۸۷
  دهد؟ دهد. خشايار در چه زماني اين كار را انجام مي كار را انجام مي

  دقيقه 90) 4  دقيقه 75) 3  دقيقه 60) 2  دقيقه 54) 1  

p))شكل  به استدالل -۸۸ q) p) q   نامند و نتيجۀ آن چگونه است؟ را چه مي  

  تواند درست يا نادرست باشد. مي -قياس استثنايي) 2    رستهمواره د -قياس استثنايي) 1  

  تواند درست يا نادرست باشد. مي -مغالطه) 4    همواره درست -مغالطه) 3  

اگر  -۸۹
x x x

f (x) a
x

x

   




2
4 1

1

fو   ( ) f ( )  5 2 2   كدام است؟ aباشد، مقدار  8

  1 (12  2 (14  3 (16  4 (18  

a)ز نقطۀ ، اfاگر تابع ثابت  -۹۰ ,a ) 1 fعبور كند و  1 ( ) f (a) 2 3   كدام است؟ aباشد، مقدار  24

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

fاگر  -۹۱ (x) x x       
2

2 g(x)و  1 sign(x)  باشد، مقدارf ( ) g( )   
5

3
4

كدام است؟ (   صحيح است.) ، نماد جزء  

  1 (5-  2 (2-  3 (3-  4 (4-  

تابع  -۹۲  f (x) x2 1   اي زير برابر است؟ با كدام تابع دوضابطه 2

  1 (

x x

x x

   

   


1
2 1

2

1
2 3

2

  2 (

x x

x x

  

  


1
2 1

2

1
3 2

2

  3 (

x x

x x

  

  


1
2 1

2

1
2 3

2

  4 (

x x

x x

   

   


1
2 1

2

1
2 3

2

   

صورت  در جامعۀ كوچكي، مقادير حقوق به -۹۳ , , , , , , , ,3 12 20 9 28 16 6 36 روش ميـانگين حسـاب شـود، كمتـرين  به است. اگر خط فقر 14
  حقوق با عدد خط فقر چقدر فاصله دارد؟

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

 کتاب کل :۲ آمار و اضیری      کتاب کل :۱ آمار و ریاضی
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xدر  yيابي خطي  رو، مقدار درون با توجه به جدول روبه -۹۴    كدام است؟ 9

x

y

2 6 10 14

28 42 66 80
  

  1 (56  2 (58  3 (60  4 (62  

fصورت زير است. نمودار تابع  به gو  fنمودار توابع  -۹۵ g كدام است؟  

  

  

  

  

  

  

  

  1 (

  

2 (

  

3 (

  

4 (

 

  

  

  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۹۶

  اي و خدمات معرفي شده است؟ دوام، كاالي سرمايه اي، كاالي ضروري، كاالي بي ترتيب در كدام گزينه كاالي واسطه بهالف)   

  د؟باش به چه معني مي »هزينۀ فرصت«ب)   

  گفت: توان نميدر رابطه با عوامل توليدي يا يكي از انواع آن ج)   

  تعميرات خودرو -تابلوي هوشمند قيمت اوراق بهادار -شويي پودر لباس -مسكن -كيبورد كامپيوترالف) ) 1  

  نظر كرد. ارزش گزينۀ دوم كه در ازاي انتخاب اصلي بايد از آن صرفب)     

  تلف همگي به عوامل توليدي يكسان نيازمند هستند.كنندگان محصوالت مخ توليدج)     

  مشاوره -كامپيوتر -كتاب -تلفن همراه -فرنگي گوجهالف) ) 2  

  ايم. نظر كرده ها صرف هايي كه در برابر انتخاب اصلي خود از آن مجموع ارزش انتخابب)     

  كنند. ستقيم از اين عامل در توليد استفاده ميطور غيرم كنندگان با تبديل سرمايۀ مالي به ساير عوامل توليد به توليدج)     

  فروش دارو -كولر -حوله -آب -نمكالف) ) 3  

  باشد. تفاضل ارزش انتخاب دوم فرد از انتخاب اصلي او هزينۀ فرصت ميب)     

  باشد. ترين عامل توليد محسوب شده و هيچ عاملي جايگزين نقش او نمي نيروي انساني مهمج)     

  درمان -خودرو -مواد غذايي -پوشاك -ويسجوهر خودنالف) ) 4  

  هاي موجود تفاضل ارزش انتخاب اصلي شخص از مجموع ارزش ساير انتخابب)     

  سرمايۀ فيزيكي حاصل كار گذشتۀ انسان است.ج)     

  كدام گزينه كامالً درست است؟ -۹۷

  شود. دهد و اين عمل موجب مالكيت او مي رورش ميعنوان اولين نوع توليد، انسان محصول آمادٔه طبيعت را مجدداً پ در حيازت به) 1  

  كند. عنوان نوع دوم توليد انسان از تركيب و تبديل مواد حيازت شده دست به پرورش محصول جديدي زده و كاال توليد مي در احياء به) 2  

  شوند. ر ماهيت داده و به محصول جديدي تبديل ميتغيي ،آمده از حيازت در نوع اول توليد دست محصوالت به ،عنوان نوع سوم توليد در صنعت به) 3  

  گيرد. عنوان محصولي كه فيزيكي نيست، در ازاي پول، مورد خريد و فروش قرار مي عنوان محصوالت نرم و به در نوع سوم توليد، خدمات به) 4  
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  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۹۸

 اينكـه بـه شـرط »ه در بازار در طول يك سال در شاخص توليـد كـلشد ها و خدمات نهايي مبادلهارزش تمام كاال  محاسبۀ«اين جمله الف)   

  كند. هاي توليد در حسابداري ملي كشور اشاره مي محاسبۀ فعاليت به............... 

  توان گفت: مي »شوند رازو سنجيده ميها با يك ت اما در حسابداري ملي همۀ اين گونه هاي مختلفي دارد توليد گونه«در رابطه با اين جمله ب)   

  ،كاالهاي به فروش نرسيده در محاسبات منظور نشوندالف)  ) 1  

  عنوان واحد جهاني سنجش شوند. هاي مختلف وجود ندارد و لذا بايد بر اساس كيلو به گيري وزن در مدل يعني امكان استفاده از واحدهاي اندازهب)     

  ،ي اتفاق بيفتدمعيّندٔه زماني فعاليت اقتصادي در محدو الف) ) 2  

  گيرد. ميكه داراي استاندارد جهاني باشد در تمام كشورها مورد استفاده قرار  )ترازو(المللي  گيري بين يعني يك ابزار اندازهب)     

  ،فعاليت اقتصادي بايد از بازار عبور كندالف) ) 3  

  رزيابي شوند.شان ا  يعني تمام توليدات مختلف بايد بر اساس ارزش پوليب)     

  ،عبور از بازار محاسبه نشوند عدمدليل  اي به ارزش كاالهاي واسطهالف) ) 4  

  نام دالر رفاهي براي سنجش ارزش توليدات استفاده شود. به يعني از يك واحد پولي يكسانب)     

سهم توليد افراد كشور كـه مقـيم  زيرات جدول باشد؛ با توجه به اطالع ميليون دالر مي ۵۳۵توليد ناخالص داخلي در يك كشور فرضي برابر  -۹۹
  اند را حساب كنيد. خارج

  ميليون دالر 83) 1  

  ميليون دالر 131) 2  

  ميليون دالر 274) 3  

  يليون دالرم 247) 4  

  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۰۰

   نسبت به توليد دارد؟ »كشش قيمتي پاييني«اي است كه  هاي زير مربوط به توليدكننده يك از نمودار كدامالف)   

        

  توان گفت: ............... در رابطه با يك كاالي ضروري ميب)   

  شود. كنندگان در ............... حاصل مي باالترين سطح از درآمد توليدج)   

واحد  ۸واحد تقاضا و  ۲۰ تومان در نظر گرفته شود با فرض ۴۵,۰۰۰تومان و قيمت تعادلي بازار برابر  ۳۰,۰۰۰اگر قيمت يك كاالي عادي برابر د)   
  حساب كنيد.را كنندگان در اين سطح از قيمت  تومان، پرداختي مصرف ۳۰,۰۰۰عرضه در قيمت 

  كشش قيمتي تقاضا كم و شيب نمودار براي اين كاال زياد است.ب)     Cنمودار الف) ) 1  

  تومان 600,000د)     هاي باالي تعادل قيمتج)     

  تي تقاضا كم و شيب نمودار براي اين كاال زياد است.كشش قيمب)     Bنمودار الف) ) 2  

  تومان 240,000د)     قيمت تعادليج)     

  كشش قيمتي عرضه زياد و شيب منحني براي اين كاال كم است.ب)     Aنمودار الف) ) 3  

  تومان 600,000د)     قيمت تعادليج)     

  ن كاال كم است.كشش قيمتي عرضه زياد و شيب منحني براي ايب)     Dنمودار الف) ) 4  

  تومان 240,000د)     هاي باالي تعادل قيمتج)     

درصد افزايش  ۲۵سال آخر عمر مفيد كاال قيمت آن  ۵سال است. اگر در  ۱۴ميليون تومان و عمر مفيد كاال  ۶۳۰اي،  قيمت يك كاالي سرمايه -۱۰۱
  ترتيب: پيدا كند، در اين صورت به

  هزينۀ استهالك اوليه چقدر است؟الف)   

  قيمت جديد كاال بيانگر چه عددي است؟ب)   

  سال آخر چقدر است؟  ۵مجموع هزينۀ استهالك ج)   

  1 ( 8820- 15750- 220500    2 (8820- 16380- 1102500  

  3 (45- 5/157- 25/56    4 (45- 5/787- 6/282  

 

 

  ميليون دالر ۴۵۳  توليد خالص ملي

  درصد توليد ناخالص داخلي ۲۰برابر   هزينۀ استهالك

  ميليون دالر ۵۸  سهم توليد خارجيان مقيم كشور
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عنوان سال پايه، بـا  دالر بوده است. بعد از انتخاب سال اول به ميليارد ۴۵۰۰۰و  ۲۸۹۰۰، ۱۵۱۶۰توليد ناخالص داخلي در سه سال متوالي برابر  -۱۰۲
  شويم. در اين صورت: هاي دوم و سوم مواجه مي ميليارد دالر در سال ۱۴۲۰۰و  ۸۷۵۰تغييرات قيمتي برابر 

  ترتيب محاسبه كنيد. و سوم را به هاي دوم تغييرات مقدار توليد در سالالف)   

  )ترتيب از راست به چپ در نظر گرفته شده است. مقادير به(ترتيب بيانگر چه اعدادي است؟  هاي دوم و سوم به سالتوليد كل به قيمت ثابت در  ب)  

  16100 -13740 ب)  35400 -29840الف) ) 2  15640 -4990 ب)  30800 -20150 الف) )1  

  30800 -20150 ب)  15640 -4990الف) ) 4  35400 -29840 ب)   16100 -13740الف) ) 3  

  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۰۳

درصد بوده است. در ايـن  ۱۸برابر  ۸۲تومان و نرخ تورم در سال  ۱۰۶۲۰۰برابر  ۸۳ها در ابتداي سال فرضي  ميانگين سطح عمومي قيمتالف)   
  دست بياوريد. ها را به صورت، ميانگين سطح عمومي قيمت

  شد؟ هاي مبادالتي مي الت تهاتري، موجب افزايش هزينهيك از مشكالت موجود بر سر راه مباد كدامب)   

  زمان طرفين به مبادله تمايل هم ب) عدم  تومان بوده است. 125,316برابر  84ها در ابتداي سال  ميانگين قيمتالف)  ) 1  

  مبادله  به نزمان طرفي تمايل هم ب) عدم  تومان بوده است. 90,000برابر  82ها در ابتداي سال  ميانگين قيمتالف) ) 2  

  نبود وسيلۀ سنجش ارزشب)   تومان بوده است. 90,000برابر  82ها در انتهاي سال  ميانگين قيمتالف) ) 3  

  نبود وسيلۀ سنجش ارزشب)   .تومان بوده است 125,316برابر  83ها در انتهاي سال  ميانگين قيمتالف) ) 4  

  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۰۴

  توان گفت كه ...............  قايسۀ اوراق سهام و اوراق مشاركت نسبت به هم ميدر مالف)   

  در قرارداد اسالمي مضاربه ............... ب)   

  انداز و سپردٔه ديداري در اين است كه ...............  شباهت يا تفاوت سپردٔه پسج)   

  كنند. انك مركزي كسب اعتبار ميعنوان تضمين بازپرداخت بدهي زير نظر ب هر دو بهالف)  ) 1  

  شود. ها تقسيم مي زمين كشاورزي را در اختيار مشتري قرار داده و سود حاصل از فعاليت در انتهاي كار بين آن ،بانكب)     

ديداري امكان دريافت هاي ديداري خود شخص يا حامل سند  اما در سپرده ،انداز شخصاً بايد به بانك مراجعه كرد براي دريافت وجه از سپردٔه پسج)     
  وجه را دارد.

  گيرند. شود در حالي كه اوراق سهام صرفاً در نهاد بورس مورد معامله قرار مي در بازار سرمايه خريد و فروش مي ياوراق مشاركت هم در بانك و هم گاه الف)) 2  

  شود. سود سرمايه بين طرفين تقسيم مي پردازد و در نهايت كند و طرف ديگر آن به تجارت مي سرمايه را تأمين مي ،بانكب)     

اما در سپردٔه ديداري خود شخص يا حامل سـند ديـداري امكـان دريافـت  ،انداز شخصاً بايد به بانك مراجعه كرد براي دريافت وجه از سپردٔه پسج)     
  وجود را دارد.

  باشد. يبرخالف اوراق مشاركت، اوراق سهام در برگيرندٔه نام و اطالعات صاحب آن مالف) ) 3  

  شود. پردازد و در نهايت سود سرمايه بين طرفين تقسيم مي كند و طرف ديگر با آن به تجارت مي مي تأمينسرمايه را  ،بانكب)     

  تواند وجه موردنياز خود را از سپردٔه خود برداشت كند. در هر دو سپرده صاحب مشتري در هر ساعت و زماني كه اراده كند ميج)     

شـود در حـالي كـه اوراق سـهام عـالوه بـر ايـن مـورد در  هاي بازرگاني منتشر مي منظور تأمين منابع مالي موردنياز طرح مشاركت فقط بهاوراق الف) ) 4  
  اي و عمراني نيز كاربرد دارند.  هاي توسعه طرح

  شود. ها تقسيم مي آنزمين كشاورزي را در اختيار مشتري قرار داده و سود حاصل از فعاليت در انتهاي كار بين  ،بانكب)     

  خود برداشت كند. ٔهتواند وجه موردنياز خود را از سپرد مشترك در هر ساعت و زماني كه اراده كند مييا صاحب  ،در هر دو سپردهج)     

  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۰۵

دالر دارد، اگر خط فقر همـين جامعـه دو  ۵۱۰۰اي برابر  ماهانه دالر است. فردي در حال حاضر درآمد ۶۰۰۰خط فقر در يك جامعۀ فرضي برابر  الف)  
  دالر بوده باشد در اين صورت عبارت درست را انتخاب كنيد. ۳۴۰۰دالر بوده باشد و درآمد همين فرد در آن زمان برابر  ۳۵۰۰سال قبل برابر 

  مفهوم توسعه كدام است؟ باعبارت نادرست در رابطه ب)   

  شود. هر دو صورت فقير مطلق محسوب مي اين فرد درالف)  ) 1  

  باشد. مدت است به اين معيار شبيه مي توسعه از اين جهت كه مانند رشد مفهومي بلندب)     

  شود. اين فرد با توجه به ميزان كاهش درآمدش در سال جديد نسبت به سال قبل فقير نسبي محسوب ميالف) ) 2  

  ر معيارهاي كيفي نيز داللت داشته بنابراين مفهومي كمي و كيفي است.توسعه عالوه بر افزايش ميزان توليد بب)     

  شود. در سال گذشته فقير نسبي و در سال جديد فقير مطلق محسوب ميالف) ) 3  

  شود. ها در مقابل مفهوم پيشرفت، معيار مناسبي براي ارزيابي وضعيت كشورها محسوب نمي دليل محدوديت الگوها و شاخص مفهوم توسعه بهب)     

  شود. اين فرد در هر دو شرايط فقير نسبي محسوب ميالف) ) 4  

هـاي قـرار گـرفتن در مسـير  بهبود وضعيت اعضاي يك جامعه در مواردي چون بهداشت، سالمت، اميد به زندگي و امكانـات آمـوزش از شـاخصب)     
  يافتگي است. توسعه
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باشد، چنانچـه  مي Aرو كه مربوط به وضعيت توزيع درآمد در كشور  با توجه به جدول فرضي روبه -۱۰۶
درصـد، فاصـلۀ  ۵از دهـك چهـارم، درصد، فاصلۀ دهك نهم  ۱۰فاصلۀ دهك ششم از دهك دهم، 

سهم دهك پنجم از دو برابر سهم دهك اول سه واحد كمتر و  درصد ۳دهك هشتم از دهك ششم، 
  هاي سوم، چهارم، پنجم، ششم و هشتم را محاسبه كنيد. ترتيب سهم دهك باشد، در اين صورت به

  1 (7- 8- 9- 5/8- 5/12  

  2 (8- 8- 5/9- 5/9- 10  

  3 (8- 5/8- 9- 10- 10  

  4 (7- 5/8- 9- 9- 12  

  باشند؟ ها كامًال درست مي هاي اقتصادي دولت، كدام عبارت در رابطه با سياست -۱۰۷

  باشد. وكار و ايجاد امنيت اقتصادي مي يكي از راهكارهاي دولت براي بهبود اقتصاد بخش خارجي، بهبود محيط كسبالف)   

هاي دولت براي بهبـود و افـزايش  ترين سياست تأثير آن در تمام سطوح اقتصادي از مهم دليل ها و تقويت اين بخش به توجه به زيرساختب)   
  هاي توليدي بخش توليد و عرضه است. فعاليت

  كند.  هاي انقباضي مالي در جهت رونق بخشيدن به بازار مي در شرايط ركودي، دولت با كمك بانك مركزي، اقدام به اجراي سياستج)   

  باشد. هاي دولت براي بهبود بخش توليد و عرضه مي هاي نوين يكي از سياست كارگيري فناوري ي بهريزي برا برنامهد)   

مدت استفاده  هاي جانب عرضه در بلند مدت حل كند، دولت از سياست هاي انقباضي پولي و مالي نتواند مشكل تورم را در كوتاه ) اگر سياسته  
  كند. مي

شود بنـابراين  شور موجب رونق اقتصادي، جذب نيروي كار بيشتر و جلوگيري از مهاجرت نيروي كار ميگذاري در مناطق محروم ك و) سرمايه  
  شود. اي دولت محسوب مي هاي توسعه يكي از سياست

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

  ت؟كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير اس -۱۰۸

هاي دولتي الزامـي  ها صرف كدام گروه از هزينه برداري مطلوب از اين قبيل فعاليت توليدي و بهره -هاي اقتصادي منظور تحقق فعاليت بهالف)   
  ؟باشد مي

  باشد؟ به چه معني مي »شود در نرخ تصاعدي كلي، تمامي درآمد شخص مشمول نرخ جديد مالياتي مي«عبارت ب)   

  درستي عنوان شده است؟ كشور در كدام عبارت به اهميت بودجۀ كلج)   

  هاي اجتماعي  گذاري سرمايهالف) ) 1  

  شود. شخص، مشمول نرخ طبقۀ مربوطه مي  پس از كسر معافيت مالياتي، تمام درآمدب)     

  باشد. تخصيص بهينۀ بودجه به تمام نهادهاي دولتي مي ،هاي اقتصادي دولتي شرط تحقق فعاليتج)     

  هاي عمراني  گذاري رمايهسالف) ) 2  

  شود. مشمول يك نرخ جديد مالياتي مي ،هر طبقه از درآمد شخص پس از كسر معافيتب)     

  بودجه يك ابزار كنترلي مجلس بر دولت است.ج)     

  هاي زيربنايي  گذاري سرمايهالف) ) 3  

  در اين نوع نرخ مالياتي، معافيت مالياتي نداريم.ب)     

  دهد. سي سهم هر برنامه از كل بودجۀ كشور ميزان اولويت و اهميت امور را نسبت به هم نشان ميسند بودجه با برر ج)     

  هاي مولد گذاري سرمايهالف) ) 4  

  كند. ولي نرخ تغييري نمي ،شود ها تعيين مي در اين نرخ، ماليات افراد متناسب با تغييرات درآمد يا دارايي آنب)     

  كند. زهاي قانوني مجلس براي كسب درآمد و هزينه را تعيين ميتصويب بودجه توسط دولت مجو ج)     

  

 

 

  %۶  سهم دهك اول

  %۵/۶  سهم دهك دوم

  ؟  سهم دهك سوم

  ؟ سهم دهك چهارم

  ؟  سهم دهك پنجم

  ؟ سهم دهك ششم

  %۹  سهم دهك هفتم

  ؟ سهم دهك هشتم

  %۵/۱۳  سهم دهك نهم

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

  باشد؟ هاي ابتدايي بعد از پيروزي انقالب چه مي يكي از داليل افزايش نقش دولت و حضور آن در اقتصاد در سالالف)   

  ها چگونه مشخص شده است؟ب موقوفات كشورصه از غشد تكليف ثروت ايجادب)   

  باشد؟ ها مي يك از هزينه مستلزم تغيير در كدام »هاي اقتصادي اصل مزيت«تعريف ج)   

سهم اقتصادي بخش خصوصي را كاهش داده و تصـدي  ،بر مصالح عمومي هاي تجاري دشمن، دولت بنا در دهۀ دوم انقالب و در شرايط تحريمالف) ) 1  
  گرفت. ها را خود به عهده اين فعاليت

هاي نامشروع پس گرفته شده و به صاحب آن يا در صـورت نبـود صـاحب بـه حكومـت  قانون اساسي، ثروت 49مطابق موارد تأكيدشده در اصل ب)     
  شود. اسالمي واگذار مي

  هاي فرصت افزايش هزينهج)     

  افزايش داد.ناچار سهم خود را در اقتصاد  در دهۀ اول انقالب و در شرايط جنگ، دولت بهالف) ) 2  

  باشد. عهدٔه حكومت اسالمي مي هاي نامشروع به قانون اساسي، تكليف ثروت 45مطابق موارد تأكيدشده در اصل ب)     

  هاي استهالك افزايش هزينهج)     

تجـاري بـه دولـت  -توليدياعالم شدند و ادارٔه تعداد زيادي از كارخانه و مؤسسات  »ملي«هاي اقتصادي  هاي اول انقالب برخي فعاليت در سالالف) ) 3  
  سپرده شد.

هاي نامشروع پس گرفته شده و به صـاحبان اصـلي آن يـا در صـورت نبـود صـاحب بـه  قانون اساسي، ثروت 49مطابق موارد تأكيدشده در اصل ب)     
  شود. حكومت اسالمي واگذار مي

  هاي توليد كاهش هزينهج)     

هـاي  هاي سنگين جنگ به ايران دولت ناگزير براي افزايش درآمد ملـي كشـور فعاليـت يل تحميل هزينهدل هاي پاياني دهۀ اول انقالب به در سالالف) ) 4  
  بخش خصوصي را به نهادهاي دولتي واگذار كرد.

  باشد. عهدٔه حكومت اسالمي مي هاي نامشروع به قانون اساسي، تكليف ثروت 45مطابق موارد تأكيدشده در اصل ب)     

  اتيهاي عملي كاهش هزينهج)     

  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۱۰

  كدام عبارت بيانگر نقش توزيع عادالنۀ ثروت و درآمد در اقتصاد مقاومتي است؟الف)   

  اقتصاد مقاومتي بيان شده است؟ »مدت پيامد كوتاه«و  »مدت پيامد بلند«ترتيب  در كدام عبارت بهب)   

  شود. ي برابر توليدي، موجب يكپارچگي و توازن اقتصادي در سطح عمومي ميها برخورداري همۀ مردم از فرصتالف)  ) 1  

  مدت است. كنندٔه مشكالت جاري در كوتاه مدت و رفع اقتصاد مقاومتي ضامن عزت و پيشرفت كشور در بلندب)     

  كند. انساني مهيا مي زمينه را براي پرورش سرمايۀ ،توزيع برابر ثروت و درآمد عالوه بر ايجاد رضايتمندي عموميالف) ) 2  

  مدت است. المللي در كوتاه مدت و ايجاد اتحاد بين كشورها در سطح بين اقتصاد مقاومتي ضامن استمرار رشد اقتصادي كشور در بلندب)     

  شود. هاي برابر توليدي، موجب يكپارچگي و توازن اقتصادي در سطح عمومي مي برخورداري همۀ مردم از فرصتالف) ) 3  

  مدت است. الملل در كوتاه مدت و ايجاد اتحاد بين كشورها در سطح بين تصاد مقاومتي ضامن استمرار توسعۀ اقتصادي كشور در بلنداقب)     

  كند. توزيع برابر ثروت و درآمد عالوه بر ايجاد رضايتمندي عمومي زمينه را براي پرورش سرمايۀ انساني مهيا ميالف) ) 4  

  مدت است. كنندٔه مشكالت جاري در كوتاه مدت و رفع ت و پيشرفت كشور در بلنداقتصاد مقاومتي ضامن عز ب)     

  

  ها دربارٔه زبان پارتي درست هستند؟ كدام گزينه -۱۱۱

  اين زبان در شرق و شمال شرق ايران رايج بود.الف)   

  شد. تا اوايل دورٔه ساماني نيز آثاري به اين زبان تأليف ميب)   

  منظومۀ درخت آسوريك و يادگار زريران هر دو اصل پارتي دارند.ج)   

  هاي فارسي ميانه است. اين زبان از گروه زباند)   

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

  بندي بهار كدام است؟ هاي نثر فارسي بر اساس طبقه ترتيب سبك -۱۱۲

  نويسي ساده -بازگشت -مصنوع -فنّي -غزنوي و سلجوقي اول -خراساني) 1  

  نويسي ساده -بازگشت -مصنوع -فنّي -غزنوي -ساماني) 2  

  بازگشت -نويسي ساده -فنّي -مصنوع -غزنوي -ساماني) 3  

  نويسي ساده -بازگشت -فنّي -مصنوع -غزنوي و سلجوقي اول -خراساني) 4  

 

 

  کتاب کل :۲ ادبی فنون و علوم      کتاب کل :۱ ادبی فنون و علوم

´ 25 
 پيشنهادي زمان
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  ؟هاي پنجم و ششم هستند تمامي آثار كدام گزينه از آثار منثور سده -۱۱۳

  كليله و دمنه -شاهنامۀ ابومنصوري -تاريخ بلعمي) 2  چهارمقالۀ نظامي -نامه قابوس -تاريخ بلعمي) 1  

  ترجمۀ تفسير طبري -كليله و دمنه -چهارمقالۀ نظامي) 4  مقامات حميدي -نامه قابوس -تاريخ بيهقي) 3  

  ؟نيست» موزون«كدام گزينه داراي نثر  -۱۱۴

  ه را صحن گلزار و كلبه را طبلۀ عطار ديدم.ديشب كه به خانه آمدم خان) 1  

  اند. پس همچنان كه قوا در آدمي چهاراند، هريك از لذات و آالم نيز بر چهار قسم) 2  

  دري. گري بود و دگر سو غوغاي پرده به يك سو سوداي جلوه) 3  

  اند و بدان نرسند مگر به چهار خصلت. اي فرزندان اهل دنياجويان سه رتبت) 4  

  ؟شود نميها زير در متن زير ديده  يك از ويژگي امكد -۱۱۵

گـردد و كوشـش خاليـق در آن  جالله نافذ مـي مقرر است كه انواع خير و شر و ابواب نفع و ضّر برحسب ارادت و قضيت مشيت خداوند جل«  
  »و تعجيل صورت نبندد. ممالطتتقديم و تأخير و 

  »ما يشاء و يحكم ما يريدلحكمه يفعل اهللا  معقبمرد لقضاء اهللا و ال  ال«  

  كاربرد آيات و احاديث در متن) 2    اطناب و بلندي جمالت در نثر) 1  

  تكرار فعل يا اسم به حكم ضرورت معني) 4    كاربرد لغات عربي) 3  

  كدام عبارت مربوط به قرن هشتم است؟ -۱۱۶

  ند و با تصاوير زيبا آراستند.در اين دوره هنرمندان قرآن كريم و شاهنامۀ فردوسي را به خط خوش نگاشت) 1  

  رنگ شد و غزل كه زبان دل و عشق بود، گسترش يافت. قصيده كم) 2  

  گفتند. از شبه قارٔه هند تا آسياي صغير بسياري به زبان فارسي سخن مي) 3  

  رفتند. شمار مي هاي ري، همدان و فارس در حكم مركز ادبي اين عصر به عراق عجم و حوزه) 4  

  ؟نداردخواني  قرن دهم و يازدهم با توضيحات مقابلش هم كدام شاعر -۱۱۷

  صائب تبريزي ها و الفاظ محاوره كه زبان غزل اين دوره را به افق خيال عامه نزديك كرده، سخن او را برجسته ساخته است  المثل ضرب) 1  

  وحشي بافقي ست گرايي شاخصۀ اصلي آن ا سبك شعرش حد وسط سبك دورٔه عراقي و سبك هندي است و واقع) 2  

  كليم كاشاني اي بخشيده است  هاي او لطف ويژه هاي رنگين مشهور است و اين ويژگي به غزل در ابداع معاني و خيال) 3  

  بيدل دهلوي شناسيم  هاي بديع و گاه دور از ذهن مي كار بردن مضمون انگيز و به هاي خيال سبب سرودن غزل او را به) 4  

  تر است؟ و فكري كدام گزينه به سبك عراقي نزديكبا توجه به قلمر -۱۱۸

ــه حــالش نظــر نكــرد ) 1    ــار ب عاشــق كــه شــد كــه ي
 

ـــت  ـــب هس ـــه طبي ـــت و گرن ـــه درد نيس اي خواج
 

ببـــــرده نـــــرگس تـــــو آب جـــــادوي بابـــــل) 2
 

ــــي  ــــز موس ــــاب معج ــــو ب ــــۀ ت ــــاده غنچ گش
 

جــاودان خــدمت كننــد آن چشــم ســحرآميز را) 3
 

آويـــز را انزنگيـــان ســـجده برنـــد آن زلـــف جـــ 
 

ــت ) 4 ــو نيس ــف ت ــر زل ــدار س ــاب دي ــي را ت هركس
 

ــي  ــو م ــه گيس ــه در آيين ــت اينك ــر اس ــايي بهت گش
 

  هاي زباني نثر هندي است؟ يك از ويژگي كدام -۱۱۹

  لغات مربوط به مذاهب و آداب و رسوم هندوان در اين دوره به حوزٔه نثر وارد شد.) 1  

  شد. پردازي و موازنه مشاهده مي سبب قرينه تمجيد بزرگان يا بهآوردن تتابع اضافات در مقام تعريف و ) 2  

  گرا قلمداد كرد، زيرا زبان حقيقي مردم آن دوره بوده است. زبان سبك هندي را بايد واقع) 3  

  ها رخ داد. هايي با عنوان فرهنگ لغت در اثر آميزش زبان فارسي با ديگر زبان نگارش كتاب) 4  

  ع در شعر استفاده شده است؟در كدام گزينه از سج -۱۲۰

ــي ) 1    ــرح ب ــن ش ــد اي ــار گفتن ــف ي ــز زل ــت ك نهاي
 

ـــد  ـــارت آم ـــدر عب ـــزاران كان ـــت از ه ـــي اس حرف
 

ــود) 2 ــه خواهــد ب ــه ك ــت ب ــدانت دول ــا غنچــۀ خن ت
 

ـــي  ـــه م ـــر ك ـــا از به ـــل رعن ـــاخ گ ـــي؟ اي ش روي
 

ــد) 3 ــك روز آم ــر نزدي ــتاقان اگ ــبح مش ــرآي اي ص ب
 

ــدا مــالل از  ــروينم كــه بگرفــت ايــن شــب يل مــاه و پ
 

ــن ) 4 ــت اي ــوه نداش ــر جل ــك و بش ــن مالئ ــدر حس ق
 

ــي  ــو م ــس ت ــي عك ــود م ــن نم ــد در او حس ــد زن كن
 

  كدام گزينه از صنعت ادبي موازنه بهره برده است؟ -۱۲۱

ــــاب را ) 1    ــــد آفت ــــره كن ــــم خي ــــو چش روي ت
 

ـــاب را  ـــك ن ـــر مش ـــد جگ ـــون كن ـــو خ ـــوي ت م
 

جـــان را هميشـــه بـــر ســـر كـــوي تـــو راه بـــاد) 2
 

ـــــاد  ـــــاه ب ـــــت پن ـــــر زلف ـــــيم در س دل را مق
 

نيـــــاز دوســـــت روي نيـــــاز مـــــا و در بـــــي) 3
 

ــــت  ــــار دوس ــــار غب ــــا و نث ــــد م ــــم امي چش
 

پوشــم اكنــون ز تــو بــا نااميــدي چشــم مــي ) 4
 

شــويي وفــايي دســت مــي اكنــون ز مــن بــا بــي 
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  بار از آرايۀ جناس استفاده شده است؟ در كدام بيت بيش از يك -۱۲۲

ادباش بهــارم شــكوفه بــر ســر ريخــتبــه شــ ) 1   
 

ــد  ــوش آم ــت و ن ــيش رف ــل ن ــكفتن گ ــن ش ــز اي ك
 

بـــالي عشـــق تـــو نگذاشـــت پارســـا در پـــارس) 2
 

ـــتم  ـــون بس ـــاز چ ـــدانم نم ـــه ن ـــنم ك ـــي م يك
 

خـوانم خـدايش گرچـه از اوصـاف او پيداسـت نمي) 3
 

كه هم بر عيب ستّار اسـت هـم بـر غيـب آگـاه اسـت 
 

اري بــدين تنــدي مــرانام اي كــاروان بــ مـن مانــده ) 4
 

رود داني كه چون كـوهي گـران بـاري بـه دوشـم مـي 
 

  تشبيه است؟ فاقدكدام عبارت  -۱۲۳

ــيش ) 1    ــر در پ ــد س ــت ار فكن ــرگس مس ــت ن رواس
 

ـــل  ـــاب خج ـــم پرعت ـــيؤه آن چش ـــد ز ش ـــه ش ك
 

ــــدازي) 2 ــــنعت تيران ــــو در ص ــــروي ت ــــم اب خ
 

ـــاني دارد  ـــه كم ـــس ك ـــر آن ك ـــرده از دســـت ه ب
 

ـــــون) 3 ـــــود چ ـــــرو آزاد ش ـــــرزان س ـــــد ل بي
 

اگــــــر بينــــــد قــــــد دلجــــــوي فــــــرخ 
 

ـــداري آرزو ) 4 ـــه ن ـــن بوس ـــل م ـــر ز لع ـــت مگ گف
 

مــردم از ايــن هــوس ولــي قــدرت و اختيــار كــو 
 

  كار رفته است؟ اي متفاوت به در كدام گزينه مجاز با عالقه -۱۲۴

ـــر ) 1    ـــان آرم اگ ـــه زب ـــي ب ـــدار كـــه حرف ـــي مپن ن
 

ـــكافند  ـــاز ش ـــم ب ـــو قل ـــينه چ ـــه س ـــا ب ـــرم ت س
 

ـــبانت) 2 ـــم پاس ـــر چش ـــد ب ـــرام باش ـــتن ح خف
 

بـــــرازد بــــا وصـــــلت آشـــــنايي مــــا را نمـــــي 
 

ـــرنج) 3 ـــاه م ـــو آن م ـــاد ت ـــد ي ـــر نكن ـــعديا گ س
 

ـــد  ـــز كنن ـــا ني ـــه انديشـــۀ م ـــه باشـــيم ك ـــا ك م
 

ـــته ) 4 ـــوش دارد آهس ـــوار گ ـــو دي ـــخن گ ـــر س ت
 

اي عقـــــل بـــــام بـــــر رو اي دل بگيـــــر در را 
 

  ؟شود نميديده  در كدام گزينه آرايۀ كنايه -۱۲۵

ـــرد ) 1    ـــوهر م ـــۀ گ ـــيم و زر شـــد محـــك تجرب س
 

ـــيم  ـــه روي زر و س ـــدين تجرب ـــاد ب ـــيه ب ـــه س ك
 

ـــا) 2 ـــر ســـنگ لحـــد اســـتخوان پيكـــر م ـــه زي ب
 

گـــذرد چـــو گنـــدمي اســـت كـــه از آســـياب مـــي 
 

ــزي) 3 مگــر از گوشــۀ چشــمي وگــر طرحــي دگــر ري
 

ــردي  ــر ك ــر و زب ــن زي ــاد م ــر بني ــك نظ ــه از آن ي ك
 

انـــــــد ن ره بـــــــه جـــــــايي نيـــــــاوردهاز آ  ) 4
 

ـــــط كـــــرده  ـــــي غل ـــــدم پ ـــــد كـــــه اول ق ان
 

  كار رفته است؟ در كدام گزينه هم تشبيه و هم استعارٔه آشكار به -۱۲۶

ـــين ) 1    ـــاز چ ـــود دام ب ـــس نش ـــكار ك ـــا ش عنق
 

ـــه  ـــاد ب دســـت اســـت دام را كـــان جـــا هميشـــه ب
 

انــدر آن ســاعت كــه بــر پشــت صــبا بندنــد زيــن) 2
 

انم مـن كـه مـورم مركـب اسـتبا سـليمان چـون بـر  
 

ــــار) 3 ــــگ روزگ ــــن و تن ــــويي و آب م ــــاهي ت م
 

ــير  ــن اس ــت م ــو در مش ــگ و ت ــار تن ــن در حص م
 

ــان ) 4 ــه ج ــت ب ــان نخواس ــاقي ام ــرگس س ــم ز ن دل
 

ســـيه دانســـت چـــرا كـــه شـــيؤه آن تـــرك دل 
 

  است؟ نادرستقافيه در كدام بيت  -۱۲۷

ــــر طــــاق بســــتان ســــراي ) 1    نگــــه داشــــت ب
 

ــــــامور  ــــــي ن ــــــوش ك ــــــل خ ــــــراي بلب س
 

عشـــــق را رهگـــــذر دل و جـــــان اســـــت) 2
 

ــــــت  ــــــان اس ــــــه در دل و ج ــــــش طعن اول
 

ـــــــدارم) 3 ـــــــرادر را ن ـــــــيمين ب ـــــــن س ت
 

ــــــزادم  ــــــادر ب ــــــك م ــــــا او ز ي ــــــا ب كج
 

ــي ) 4 ــه م ــار چ ــي از خ ــرا نرم ــت م ــل گف ــويي گ ج
 

ــي  ــن ســودا هشــيار چــه م ــه در اي ــتم ك جــويي؟ گف
 

  كدام است؟» قافيۀ دروني -ذوقافيتين -۲قافيۀ قاعدٔه  -۱قاعدٔه  قافيۀ«ترتيب ابيات زير بر اساس داشتن  -۱۲۸

آنكـــه در جـــان تـــو را اصـــول نهـــادالـــف)    
 

ــــاد  ــــول نه ــــو جه ــــم ت ــــب جس لق
 

ســيما اي مطــرب شــكّرخا اي يــار قمــرب) 
 

افـــزا تـــا روز مشـــين از پـــا آواز تـــو جـــان 
 

ـــاميج)  ـــد نكون ـــرگردان دربن اي صـــوفي س
 

ــــا  ــــن درد ني ــــامي زي ــــا درد نياش راميت
 

ــت د)  ــس ب ــا وي ــي ت ــود  هم ــان ب ــر چن پيك
 

ـــود  ـــان ب ـــد در فغ ـــت موب ـــان از دس جه
 

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

  حس و حال عاطفي كدام بيت با وزن و آهنگ آن همسويي بيشتري دارد؟ -۱۲۹

ـــــــبا ) 1    ـــــــيم ص ـــــــل آورد نس ـــــــوي گ ب
 

ـــــــي  ـــــــل ب ـــــــوش بلب ـــــــيند خم دل ننش
 

خمــش كــن خمــش كــن كــه در خامشــي اســت) 2
 

ــــــــان  ــــــــزاران بي ــــــــان و ه ــــــــزاران زي ه
 

ـــت) 3 ـــونم بريخ ـــه خ ـــود ك ـــر ب ـــه نظ ـــن چ اي
 

ـــت؟  ـــم بخس ـــه ريش ـــود ك ـــك ب ـــه نم ـــن چ وي
 

ـــــار ) 4 ـــــور آموزگ ـــــو ج ـــــل ك ـــــر آن طف ه
 

ــــــــار  ــــــــد از روزگ ــــــــا بين ــــــــد جف نبين
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)كدام بيت طبق الگوي هجايي  -۱۳۰ )          روده شده است؟س  

هـــا از ســـكرات چشـــم او مســـت شـــوند چشـــم ) 1   
 

ـــص  ـــت رق ـــان درخ ـــبا كن ـــت ص ـــيش لطاف ـــا پ ه
 

بگــذر شــبي بــه خلوقــت ايــن همنشــين درد) 2
 

ــرد  ــه ك ــم چ ــا دل ــت ب ــه غم ــم ك ــرح آن ده ــا ش ت
 

ـــي) 3 ـــري م ـــف مص ـــه يوس ـــاروان ك ـــد آن ك رس
 

از چَـــــهِ زنـــــدان حاســـــدان بـــــه درآيـــــد 
 

زنــان همچــو قمــر دســت فشــانم چــو شــجر چــرخ ) 4
 

ــاك  ــين پ ــگ زم ــن از رن ــرخ م ــما چ ــرخ س ــر از چ ت
 

  است؟ متفاوتكدام بيت از لحاظ تعداد هجا  -۱۳۱

گــر مــن بــه كويــت بگــذرم بــر آب و آتــش بســترم ) 1   
 

ترسم ز خصمت چون پـرم گيتـي بـود بـر مـن قفـس 
 

ــه شــوخي دوســت مــي) 2 دارد گــدايي پادشــاهي را ب
 

تــوان گفــتن بــا او مــي تــوان بــودن نــه نــه بــي او مــي 
 

فــــردا كــــه خالئــــق را ديــــوان جــــزا باشــــد) 3
 

ـــامي  ـــه انع ـــوش ب ـــن گ ـــي دارد م ـــركس عمل ه
 

گرنه چون پروانه سوزي شـمع را روشـن چـه بينـي ) 4
 

ورنه زين پيمانه نوشـي شـرط و پيمـان را چـه دانـي؟ 
 

  است؟ نادرسته در مقابل كدام گزينه شد وزن عروضي نوشته -۱۳۲

طرف مشـتي صـدف آنجـا كسـي گـل ريختـه اين ) 1   
 

هاي عاشق را به ساحل ريخته موج ماهي 
 

  (فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن) 

ـــــان) 2 ـــــن نخســـــت از جه ـــــاد ك ـــــرين ي آف
 

ــن  ــاد ك ــاد بني ــن ي ــر اي ــتش ب پرس
 

  (فعولن فعولن فعولن فعولن) 

گفــتم كــه دل بــا كــس نپيونــدم ولــي بســيار مــي) 3
 

بـرد ز دست دانا مـيديدار خوبان اختيار ا  
 

(مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن) 
ـــه ) 4 ـــي آيين ـــود ببين ـــا روي خ ـــن ت ـــب ك اي طل

 

وز حسن خود بماند انگشت در دهانـت 
 

  (مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن) 

  شمار بيايد؟ بلند نيست و بايد بلند به» مصراع هجاي پايان نيم«در هر دو مصراع كدام بيت  -۱۳۳

وداي مــن از مجنــون آزادتــر افتــاده اســتســ ) 1   
 

ـــه دبســـتان  ـــۀ مـــن نگذاشـــت طفلـــي ب هـــا ديوان
 

چشـــم طمـــع مدوزيـــد بـــر كيســـۀ خسيســـان) 2
 

ــي  ــاور نم ــدا را ب ــد گ ــان ده ــگ ن ــت س ــوان داش ت
 

بــه مــاه مــن كــه رســاند پيــام مــن كــه ز هجــران) 3
 

ــه مــن برســاند  ــرا جــان خــودي ب ــب رســيده م ــه ل ب
 

ــو كــار  ) 4 ــافتن وصــال ت ــون منــي بــودي نــه چ
 

دولــت ديگــري طلــب كــو بــه وصــال تــو رســد 
 

  است؟ متفاوتكدام گزينه از نظر مفهومي  -۱۳۴

ــفيد ) 1    ــي روس ــا برآي ــن ت ــك ك ــور فل ــر ج ــبر ب ص
 

دانـــه چـــون در آســـيا افتـــد تحمـــل بايـــدش 
 

ـــزل اســـت) 2 ـــن تزل ـــار دل م ـــوي و ك دشـــمن ق
 

ـــي  دواســـت عالجـــش تحمـــل اســـت دردي كـــه ب
 

ح نبـي صـبر هسـت در غـم طوفـانگرت چـو نـو) 3
 

بــــــال بگــــــردد و كــــــام هزارســــــاله برآيــــــد 
 

خبــرانم بــه صـــبر چنــد نصــيحت كننــد بـــي ) 4
 

ـــت  ـــان اوس ـــه درم ـــبر ن ـــيم ص ـــرا اي حك درد م
 

  كدام گزينه با شعر زير از نظر قلمرو فكري تناسب بيشتري دارد؟ -۱۳۵

نگـرم در ايـن چمـن هرچه به گرد خويشتن مـي
 

ــ  ــز ت ــن ج ــمير م ــۀ ض ــيآين ــان و نم ــد نش ده
 

  

بيـنم ز چشمت جان نشايد برد كز هر سو كـه مـي ) 1   
 

سـت و تيـر انـدر كمـان دارد اي كـرده كمين از گوشـه 
 

ــد) 2 ــان باش ــه در جه ــعادت ك ــي و س ــر خوش ز ه
 

تــــر حضـــور دلبــــر و ديــــدار دوســــتان خــــوش 
 

ـــود) 3 ـــودم روا نب ـــو ب ـــمان ت ـــه آس ـــن ك ـــا م ب
 

لبـــاس چـــون ابـــر هـــر دقيقـــه درآيـــي بـــه يـــك 
 

ــا هــم ) 4 نفســي صــرف شــود دولــت آن اســت كــه ب
 

نقد اين عمـر كـه در صـحبت اصـحاب خـوش اسـت 
 

  

  نخست ............... كنند، برخورد يخيتار يبنا به ،يبردار خاك و يحفارشناسان اگر در  باستان -۱۳۶

  كنند. سن آن را تعيين مي) 4  كنند. برداري مي از آن عكس) 3  پردازند. به مرمت آن مي) 2  كنند. نقشۀ آن را مشخص مي) 1  

  ؟شود متصل لين رود به سرخ يايدر ،يكانال حفر با ها، براي امكان تردد كشتي داد دستور مصر به سفر هنگامكدام پادشاه هخامنشي  -۱۳۷

  خشايارشا) 4  داريوش اول) 3  كمبوجيه) 2  كورش بزرگ) 1  

  عه، سلسلۀ هخامنشي به پايان رسيد؟ با كدام واق -۱۳۸

  شكست آريوبرزن (سردار ايراني) در برابر سپاه مقدوني) 2  جمشيد و غارت آن به آتش كشيده شدن تخت) 1  

  به قتل رسيدن داريوش سوم در حوالي دامغان كنوني) 4  تسخير شوش (پايتخت) توسط سپاه اسكندر) 3  

  رود؟ شمار مي به بر سرزمين چين» هان«سلسلۀ  ييكدام مورد از وقايع دورٔه فرمانروا -۱۳۹

  راه يافتن آيين بودا به چين) 2    ياتيمال و يادار  التيتشك ينوساز ) 1  

  نيچ بزرگ واريد  ليتكم) 4    سوزاندن آثار كنفوسيوس) 3  

  

 کتاب کل :۲ تاریخ      کتاب کل :۱ تاریخ
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  عصر ساساني درست است؟» هنر و معماري«كدام گزينه دربارٔه  -۱۴۰

  .است رانيا  يقيموس درخشان يها دوران از يكدورٔه ساساني ي) 1  

  .نداشت را گذشته رونقدر دورٔه ساساني  يفلزكار  ي، هنرسفالگر  برخالف) 2  

  .ديرس اوج به رياردش كاخ ساخت با و شد آغاز سفونيت كاخ يبنا با يساسان يمعمار ) 3  

  گذاشت. ريتأث يروم هنر ، برداشت ياشكان و يهخامنش يهنرها هنر ساساني كه ريشه در) 4  

  ؟شد دست به دست طرف دو انيم بار ينچندبود و د) كدام شهر محل نزاع دو دولت صفوي و گوركانيان (تيموريان هن -۱۴۱

  هرات ) 4  قندهار) 3  بخارا) 2  سمرقند) 1  

  در كدام برخورد ميان ايرانيان و اعراب، تيسفون (پايتخت ساسانيان) به تسخير مسلمانان درآمد؟ -۱۴۲

  قادسيه ) 4  جلوال )3  جسر) 2  نهاوند) 1  

  ها) براي ادارٔه قلمرو خود چه كرد؟ شارلماني (پادشاه فرانك -۱۴۳

  نهاد اداري كنت يا كومس را احيا كرد.) 2    جلوي پيشروي لمباردها را گرفت.) 1  

  ها كمك گرفت. از نيروي نظامي شواليه) 4  مانند نياي خود، با پاپ متحد شد.) 3  

  ؟كرد فيتضع درون از را انيامو خالفت كه شد يرقابت و اختالف ساز نهيزماموي  كدام اقدام برخي از خلفاي -۱۴۴

  زمان براي دو پسر خود بيعت گرفتن هم) 2    توزيع نابرابر درآمدهاي عمومي) 1  

  يا لهيقب ي قومي ووندهايپاهميت دادن بيش از حد به ) 4  به قتل رساندن شيعياني مانند حجر بن عدي) 3  

  است؟» يبيترك ينگار خيتار«اي از  مونهكدام كتاب ن -۱۴۵

  مروج الذهب تأليف مسعودي) 2  يطبر  ريجر  محمدبنتاريخ طبري اثر ) 1  

  اخبار الطوال اثر دينوري) 4  هيمسكو  يابوعلتأليف  االمم تجارب) 3  

  

گردد، از نظر اداري تـابع كـدام واحـد اسـت و توسـط  تشكيل مي رجوا هم دهستان چند وستنيپ هم به از كه يكشور ماتيتقس از يواحد -۱۴۶
  شود؟ كسي اداره مي چه

  فرماندار -شهرستان) 4  بخشدار -بخش) 3  بخشدار -شهرستان) 2  فرماندار -بخش) 1  

  به كدام بخش از گردشگري اشاره دارد؟» سميژئوتور« -۱۴۷

  جانوري   بوم گردش در زيست) 2    گردي گردشگري زمين) 1  

  يفرهنگ -ياجتماع يگردشگر ) 4    بازديد از آثار تاريخي و باستاني) 3  

  گيرند؟ بيشتر در كدام مناطق ايران شكل مي» هاي آبگير اتفاقي كانون« -۱۴۸

  هاي داخلي  كنارٔه درياچه) 2  هاي نواحي معتدل و مرطوب دشت) 1  

  ير گ برف و بلندمناطق كوهستاني ) 4  كخش و گرم مناطق به كينزد  يها كوهستان) 3  

  است؟» منطقۀ كوهستاني تالش«هاي  كدام گزينه از ويژگي -۱۴۹

  ادامه دارد. كوه شاه تااز تنگۀ منجيل  يشرق -يغرب امتداد در) 2  .است جانيآذربا  ۀمنطق از شيب خزر سمت به آن يعموم بيش) 1  

  اند. داده شكل رييتغ يانيطغ حالت به منظم التح ازرودهاي آن ) 4  .است سال ها ونيليم يط يرسوب موادوسيع  ييزا  كوه حاصل) 3  

هاي اخيـر افـزايش يافتـه  سالي در فصول گرم سال وجود ريزگردها در هواي مناطق جنوب غربي ايران در نتيجۀ تداوم خشك«در عبارت  -۱۵۰
  پاسخ داده شده است؟» بحران ريزگردها«هاي كليدي جغرافيا در رابطه با  به كدام پرسش» است.

  چطور -چرا -موقع چه -كجا) 2  موقع چه -كساني چه -چيز چه -اكج) 1  

  چرا -چيز چه -كجا -موقع چه) 4  كساني چه -چطور -كجا -موقع چه) 3  

  ؟ رود نميشمار  به هاي نواحي بياباني كدام گزينه از جمله محدوديت -۱۵۱

  اديز  يآفتاب يها ساعت) 2    يكشاورز  يبرا خاك و آب كمبود) 1  

  كخا  شيفرسا ) 4    روان يها ماسه حركت) 3  

  و كدام كشور داراي چنين نظامي است؟ شوند يم اداره خودمختار صورت بهاز كشور  كوچك بخش چند اي كدر كدام نظام سياسي، ي -۱۵۲

  نيجريه  -تركيبي) 4  برزيل -فدرال) 3  انگلستان -اي ناحيه) 2  تركيه -ساخت تك) 1  

  رويم، ..............  يابان صحرا پيش ميسوي ب هاي استوايي به هرچه از جنگل -۱۵۳

  شوند.  تر مي هاي ساوان بلندتر و تُنُك علف) 2  يابد. پذيري مرز نواحي كاهش مي رؤيت) 1  

  گردند. هاي بياباني به مراتع مداري تبديل مي استپ) 4  شود. هاي بارش كاسته مي از تعداد ماه) 3  
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  رو ارتباط دارد؟ شده در روبه كدام عبارت با شكل فرسايشي تصوير -۱۵۴

  هاي رايج فرسايش تراكمي در نواحي بياباني است.  از نمونه) 1  

  .كنند مي حركت باد وزش جهت در متر 20 تا 10 ،سال كي يط) 2  

  شود.  ها ايجاد مي سنگ در نتيجۀ تخريب مواد نرم زير لبۀ تخته) 3  

  .ديآ  يم ديپد  ميقد  يها اچهيدر  از مانده يجا به نرم رسوبات در) 4  

  ؟نداردشباهت » اجراي طرح ترافيك در شهرهاي بزرگ مانند تهران و مشهد«از حيث نوع رابطۀ ميان جغرافيا و سياست، كدام گزينه به  -۱۵۵

  ي سوسياليستي كشورهادر  يمسكون هاي نماي يكسان ساختمان) 2  نينش مرفه مناطق شيدا يپ و شهرها شدن يدوقطب) 1  

  جزيرٔه كريمه كشمكش بين اكراين و روسيه بر سر شبه) 4  منظور اتصال انگلستان به قارٔه اروپا مانش به احداث تونل) 3  

  

  دارند؟ اشاره يمفهوم چه به ريز عبارات از كي هر بيترت به -۱۵۶

   است يكار به مملكت ٔهپرد در/ است يغبار اگر هست، كه ذره هر  

   هستند كنش يعيطب ۀجينت.  

   رديگ ينم صورت گرانيد يكيزيف حضور در تنها.  

   هستند رشيپذ و موردتوجه كه اند يخواستن و مطلوب يها دهيپد.  

  ياجتماع ارزش -ياجتماع آرمان -كنش يراراديغ يامدهايپ -نديگو  يم كنش يانسان علوم در دهد يم انجام انسان كه يتيفعال به) 1  

  ياجتماع ارزش -ياجتماع كنش -كنش يراراديغ يامدهايپ -جهان در مخلوقات ۀهم طتوس كار دادن انجام) 2  

  ير يپذ  جامعه -ياجتماع كنش -كنش يامدهايپ و آثار -جهان در مخلوقات ۀهم توسط كار دادن انجام) 3  

  ير يپذ  جامعه -ياجتماع آرمان -كنش يامدهايپ و آثار -نديگو  يم كنش يانسان علوم در دهد يم انجام انسان كه يتيفعال به) 4  

  :ديكن مشخص را ريز عبارات بودن نادرست اي درست -۱۵۷

   رييـتغ اعضا ٔهاراد با اما ،ديآ ينم وجود به اعضا ٔهاراد و يآگاه اساس بر يعني است؛ ينيتكو ها آن نظم و زنده موجودات بدن در اعضا تيعضو 
  .كند يم

   ستندين ينيع و محسوس بعد يدارا ياجتماع جهان ياجزا از كي چيهرو  ازاين دارند؛ يذهن و ييمعنا يتيهو ،ياجتماع يها دهيپد يتمام.  

   راندييتغ قابل مختلف يها نهيزم در ط،يشرا برحسب نمادها و هنجارها يول ست؛ين نمادها و هنجارها از ازين يب يا جامعه چيه.  

  درست -نادرست -نادرست) 4  نادرست -درست -نادرست) 3  نادرست -درست -درست) 2  درست -نادرست -درست) 1  

  است؟ آمده نهيگز كدام در ريز عبارات از كي هر امديپ بيترت به -۱۵۸

   آنان با خود جهان ۀسيمقا و خود ۀگذشت خيتار به رجوع  

   يرياساط جهان توسط عتيطب با متناظر يابزار دانش طرد  

   مدرن يايدن در ايدن به معطوف حسابگرانه يها كنش رواج  

 يفضـا شـدن كـم -دنيـد  افسـون و رازهـا محصور و يعيطب فوق يها قدرت قلمرو را عتيطب -ياجتماع يها جهان خلق بودن ياراد و آگاهانه درك) 1  
  ياخالق و يعاطف يها كنش ير يگ شكل

 و يعـيطب فـوق يهـا قـدرت قلمـرو را عـتيطب -عـتيطب از انسان معقول يور  بهره امكان عدم -ياجتماع يها جهان خلق بودن ياراد و آگاهانه درك) 2  
  دانستن ها افسون و رازها محصور

 فـوق يهـا قـدرت قلمـرو را عـتيطب -دنيد  افسون و رازها محصور و يعيطب فوق يها قدرت قلمرو را عتيطب -ياجتماع يها جهان تنوع به بردن يپ) 3  

  دانستن ها افسون و رازها محصور و يعيطب

  ياخالق و يعاطف يها كنش ير يگ شكل يفضا شدن كم -عتيطب از انسان معقول يور  بهره امكان عدم -يجتماعا  يها جهان تنوع به بردن يپ) 4  

  ست؟يچ ۀنشان تيهو ٔهدربار متفاوت اتينظر وجود و است؟ مفهوم كدام ياجتماع جهان ياعضا كنش يراهنما -۱۵۹

  .دارد وجود تيهو  شناخت در اشتباه و خطا امكان نكهيا  -ياجتماع ارزش) 1  

  .ميكن يم تأمل زين م،يستين واقف آن به كه خود از ييها  يژگيو  ٔهدربار ما نكهيا  -ياجتماع ارزش) 2  

  .دارد وجود تيهو  شناخت در اشتباه و خطا امكان نكهيا  -ياجتماع هنجار) 3  

  .ميكن يم تأمل زين م،يستين واقف آن به كه خود از ييها  يژگيو  ٔهدربار ما نكهيا  -ياجتماع هنجار) 4  
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  است؟ نادرست يفرهنگ تحول با ارتباط در و درست اقناع با ارتباط در نهيگز كدام -۱۶۰

 در اگـر -نشـوند يكژرو دچار افراد تا كند جيترو  يا گونه به را خود يها ارزش و ديعقا  آموزش، قيطر  از كوشد يم ياجتماع جهان آن در كه است يروش) 1  

  .شود يم باز ياجتماع جهان آن يفرهنگ تيهو  يدگرگون يبرا راه ،ديآ  ديپد  تيهو  بحران ياجتماع جهان كي

 اغلب يناسازگار  يعني يفرهنگ تحول -دهند يم انجام بهتر را فرهنگ آن با متناسب اعمال و ها كنش افراد باشد، شتريب فرهنگ كي اقناع قدرت هرچه) 2  

  .رسد يم ها ارزش و ديقا ع يعني تر قيعم سطوح به و شود يم آغاز هنجارها و رفتارها سطح از

 اعتبـار كـه يفرهنگـ اگـر -برخوردارند يشتر يب ياقناع قدرت از سازگارترند، انيآدم فطرت با و دارند يشتر يب يعقالن و يمنطق تيظرف كه ييها  فرهنگ) 3  

  .است يمنف يفرهنگ تحول باشد، باطل فرهنگ يسو به راتييتغ جهت و باشد حق فرهنگ دهد، يم دست از را خود ياجتماع

 و آثـار و شـود يم انجام جامعه افراد عموم لهيوس به اي همساالن خانواده، در شتريب آن يرسم ريغ ٔهويش ،شود يم انجام يررسميغ و يرسم ٔهويش دو به) 4  
  .رسد يم يتماعاج جهان درون راتييتغ ٔهمحدود به ياجتماع جهان رونيب ٔهمحدود از ياجتماع راتييتغ يفرهنگ تحول در -دارد يتر  قيعم جينتا 

  داشت؟ خواهد يپ در ياجتماع جهان در يا جهينت چه ريز عبارات از كي هر بيترت به -۱۶۱

   خود يها ارزش و ديعقا بر گر،يد يها جهان با تعامل در ياجتماع جهان نكردن يپافشار  

   گريد ياجتماع جهان ديعقا و ها ارزش رشيپذ  

  گريد  ياجتماع جهان به شدن ملحق -خود يها آرمان و ديعقا  به كردن پشت) 1  

  شدن يتيهو  تحوالت دچار -قيعم يها هيال  به يفرهنگ ستد و داد تيسرا ) 2  

  گريد  ياجتماع جهان به شدن ملحق -قيعم يها هيال  به يفرهنگ ستد و داد تيسرا ) 3  

  شدن يتيهو  تحوالت دچار -خود يها آرمان و ديعقا  به كردن پشت) 4  

  است؟ كرده اشاره يدرست به نفت به وابسته اقتصاد يژگيو سه به نهيگز كدام -۱۶۲

 كـه ديآ  يم وجود به يبزرگ دولت -شود يم   شكننده و فيضع يمل ديتول ير يگ شكل باعث كند، يم جاديا  يزحمت بدون و هنگفت درآمد كه جهت آن از) 1  

 كمـك بـه را بهداشت و آموزش يها نهيهز  يحت كه رديگ يم شكل يتدول -دهد شيافزا  كار، و كسب رواج نه و نفت مدد به را ياقتصاد رفاه كوشد يم

  .كند يم نيتأم ينفت يدرآمدها

 يمانع چيه اقتصاد در ياجتماع جهان نيا  -دهد شيافزا  كار، و كسب رواج نه و نفت مدد به را ياقتصاد رفاه كوشد يم كه ديآ  يم وجود به يبزرگ دولت) 2  
 يفيضـع دولت -كند يم نابود ياجتماع جهان سراسر در را دارانه هيسرما  ريغ ياقتصاد يها وهيش خود، گسترش ريمس در و تابد ينم بر خود راه سر بر را

  .شد خواهد افراد يابي تيهو  ياصل عامل ،يدار  هيسرما  و دهد يم شكل اقتصاد اساس بر را خود تيهو  كه رديگ يم شكل

 يبزرگـ دولـت -شـد خواهد افراد يابي تيهو  ياصل عامل ،يدار  هيسرما  و دهد يم شكل اقتصاد اساس بر را خود تيهو  كه رديگ يم شكل يفيضع دولت) 3  
 و آمـوزش يهـا نـهيهز  يحت كه رديگ يم شكل يدولت -دهد شيافزا  كار، و كسب رواج نه و نفت مدد به را ياقتصاد رفاه كوشد يم كه ديآ  يم وجود به

  .كند يم نيتأم ينفت يدرآمدها كمك به را بهداشت

 خـود تيهو  كه رديگ يم شكل يفيضع دولت -كند يم نيتأم ينفت يدرآمدها كمك به را بهداشت و آموزش يها نهيهز  يحت كه رديگ يم شكل يدولت) 4  

 جـاديا  يزحمتـ بـدون و هنگفـت درآمـد كـه جهـت آن از -شد خواهد افراد يابي تيهو  ياصل عامل ،يدار  هيسرما  و دهد يم شكل اقتصاد اساس بر را

  .شود يم   شكننده و فيضع يمل ديتول ير يگ شكل باعث كند، يم

  هستند؟ گريكدي با ينيتكو و يفرهنگ ،يذهن يها جهان تعامل در دوم دگاهيد با ارتباط در يهمگ نهيگز كدام عبارات -۱۶۳

 -دهـد يمـ دست از يفرهنگ جهان برابر در را خود استقالل يذهن جهان -گرنديكد ي با تعامل در و مهم ،ينيتكو  جهان و يذهن جهان ،يفرهنگ جهان) 1  

  .دهد يم دست از يفرهنگ جهان برابر در را خود استقالل ينيتكو  جهان

 است يخام ٔهماد ينيتكو  جهان -دهد يم دست از يفرهنگ جهان برابر در را خود استقالل يذهن جهان -ندارند يتياهم ينيتكو  جهان و يذهن جهان) 2  

  .كنند يم تصرف و دخل نآ  در مختلف جوامع و ها فرهنگ كه

 علـوم نيبـ -داننـد يمـ ينيتكـو  و يذهنـ جهان از تر مهم را يفرهنگ جهان -دهد يم دست از يفرهنگ جهان برابر در را خود استقالل ينيتكو  جهان) 3  

  .ستندين قائل يتفاوت يانسان علوم و يعيطب

  .ندارند يتياهم ينيتكو  جهان و يذهن جهان -ستندين قائل يتفاوت يانسان علوم و يعيطب علوم نيب -هاست آن فرهنگ تابع افراد يفرد و يذهن جهان) 4  

 قـدرت بـا قيـطر چه از استعمار، دوران در ياسالم جوامع ياسيس قدرت و است؟ ريپذ امكان يحالت چه در دوباره ياسيس استقالل كسب -۱۶۴

  خورد؟ ونديپ استعمارگران

 اسـتقالل تواند  يم مهاجم، ينظام قدرت يجيتدر  شدن فيضع با كند حفظ را اش يفرهنگ تيهو  اگر ورد،خ يم شكست ينظام تهاجم اثر در كه يقوم) 1  

  يغرب يها دولت با سازش -آورد دست به را خود ياسيس

 از تيـهو  يبازسـاز  به خود بخش تيهو  عناصر از درست ير يگ بهره با بتواند ،است گرفته قرار يفرهنگ و ياقتصاد ي،اسيس هجوم مورد كه يفرهنگ اگر) 2  

  يغرب يها قدرت يصنعت و ينظام قدرت بر هيتك -آورد دست به را خود ياسيس استقالل تواند يم ،بپردازد رفته  نيب

 از تيـهو  يبازسـاز  به خود بخش تيهو  عناصر از درست ير يگ بهره با بتواند ،است گرفته قرار يفرهنگ و ياقتصاد ي،اسيس هجوم مورد كه يفرهنگ اگر) 3  

  يغرب يها دولت با سازش -آورد دست به را خود ياسيس استقالل تواند يم ،بپردازد رفته نيب

 اسـتقالل تواند  يم مهاجم، ينظام قدرت يجيتدر  شدن فيضع با كند حفظ را اش يفرهنگ تيهو  اگر خورد، يم شكست ينظام تهاجم اثر در كه يقوم) 4  

  يغرب يها قدرت يصنعت و ينظام قدرت بر هيتك -آورد دست به را خود ياسيس
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  آورد؟ فراهم را روشنگري هاي فلسفه گسترش ۀزمين يعامل چه و است؟ ميترس قابل ييفضا چه در خود يويدن رفتار كردن ينيد هيتوج -۱۶۵

  مردم زندگي و رفتارها هنجارها، سطح در رايج ييدنياگرا  -باشند داده قرار خود برتر هدف را نيد  كنند، يم يزندگ يويدن فرهنگ درون كه يافراد اگر) 1  

  مردم زندگي و رفتارها هنجارها، سطح در رايج ييدنياگرا  -باشند داده قرار خود برتر هدف را دنيا كنند، يم يزندگ يدين فرهنگ درون كه يافراد اگر) 2  

  غرب فرهنگ عميق يها هيال  در سميسكوالر  نفوذ -باشند داده قرار خود برتر هدف را دنيا كنند، يم يزندگ يدين فرهنگ درون كه يافراد اگر) 3  

  غرب فرهنگ عميق يها هيال  در سميسكوالر  نفوذ -باشند داده قرار خود برتر هدف را نيد  كنند، يم يزندگ يويدن فرهنگ درون كه يافراد اگر) 4  

  ؟است داده حيتوض يدرست به را يحيمس مبلغان از يغرب سكوالر يها دولت تيحما نهيگز كدام -۱۶۶

 باعـث زيـن مرحلـه نيـا  در گرفتنـد، خـدمت بـه را يپروتسـتان يهـا حركت سكوالر، استيس جاديا  و سايكل قدرت حذف يبرا ابتدا در كه گونه همان) 1  

  .شدند يغرب ريغ جوامع در سكوالر يعموم فرهنگ ير يگ شكل

 جـاديا  اخـتالل يغربـ ريـغ جوامـع ينـيد  يهـا حركت در نيهمچن و شدند يم يرغربيغ جوامع ياسيس نخبگان بر ياثرگذار  باعث تيحيمس غيتبل با) 2  

  .كردند يم

 اخـتالل دچـار را يرغربـيغ جوامع يعموم فرهنگ ت،يحيمس غيتبل با جهينت در و كردند استفاده خود قدرت يجهان گسترش يبرا تيحيمس غيتبل از) 3  

  .كردند يم

  .بودند يغرب و يياروپا  جوامع يتمام در سكوالر استيس جاديا  و سايكل قدرت حذف دنبال به ينيد  ٔهزيانگ كنار در) 4  

  بود؟ حل قابل چگونه يدار هيسرما ۀجامع يها چالش او نظر از و پرداخت ياقتصاد سميبراليل نقد به يزمان ٔهباز چه در ماركس -۱۶۷

  انقالب -نوزدهم قرن دوم ۀمين) 2    انقالب -نوزدهم قرن اول ۀمين) 1  

  يخصوص تيمالك حذف -نوزدهم قرن اول ۀمين) 4  يخصوص تيمالك حذف -نوزدهم قرن دوم ۀمين) 3  

  دارد؟ اشاره مفهوم كدام به ريز يها عبارت از كي هر بيترت به -۱۶۸

   يغن و ريفق يكشورها تقابل  

   است جامعه فيضع و ريفق يقشرها متوجه همواره كه ييها بيآس.  

   ديگرد ظاهر علم و استيس اقتصاد، هنر، يها حوزه در ب،يترت به.  

  سميسكوالر  -ياقتصاد بحران -جنوب و شمال تقابل) 2  تيمعنو  بحران -ياقتصاد بحران -رامونيپ و مركز) 1  

  تيمعنو  بحران -غنا و فقر چالش -رامونيپ و مركز) 4  سميسكوالر  -غنا و فقر چالش -جنوب و شمال تقابل) 3  

  داشتند؟ يشنهاديپ چه ياسالم ملت و امت مفهوم يجا به و بودند يزيچ چه خواستار گرا غرب منورالفكران -۱۶۹

  سميوناليناس -ياسالم يكشورها در ها دولت رفتار اصالح) 1  

  يستيماركس يكردهايرو  جاديا  -انيفرنگ رفتار از ديتقل) 2  

  يستيماركس يكردهايرو  جاديا  -ياسالم يشورهاك در ها دولت رفتار اصالح) 3  

  سميوناليناس -انيفرنگ رفتار از ديتقل) 4  

  كند؟ يم كامل را ريز جدولترتيب  به نهيگز كدام -۱۷۰

  پيامد  علت

  عدالتخانه جنبش شدن محسوب ياجتماع انقالب  الف) (

  ب) (  تحقق بيداري اسالمي در جوامع اسالمي

  .افتاد يم اتفاق فرانسه انقالب از بعد كه بود يانقالب نينخست رانيا انقالب  ج) (

 يدار  هيسرما  يها ارزش و ها آرمان با تقابل - سميونيصه با مبارزه در ياسالم امت برابر در يد يجد  يالگو دادن قرار - جامعه ياسيس رساختا رييتغ )1  
  غرب جهان

 سـازمان ،عـدالت و فقاهت اساس بر يا لهيقب و يقوم يها قدرت از فارغ كه ينظام ير يگ شكل -ياستبداد نظام با سهيمقا  در يآرمان تيحاكم يبرقرار ) 2  

  ياسالم فرهنگ متن از رانيا  ياسالم انقالب برخاستن -ابندي يم

 برخاسـتن -ابنـدي يمـ سـازمان عـدالت، و فقاهـت اساس بر يا لهيقب و يقوم يها قدرت از فارغ كه ينظام ير يگ شكل -جامعه ياسيس ساختار رييتغ) 3  

  ياسالم فرهنگ متن از رانيا  ياسالم انقالب

 و هـا آرمـان بـا تقابـل -سميونيصه با مبارزه در ياسالم امت برابر در يد يجد  يالگو دادن قرار -ياستبداد نظام با سهيمقا  در يرمانآ  تيحاكم يبرقرار ) 4  
  غرب جهان يدار  هيسرما  يها ارزش
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 شود؟ ه اموري استفاده ميترتيب براي چ در علوم تجربي از استقراي تعميمي و از استنتاج بهترين تبيين به -۱۷۱

 تأييد قوانين كلي -ها بررسي فرضيه) 2  ها بررسي فرضيه -تأييد قوانين كلي) 1  

 اثبات مباني -بررسي احتماالت) 4    بررسي احتماالت -اثبات مباني) 3  

 اگر از صدق يك قضيه به كذب متقابل آن برسيم، نوع تقابل چه خواهد بود؟ -۱۷۲

 تداخل) 4  تضاد) 3  اخل يا تناقضتد) 2  تضاد يا تناقض) 1  

را در نظر بگيريد. اگر نفي مقدم آن را در يك طرف و اثبات تالي را در طرف ديگرِ » بارد آنگاه ابري در آسمان وجود دارد اگر باران مي«قضيۀ  -۱۷۳
 توان گفت؟ قضيۀ منفصلي قرار دهيم، دربارٔه نوع اين قضيۀ منفصل چه مي

 توان تعيين كرد. نمي) 4  حقيقي است.) 3  نعةالرفع است.ما) 2  مانعةالجمع است.) 1  

هايي كه در فن خطابه رواج  هاي برهاني و استدالل توان از يك استدالل، چند هدف موردنظر داشت، رابطۀ بين استدالل با توجه به اينكه مي -۱۷۴
 دارند، چيست؟

 تباين) 4  عموم و خصوص مطلق) 3  تساوي) 2  وجه عموم و خصوص من) 1  

  رسيم؟ كدام قضيه را به دفعات متعدد كه تعدادش زوج باشد (مثالً دو بار يا چهار بار يا...) عكس مستوي كنيم، به متداخل قضيۀ اوليه مي -۱۷۵

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

 كدام گزينه از احكامي نيست كه در علم منطق بررسي شود؟ -۱۷۶

 قياس اقتراني معتبر، نبايد هر دو مقدمه با هم سالبه باشند. در يك) 1  

 تعريف يك مفهوم مجهول، بايد جامع، مانع، واضح و بدون دور باشد.) 2  

 الصدق است. اي الزم متداخل عكس مستوي قضيۀ سالبۀ كليۀ صادق، قضيه) 3  

 اشد.موضوع قضيۀ حملي در قضيۀ كليه، بايد مفرد و در جزئيه، بايد جمع ب) 4  

 ترتيب كدام است؟ به» خارجي«و » تصديق«و نسبت دو مفهوم » ذهني«و » تصور«نسبت دو مفهوم  -۱۷۷

 وجه عموم و خصوص من -وجه عموم و خصوص من) 2    تباين -وجه عموم و خصوص من) 1  

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

 شود؟ ت يك قياس شكل اول را به عكس مستوي آن تبديل كنيم قياس به كدام شكل تبديل مياگر يكي از مقدما -۱۷۸

 دوم يا سوم) 4  سوم يا چهارم) 3  چهارم) 2  دوم) 1  

يـك از  شده براي يك مفهوم مجهول، يا فقط جامع باشد يا فقط مانع باشد، نسبت بـين تعريـف و مفهـوم مجهـول، كـدام اگر تعريف ارائه -۱۷۹
 چهارگانه خواهد بود؟ هاي نسبت

 وجه عموم و خصوص من) 4  عموم و خصوص مطلق) 3  تباين) 2  تساوي) 1  

توانند كدام انواع قضيۀ محصوره باشند تا اگـر مقدمـۀ  ترتيب مي مقدمۀ اول و دوم يك قياس اقتراني معتبر از هريك از اشكال چهارگانه، به -۱۸۰
ه هـم شـد اش تعويض كنيم و نتيجه را تغيير ندهيم، مطمئن باشيم كه قياس جديد حاصل وياول را با متداخلش و مقدمۀ دوم را با عكس مست

  معتبر است؟

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

و چهار نوع قضيۀ » ب«و » الف«موجبۀ جزئيه و سالبۀ جزئيه) با موضوع و محمول چهار نوع قضيۀ محصوره (يعني موجبۀ كليه، سالبۀ كليه،  -۱۸۱
هر كدام يكي از اين هشت قضيه باشند، بايد با هـم چـه رابطـه يـا  Bو  Aرا در نظر بگيريد. اگر » الف«و » ب«محصوره با موضوع و محمول 

 ؟ (يعني نه مانعةالجمع باشد و نه مانعةالرفع و نه حقيقي)نباشدل شرطي منفص» Bيا  Aيا «روابطي داشته باشند تا در حالت كلي، عبارت 

  تناقض و عكس مستوي) 4  تداخل و عكس مستوي) 3  فقط تناقض) 2  فقط تداخل) 1  

  داشتند؟ » معرفت شهودي«ه، اعتقاد به شد دركدام گزينه تمام فالسفۀ ذكر -۱۸۲

  برگسون -جيمز -عّلامه طباطبايي -سينا ابن -فارابي -افالطون) 1  

  جيمز -كانت -عّلامه طباطبايي -سينا ابن -فارابي -سقراط) 2  

  دكارت -مالصدرا -سهروردي -سينا ابن -ارسطو -افالطون) 3  

  كنت  -بيكن -مالصدرا -سهروردي -ارسطو -سقراط) 4  

  ؟شود نميمحسوب » عقل«كدام مورد، از كاركردهاي ابزار معرفتي  -۱۸۳

  واسطۀ حقايق  درك مستقيم و بي) 2  سوسدرك حقايق محسوس و غيرمح) 1  

  شناخت تجربي) 4    شناسايي حاالت دروني نفس) 3  

  کتاب کل : فلسفه      کتاب کل : منطق
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 پيشنهادي زمان
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  است؟ انسان هاي معرفت ه، جزء ويژگيشد در كدام گزينه همۀ موارد مطرح -۱۸۴

  بديهي -خطاپذير -محدود -تدريجي) 1  

  متفاوت -خطاناپذير -نامحدود -تدريجي) 2  

  پذير امكان -همواره خطاپذير -ر محسوسمتعلق به امو  -گام به ) گام3  

  منطبق با واقعيت -محدود -متعلق به فراتر از محسوسات -افزايشي) 4  

  درستي بيان شده است؟ سوفسطائيان به» دانيمِ چيزي نمي«سقراط و » دانمِ چيزي نمي«ترتيب معنا و ريشۀ  در كدام گزينه به -۱۸۵

سوفسطائيان به اين معنا است كه ما از » دانيِم نمي« -نه آگاهي و معرفت است و ريشۀ آن تواضع و فروتني استگر انكار هرگو  سقراط بيان» دانمِ نمي«) 1  
  حقيقت مطلق اطالعي نداريم و ريشۀ آن اعتقاد به محدوديت شناخت انسان است.

سوفسطائيان يعنـي » دانيِم نمي« -اش تواضع است و ريشهها چيزي نيست  هاي من در مقابل ندانسته سقراط اقرار به اين است كه دانسته» دانمِ نمي«) 2  
  كاري است. اعتنايي به حقيقت و مغالطه اش بي ما توانايي دانستن نداريم و ريشه

سـت سوفسطائيان به اين معنا ا» دانيِم نمي« -گر اين است كه ما از حقيقت هيچ اطالعي نداريم و ريشۀ آن جهل ساده است سقراط بيان» دانمِ نمي«) 3  
  توانيم بدانيم و ريشۀ آن اهميت ندادن به حقيقت و واقعيت است. خواهيم و نمي كه ما نمي

سوفسطائيان يعني حقيقـت مطلقـي » دانيِم نمي« -اطالعي از اسرار و حقايق غيبي است و ريشۀ آن جهل ساده است معناي بي سقراط به» دانمِ نمي«) 4  
  ناسايي نيست و ريشۀ آن جهل مركب است.ش قابل وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد

  است؟» وجودشناسي«كدام گزاره مربوط به بخش  -۱۸۶

  پذير است. هاي هستي امكان درك واقعيت) 2  وجود انسان داراي دو بُعد مادي و معنوي است.) 1  

  تواند صحيح باشد. مي» ردهستي واقعيت دا «اينكه  باور به) 4  توان تقسيم كرد. موجودات را به دو دستۀ فقير و غني مي) 3  

  ها دربارٔه حقيقت با كدام گزينه مطابقت دارد؟ نظر سوفيست -۱۸۷

  درك انسان تابع حقيقت است.) 1  

  انسان توانايي درك حقيقت را ندارد.) 2 

 انسان تنها از طريق حواس قادر به درك حقيقت است.) 3  

  .حقيقت مانند نور خورشيد است كه داراي شدت و ضعف است) 4 

  آغاز فلسفه كدام مطلب درست است؟ دربارٔه -۱۸۸

  تواند تاريخ دقيقي از آغاز فلسفه ارائه كند. اطالعات امروز ما مي) 1  

  وجود آمده و رشد كرده است. به آنجا هرجا تمدني شكل گرفته است، زبان فلسفه در) 2  

  هاي فلسفي از يونان بوده است. وان گفت ظهور انديشهت اما مي ،توان زمان و مكان دقيقي تعيين كرد براي آغاز فلسفه نمي) 3  

  صورت مكتوب باقي مانده، مربوط به يونان باستان است.  به  هاي فلسفي كه توان خاستگاه تفكر فلسفي ناميد چراكه نخستين قطعه يونان را مي) 4  

  طبق ديدگاه كانت، كدام مورد، فعل اخالقي است؟ -۱۸۹

  كند. ليس، قوانين راهنمايي و رانندگي را رعايت مياي كه با ديدن پ راننده) 1  

  كند. خاطر سعادت و رضايت و خشنودي خدا، به نابينا در عبور از خيابان كمك مي به فردي كه) 2  

  گذارد تا ديگران هم به او احترام بگذارند. كسي كه به ديگران احترام مي) 3  

  اش به ضرر او تمام شود. كند، اگرچه نتيجه ، تقلّب نميۀ اخالقيآموزي كه به حكم وظيف دانش) 4  

  اند؟ گذاري كنيم، دركدام گزينه قضاياي ذكرشده درست نام» ج«و » ب«، »الف«ترتيب  را به» دانش فلسفه«و » تفكر فلسفي«، »تفكّر«اگر  -۱۹۰

  است. هر ب الف است./ هر ج ب است./ هر ج الف) 2  هر الف ب است./ هر ب ج است./ بعضي ج الف است.) 1  

  هيچ ب ج نيست./ بعضي ب الف است./ بعضي الف ج است.) 4  بعضي الف ب است./ هيچ ج ب نيست./ هيچ ج الف نيست.) 3  

  

 تعلـ روس،يـو رفتـار يبررسـ با سپس و كنند يم مشاهده كروسكوپيم ريز را روسيوساختار  ابتدا كرونا واكسن ساخت يبرا دانشمندان -۱۹۱
 بيـترت به كنند. ها تزريق مي و به انسان كنند يم ديتول را آن واكسن مختلف مراحل گذراندن با تينها در. كنند يم مشخص را آن ييزا  يماريب

  دارد؟ علم اهداف از كي كدام به اشاره ريز موارد

   سوريو ساختار شرح  

   روسيو ييزا يماريب كشف علت  

    ها انسان به واكسنتزريق  

  كنترل -ينيب شيپ -نييتب) 4  كنترل -نييتب -فيتوص) 3  ينيب شيپ -نييتب-فيتوص) 2  بيني پيش -ينيب شيپ -نييتب )1  

 
 

  کتاب کل :شناسی روان
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 پيشنهادي زمان
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 ترمـز سرعت به و ديد را يبزرگ مانع نيماش از جلوتر متر چند ناگهان كه كرد يم يزير برنامه اش روزانه يكارها يبرا ،يرانندگ نيح در يعل -۱۹۲

 چنـد شده دهيكش خط آن ريز كه يكلمات بين در .داشت بر راه سر از را مانع و شده ادهيپ نيماش از ،بود شده يعصبان اريسب كه  يحال در. كرد

  دارد؟ وجود ذهني فرايند چند و رفتار

  ذهني دفراينيك  -رفتار پنج) 4  ذهني فراينددو  -رفتار چهار) 3  ذهني فرايند چهار -رفتار دو) 2  ذهني فرايندسه  -رفتار سه) 1  

 در نهيگز كدام. دنكن يم  صحبت به شروع ،هستند فرزند تك كه كودكاني از زودتر يكم اند كرده رشد تيپرجمعهاي  هخانواد در كه كودكاني -۱۹۳

  است؟ درست مورد نيا

  .بگذارند ريثأ ت يپختگ اي رسش بر توانند يم يحدود تا يطيمح عوامل) 1  

  .كنند يم صحبت به شروع يسن چه در كودكان نينگايم طور به كه كرد مشخص توان ينم) 2  

  .گردد يبرم يطيمح عوامل به ها، ييتوانا  شروع زمان مورد در افراد يها شباهت) 3  

  .كرد ينيب شيپ را ها يژگيو  يبرخ وقوع احتمال توان يم يطيمح عوامل اساس بر) 4  

 مـورد را »رشـد بـر ثرؤم عوامل« از كي كدام ،دوم تيب و دارد اشاره »رشد يها جنبه« از كي كدام به اول تيب دوم مصرعترتيب بگوييد  به -۱۹۴

  دهد؟ يم قرار ديكأت

   د) ده يم نان يقرص جاي به را يگوهر طفل، كي( دهد نان يقرص به يطفل ،يگوهر/ دهد ارزان خرد، ارزان او كه هر  

   باشد اثر او در را تيترب/  قابل يگوهر اصل بود چون  

  يطيمح عوامل -ياخالق رشد) 2    يوراثت عوامل -يشناخت رشد) 1  

  يوراثت عوامل -ياخالق رشد) 4    محيطي عوامل -يشناخت رشد) 3  

 يسـوار يخـودرو كيـ بـا و اند كرده سرقت بانك از مسلح دزدان از يگروه كه شود يم اعالم سيپل گشت به يكالنتر طرف ازتصور كنيد  -۱۹۵
 اگـر ؟ دارد يشـتريب نقـش توجه منابع از كي كدام س،يپل توسط دزدها كردن دايپ هنگام در يب بگوييدترت به .هستند فرار حال در رنگ قرمز

  است؟ داده رخ ييخطا چه ست،ين دزدها به متعلق كه شود متوجه سپس و كند متوقف را يرنگ قرمز يخودرو سيپل

  محرك هدف دادن دست از -حافظه در موجود اطالعات) 1  

  كاذب هشدار -حافظه در موجود اطالعات) 2  

  محرك هدف دادن دست از -ها آن انتظارات و افراد پردازش سبك) 3  

  كاذب هشدار -ها آن انتظارات و افراد پردازش سبك) 4  

 ۲ ٔهشـمار كـالس معلـم. كنـد يمـ ميتقسـ »ب« ميتـ طرفـداران و »الف« ميت طرفداران گروه دو به را آموزان دانش، ۱ رٔهشما كالس معلم -۱۹۶
 گشـتالت اصول از كي كدام مشابه معلم دو نياترتيب  به .كند يم ميتقس »كالس چپ ۀمين« و »كالس راست ۀمين« گروه دو به را وزانآم دانش

  اند؟ كرده عمل

  ليتكم -استمرار) 4  تكميل -مشابهت) 3  مجاورت -مشابهت) 2  مجاورت -استمرار) 1  

  ؟است حافظه نوع كدام مربوط به ريز موارد از كدامهر -۱۹۷

   شد روزيپ ۱۳۵۷ بهمن ۲۲ روز در ياسالم انقالب كهدانم  ي: ميعل.  

   مكرد فيتعر علي يبرا را انقالب يروزيپ روز در مخاطرات ي:عل پدر.  

   است كرده فيتعر من يبرا انقالب يروزيپ روز از يجالب خاطرات چهم پدر دوستم گفتم به تاب و آب با ي:عل.  

  يداديرو  -ييمعنا  -ييمعنا ) 4  يداديرو  -يداديرو  -ييمعنا ) 3  ييمعنا  -ييمعنا  -يداديرو ) 2  ييمعنا  -يداديرو  -يداديرو ) 1  

  ............... ،ديده آزمون شتريب چه هر ،»آزمون اثر« به توجه با -۱۹۸

  .كرد ديخواه كسب يشتر يب يابيباز  يها نشانه) 2  .شد خواهد بيشتر ميمفاه نيب يبخش زيتما ) 1  

  .شد خواهد شتريب ير يادگي عمق) 4  .شد خواهد كمتر تاطالعا تداخل) 3  

 كند يم ادعا كه كند يم شركت يفرد يها كالس در دوستش شنهاديپ به. كند كسب يرقم دو رتبۀ خواهد يم كنكور، به مانده ماه چند آرمان -۱۹۹

  تر است؟ ي مسئله، كدام توصيه براي آرمان مناسبها . با توجه به ويژگيداد صيتشخ را درست  پاسخ توان يم ها نهيگز به كردن نگاه با فقط

  دهد، آگاهي كامل داشته باشد. به آنچه انجام مي) 2  هدف خود را به صراحت تعريف كند.) 1  

  موقعيت فعلي خود را تعيين كند.) 4  دقيق شناسايي كند. طور بههاي خود را  توانايي) 3  

) ممكن حروف و ارقام تمام( موجود احتماالت يتمام كه است ساخته يا برنامه ل،يموبا و وتريپكام مثل ييها دستگاه رمز كردن دايپ يبرا يعل -۲۰۰

  كند؟ يم استفاده مسئله حل يبرا يروش چه از او. برسد موردنظر رمز به تا كند يم يبررس را

  مطلوب تيوضع با موجود تيوضع تفاوت كاهش) 2    مسئله كردن خرد) 1  

  يليتحل) 4    آخر از شروع) 3  
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  است؟ شده نوشته اشتباه ي فردريگ ميتصم سبك نهيگز كدام در -۲۰۱

  ياحساس :شد خارج سالن از و كرد رها كاره مهين را آزمون دشوار، الؤ س كي با شدن رو به رو محض به آزمون اواسط در ريام) 1  

  ياجتناب :كند يم موكول عدب روز به را درس نيا  ۀمطالعهر روز  ،ياضير  درس در اريبس ضعف ليدل به ستاره) 2  

  ياحساس :كند انتخاب را يتجرب ۀرشت خواهد يم است، دندانپزشك كه شيعمو  به اريبس عالقه ليدل به نيمب) 3  

  وابسته :كند يم انتخاب دانشگاه در را حقوق ۀرشت هم سحر ليدل ينهم به ،هستند ليوك سحر ٔهخانواد ۀهم) 4  

 ديـگو يم او به و كند باد را بادكنك خواهد يم ريام از. شود يم كالس وارد) افزار نوشت( هيهد چند و نكبادك كي با يشناس روان درس ريدب -۲۰۲
شـود تمـامي  وسوسه مي ريام. دهد پس را يقبل يايهدا ۀهم ديبا ،بتركد بادكنك اگر، اما دهد يم او به شتريب هيهد كي كند، باد شتريب هرچه

 مـانع« كدام و »يريگ ميتصم سبك« كدام .تركد يم تا كند يم باد را بادكنك  قدر آن شيها يهمكالس قيوتش ريثأت تحتهدايا را دريافت كند و 

  دارد؟ وجود ريام در »يريگ ميتصم

  جاناتيه نكردن كنترل -يتكانش) 2    يافراط اعتماد -وابسته) 1  

  يافراط اعتماد -يتكانش) 4    جاناتيه نكردن كنترل -وابسته) 3  

  بزنند؟ دست يياسنادها چه به ديبا شده، آموخته يدرماندگ از خروج يبرا افراد -۲۰۳

  داريناپا  و يرونيب) 4  داريپا  و يدرون) 3  داريپا  و يرونيب) 2  داريناپا  و يدرون) 1  

 توانسـتند م،يوزريپ و ميحق بر ما شعار با ،يماد امكانات نبود وجود با دشمنان، قدرت بر غلبه يبرا مقدس دفاع سال ۸ در اسالم رزمندگان -۲۰۴

 كـدام يروزيـپ نيـا در ليدخ ينگرش عوامل نيتر ياصل .كنند دايپ دست ياريبس يها يروزيپ به و دهند نشان خود از ياريبس يها شجاعت

  ست؟ا

  يهدفمند  -كنترل ادراك) 2    يارزش نظام و باور -كنترل ادراك) 1  

  يارزش نظام و باور -اراده) 4    يهدفمند  -اراده) 3  

  ؟دارند ينقش چه بيترت به ريز مثال دو در يشناخت روان يهاريمتغ -۲۰۵

  .است شده درد سر دچار مسئله حل در يناتوان ليدل به نايمبالف)   

  .شود يم پرخاشگر اريبس او ،كند يم عود نايمب درد سر گاه هرب)   

  امديپ -امديپ) 4  عامل -امديپ) 3  امديپ -عامل) 2  عامل -عامل) 1  
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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 ۲۶شهریور ۱۴۰۰

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

  هوشمند گوشی ۀوسیل به باال تصویر
ـاگرا صفحۀ به خود، تبلت یا و م 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

  

 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 ۶ 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 یافشین محمسئول 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:

کریسید امیرمحمد سید شا

|.......... 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
دی
م

  :
هی
دال
 عب
سان

داح
حم
م

  

|.............................................................. کفیزی
 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
دی
م

  :
دی
شهی

اد 
سج

  

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

 ساز میرتا چینی

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

 علی میرزاعلی

  |........................................... عموعر 
 زاده محمدصادق رمضانیس: مسئول در

 کیارش پورمهدی

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

 زهرا نعمتی

|............................................................ جغرافیا
 مروتی نگار درس:مسئول 

 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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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ شهریور ۲۶ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

 

  ۱فارسي  ۱۵۷تا  ۱۵۱هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱
  ها: بررسي گزينه  
  سعادت است.» نماد«معني فرخنده،  اي است، به الف) هما: نام پرنده  
  بها ج) پالس: گليم كم  
  د) آرمان: آرزو، عقيده  
  ۲فارسي  ۱۶۸تا  ۱۶۴هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۲

  هايي كه نادرست معني شده است: واژه  
  ) الحاح: اصرار، پافشاري كردن۱  
  ) دها: هوشمندي، زيركي۲  
  ) موقّر: متين، باوقار۳  
   ۲فارسي  ۱۶۸و  ۱۵۹هاي  و صفحه ۱فارسي  ۱۵۴و  ۱۵۲هاي  صفحه*  متوسطؤال: * مشخصات س ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۳

  ها: بررسي ساير گزينه  
  آنكه خواهان زوال آن باشيم. ) غبطه: حال و روز كسي را آرزو داشتن بي۱  
  هايي... كه شبيه عناصر طبيعت هستند. ) اسليمي: طرح۲  
  در ذيل يا بر پشت فرمان يا نامه) توقيع: مُهر يا امضاي پادشاهان و بزرگان ۴  
  ۱فارسي  ۱۵۹و  ۱۵۷، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۷هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۴

  بررسي عبارات:  
  مناسب عبارت است.» زيردست«معني  به» سُخره«سنگ مناسب اين عبارت نيست، بلكه  معني تكّه به» صَخره«الف)   
  اژه است.صورت صحيح اين و» وقاحت«ج)   
 ها، به جوار مغفرت... شتافت. مناسب عبارت است: در زمان محاصرٔه مريضي» زمان«معني  به» اوان«د)   
  ۲فارسي  ۱۶۴و  ۱۶۱، ۱۶۰، ۲۰هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۵

  ها: بررسي گزينه  
  نادرست است. »گذاردن«صورت  كردني است و امالي آن به  گزاردني و ادا» حق) «۱  
  معني آواز است. به» صفير«معني فرستاده مناسب بيت نيست؛ بلكه قرايني همچون بلبل و دم، مناسب  به» سفير) «۳  
 ها به لشكري نسبت داده شده است. يك از آن است: هر» شده نسبت داده«معني  به» منسوب«و » گماشته«معني  به» منصوب) «۴  
   ۲فارسي  ۱۶۷و  ۱۶۶هاي  و صفحه ۱فارسي  ۱۵۷تا  ۱۵۴هاي  صفحه*  متوسطل: * مشخصات سؤا ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۶

  ها: بررسي گزينه  
  و چنبرٔه گردن آخُره) ۱  
  زردرنگ صمغ) ۲  
  و شمشير قدّاره) ۴  
  ۲فارسي  ۱۱۴و  ۹۳، ۷۱، ۶۷، ۵۹، ۵۶، ۲۴، ۱۵هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۷

  :تصحيح موارد نادرست  
  االحرار: جامي  ) تحفة۱  
  نامه: عطار نيشابوري ) اسرار۲  
  الزّمان فروزانفر الدّين محمّد، مشهور به مولوي: بديع ) زندگاني جالل۳  
 ) حملۀ حيدري: باذل مشهدي۴  
  ۱فارسي  ۵درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۸

  ها: بررسي گزينه  
  است.» جور«استعاره از » مهمان«استعاره از سينه و » خانه تمصيب«) با توجه به مصراع اول، ۱  
  ) همّت، چشم و توقّع احسان دارد: تشخيص و استعاره۳  
  استعاره از چشم معشوق است.» آهو) «۴  
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  هاي ادبي جامع  آرايه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۹
  :۴ها بر اساس پيشنهاد گزينۀ  بررسي گزينه  
  بخش بودن فزا بودن: نشاط ا ه: روحالف) كناي  
  سخن   آميزي: شيرين ب) حس  
  ج) حسن تعليل: نسيم صبح معطّر است، زيرا يارم به صحرا و دشت رفته است.  
تـر نيز در معني به» بِه«سازد. واژٔه  معني امكان است، اما در معني برگ درخت با باغ، ايهام تناسب مي در اين بيت به» برگ«د) ايهام تناسب:   

  سازد. با سيب و باغ، ايهام تناسب مي» به«است، اما در معني ميؤه 
  ) تشبيه: دل من همانند آبگينه است.ه  
  هاي ادبي جامع  آرايه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۰

  است. يهام تناسباتضاد وجود دارد، اما بيت فاقد » هستي و نيستي«در اين گزينه بين   
  ها: زينهبررسي ساير گ  
  استعاره از دنياست.» منزل ويران«معني اسباب و توشه و بار دوم فعل امر است از مصدر ساختن)/ استعاره:  ) جناس همسان: ساز (يك بار به۱  
 »درود فرستادن چشم«و » نماز بردن جان«اضافۀ تشبيهي است./ تشخيص: » محراب ابرو«) تشبيه: ۲  
  درد و دوا -/ تضاد: هست و نيست) مراعات نظير: طبيب، دوا و درد۴  
  ۱فارسي  ۳۴صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۱

  در اين گزينه دو گروه اسمي وجود دارد:  
  اليه) مضاف ) ديدٔه سيّارگان (هسته ۱  
  ) تيره (هسته)۲  
  شده نيستند. ههاي اسمي اين گزينه مطابق الگوي خواست كدام از گروه بينيد هيچ كه مي  طور همان  
  ها:  در ساير گزينه» اليه مضاف صفت  اسم «الگوي   
  ) تُرك تيرانداز من۱  
  رود. مي فشانم چشم خونخون از  فشان  رود خونم ز چشم خون ) مي۲  
 فزايت ) عقيق جان۳  
  ۱فارسي  ۴۰صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۲

است: دل بيمار من خوي آن چشم را به خود گرفت (مثل آن چشم شد)، امـا در » به خود گرفتن و اخذ كردن«معني  به» گرفتن«در اين گزينه   
  است:» تصرّف كردن«معني  به» گرفتن«ها  ساير گزينه

  تصرّف كرد. ) بوي انفاس تو همۀ عالم را گرفت ۱  
  تصرّف كرد. ) گُل، مانند خسرو، ملك نوشيروان را گرفت ۳  
 تصرّف كردي. تي ) شهر را گرف۴  
  ۲فارسي  ۷۲صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۳

  كند. كدام در نقش، از ديگري تبعيت نمي مكرّر آمده است، ولي در جمالت متفاوت آمده است و هيچ» يار«در اين گزينه هرچند واژٔه   
  ها: در ساير گزينه  
  ل است.بد» همه«معطوف هستند و » اتباع«و » اهل) «۲  
  معطوف به پيرار است.» پار) «۳  
  بدل از سايه است.» خود) «۴  
  ۲فارسي  ۹۵و  ۹۴هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۴

صفت » پاياني«صفت فاعلي و » درخشان« ۴صفت مفعولي و در گزينۀ » شكسته«اسم و » شتاب« ۳صفت فاعلي، در گزينۀ » زيبا« ۱در گزينۀ   
 است. نسبي

  ۱فارسي  ۳۹صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۵
  به اين مفهوم اشاره دارند.» ب«و » الف«ميرند. فقط ابيات  اشاره دارد و اينكه همه روزي مي» فراگيربودن مرگ«بيت صورت سؤال به   
  :واردممفهوم ساير   
  كند. ج) ديدار يار به هنگام مرگ، مرگ را شيرين مي  
  د) مرگ براي عاشق عارف، عين عيش و خوشي است.  
  ) به هنگام مرگ فرقي ندارد در كجا باشي و چه موقعيتي داشته باشي.ه  
  ۱فارسي  ۴۷صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۶

  بادي بهاري و معطّر است و وزيدنش نشانۀ آمدن فصل گل و بهار است.» باد صبا«نقش  ۲در گزينۀ   
 پيك خيالي ميان عاشق و معشوق است.» باد صبا«ها  اما در ساير گزينه  
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  ۱فارسي  ۸۲صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۷
آمـده  ۳مفهوم مصرع صورت سؤال اين است كه كشته شدن در راه عشق يا خدا، عين زنده شدن و زندگي است. اين مفهوم فقط در گزينـۀ   

  »تر هستند. تر شوند، زنده رچه كشتهعاشقان ه«است: 
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  ) وفاداري عاشق حتي پس از مرگ۱  
  ) دشوار بودن عشق/ دل تحمّل عشق را ندارد.۲  
  رسد./ مرگ، مانع عشق نيست. ) عاشق با كشته شدن به عشق مي۴  
  ۲فارسي  ۱۳۸صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۸

 كنند. دعوت مي» گويي سنجيده«ها به  كند، اما ساير گزينه طور مطلق مخاطب را به خاموشي دعوت مي توصيه به سكوت دارد و به ۱گزينۀ   
  ۲فارسي  ۱۴۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۹

بـه مضـرّات » ب«توزي فلك اشاره دارد. بيـت  به كينه» الف«است. بيت » توصيه به تواضع و بيان فوايد تواضع«مفهوم منظومۀ صورت سؤال   
كند تواضع را كنار بگذارد؛ زيرا در اين روزگار، تواضع، ضرر و زيان دارد. در بيـت  به مخاطب توصيه مي» ج«تكبّر و غرور پرداخته است. بيت 

ه بـه تواضـع دارد و فوايـد آن را نيـز نيز توصي» ه«شاعر به توصيف تواضع خويش پرداخته و در آن سخني از فوايد تواضع نيست. بيت » د«
  برشمرده است؛ تواضع باعث شده است كه افسر خورشيد، طاليي شود.

  ۲فارسي  ۱۵صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۲۰
  شوي! مقصد دور مي رسي بلكه از صراحتاً توصيه به ترك كار و كوشش دارد و شاعر معتقد است با كوشيدن نه تنها به مقصد نمي ۴گزينۀ   
  .ها توصيه به كوشش و تالش دارند اما ساير گزينه  

  

  ۲عربی، زبان قرآن  ۶۲* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۱
  رصاخـه: فریـادش  /)۴گـو (رد گزینـۀ  أصـحاب الّشـاّب الکـّذاب: دوسـتان جـوان بسـیار دروغ /)۳و  ۱هـای  شنیدند (رد گزینه کان یسمع: می  

  ) ۴و  ۳های  گوید (رد گزینه یکذب: دروغ می /)۳ظّنوا: گامن کردند (رد گزینۀ  /)۱ما أرسعوا: نشتافتند (رد گزینۀ  /)۳(رد گزینۀ 
  ۱عربی، زبان قرآن  ۳۶ۀ * صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۲

  ) ۱هایش (رد گزینۀ  عقائده: عقیده /)۴و  ۲های  خواند (رد گزینه ها)/ تدعو: فرا می دهد (رد سایر گزینه تسمح جامعتُنا: دانشگاهامن اجازه می  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۲* صفحۀ  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۳

رْ    ــعِّ ــا تکــ ال تُص ــاس: ب ــۀ خــّدک للّن ــۀ ال متــش: راه  /)۱ّرب رویــت را از مــردم برنگــردان (رد گزین ــرو (رد گزین ــۀ  /)۱ن ــه: خــدا (رد گزین    /)۳الل
  ) ۲کّل: هر (رد گزینۀ  /)۲ال یحّب: دوست ندارد (رد گزینۀ 

  ۱عربی، زبان قرآن  ۴۹* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۴
  هـا)/ اتّجـاهیِن: دو جهـت  یـدیر عینیـه: چشـامنش را بچرخانـد (رد سـایر گزینـه /)۴توانـد (رد گزینـۀ  منی ال یستطیع: /)۳کّل: هر (رد گزینۀ   

  ) ۲(رد گزینۀ 
  ۲عربی، زبان قرآن  ۷۲* صفحۀ  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۵

 /)۲األرسٰی: اسـیران (رد گزینـۀ  /)۳کند (رد گزینۀ  مییطلق: آزاد  /)۳من: کسی (رد گزینۀ  /)۳و  ۱های  ترین شام (رد گزینه أجودکم: بخشنده  
  ) ۲ها (رد گزینۀ  الّشدائد: سختی

  ۲و  ۱ترکیبی عربی، زبان قرآن *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۶
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  نیکی... کس هر) ۲  
  .شوند ناامید میمردم کافر از رحمت خدا  فقط)) ۳  
  . نازل شدقرآن  ) ... در آن۴  
  ۲و  ۱عربی، زبان قرآن  ترکیب*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۷

  !کننداز تأسیسات عمومی محافظت  بایدترجمۀ درست: شهروندان   
  ۱عربی، زبان قرآن  ۹۶* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۸

  »خت بدون میوه است!دانشمند بدون عمل مانند در «ترجمۀ صورت سؤال:   
ای   به اهّمّیت دانش اشاره دارد و به همراهی علم و عمل اشاره ۳کنند، اما بیت گزینۀ  ها به همراهی علم و عمل اشاره می ابیات سایر گزینه  

  نکرده است. 
  ۱عربی، زبان قرآن  ۴۹* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۹

  ) ۲جربان کند: یُعوِّض (رد گزینۀ  /)۳و  ۲های  دیگران: اآلخرین (رد گزینه /)۳نیکی کردن: اإلحسان (رد گزینۀ  /)۳و  ۱های  گناهانش: ذنوبه (رد گزینه  
  صورت فعل ترجمه کرد.  استفاده کرد و به» تعویض«از مصدر آن » یُعّوض«جای فعل  توان به می ۱ضمناً در گزینۀ   
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 ترجمۀ منت:  
گویی است! انسان موّفق هـامن کسـی اسـت کـه  نسانی باید به آن دست یابد و به آن پایبند باشد، هامن راستهایی که هر ا از ویژگی«

اش بیابد و از  گویی گویی را در آغاز کارهایش قرار دهد! برترین مردم کسی است که دوستانی را با راست تواند به جایگاهی برسد و راست می
گـویی  دربـارۀ راسـت شود: هزار دوست (باشد) و یـک دشـمن نباشـد! پیـامرب اسـالم  کایت میها ح دشمنانش کم کند! همچنین در مثل

  »گویی! کند در حالی که تو به او دروغ می فرمود: خیانت بزرگی است که به برادرت سخنی بگویی که او تو را باور 
  ۲عربی، زبان قرآن  جامع*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۰

  ها:  گزینهترجمۀ   
  شود! ) هرگاه دشمنامنان زیاد شود، دوستامنان کم می۱  
  ) اگر کسی سخنامن را نپذیرد، پس او برای ما دشمن است!۲  
  کسی است! گویی هامن رمز پیروزی برای هر ) قطعاً راست۳  
  های برادران را بپذیریم و آن را رد نکنیم! ) ما باید حرف۴  
  ۲جامع عربی، زبان قرآن *  دشوارل: * مشخصات سؤا ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۱

  ها:  ترجمۀ گزینه  
  پذیرد! ترین کارهاست که به دوستامن دروغ بگوییم، در حالی که او از ما می ) از زشت۱  
  ) اگر بیشرت از هزار دوست پیدا کنیم، پس آن برای ما اندک است!۲  
  گویامن مانند خودش با دروغ صحبت کنیم! ) باید با دوست دروغ۳  
  رسد! گویی تالش نکند، به اهدافش منی کس در مسیر راست ) هر۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  جامع*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  ها:  بررسی سایر گزینه  
  فعلّیةٌ  ) إسمّیٌة ۴  معلوم ) مجهول ۳  افتَعَل  ) انفَعَل ۲  
  ۲ربی، زبان قرآن ع جامع*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  ها:  بررسی سایر گزینه  
  خرب  ) فاعل ۱  
  خرب  معرب/ مبتدأ  ّي ) مبن۳  
  نکرة ) معرّف ۴  
  ۲و  ۱عربی، زبان قرآن  ترکیبی*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  یَنَتِفعُ  مَتَتلِکُها/ یُنَتِفَع  مَتَتلَکَها   
  ۲و  ۱عربی، زبان قرآن  ترکیبی*  متوسطل: * مشخصات سؤا ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  ها:  ترجمۀ گزینه  
  کنند!: همزیستی (درست آن: َشعب)  ) گروهی از مردم که در یک کشور یکسان زندگی می۱  
  کند!: پاالیشگاه (درست آن: موسوعة) ها را جمع می ) فرهنگ لغت بزرگی که بسیاری از دانش۲  
  ت در (راه) هدفش برای او نیست!: پیشتاز (درست آن: خائب) ) کسی که هیچ امیدی برای موّفقیّ ۳  
  کنند!: کمربند ایمنی شان استفاده می ها از آن برای سالمتی ) مسافران ماشین۴  
  ۲و  ۱عربی، زبان قرآن  ترکیبی*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۶

  ها:  بررسی گزینه  
  آشتی معنای  ) هر دو به۱  
  دشمنان  معنای  ه) هر دو ب۲  
  جوید (مرتادف نیستند)  یاری منی تواند/ ال یستعین  منی ) ال یستطیع ۳  
  نگهداری معنای  ) هر دو به۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۶۶و  ۶۵ های ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۷

  »تا درس بخوانیم« :کند میصورت مضارع التزامی  بهآمده که معنای آن را » ندرس«قبل از فعل » يک«در این گزینه حرف   
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  »شد ها را مرتکب می آن«شود:  صورت ماضی استمراری ترجمه می به» یرتکبها) «۱  
  »آمرزیده نخواهند شد«شود:  آیندۀ منفی ترجمه می» لن یغفرون) «۳  
  »بودمآن را دیده «شود:  ماضی بعید ترجمه می» قد رأیته) «۴  
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  ۱عربی، زبان قرآن  ۹۱* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۸
  ها نون وقایه نیامده است.  آمده، اما در سایر گزینههمراه نون وقایه » ي ن  تنصح «در این گزینه   
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  جزء ریشۀ اصلی است. » ن«ف شده، پس آن حذ» ن«بوده که در حالت نهی » ال تحزنین«در اصل   ) ال تحزين۱  
  ال تُعیِّنین  ۱) مانند توضیح گزینۀ ۳  
  ک (بنابراین نون وقایه نیست!) نشانۀ مضارع است: یساعدون » ن) «۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۳۶و  ۳۵ های ه* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۹

  ها:  بررسی گزینه  
  ست.)) من: چه کسی (پرسشی ا۱  
  ) ِمن: حرف جّر است. ۲  
  فهو جاهٌل: جواب رشط (اسمیه است.) : فعل رشط ال یُحاوْل  ) َمن: اسم رشط ۳  
  ) من: چه کسی (پرسشی است.)۴  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۳۸و  ۲۷ های ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۰

  ها:  بررسی سایر گزینه  
ل  ) یتکلّم ۳  إفتعال تمعون ) یس۲  تفعیل ) یُؤکَّد ۱    تفعُّ

  
  ۱دين و زندگي  ۷۴مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۴۱

   و شود يم آشكار عالم قيحقا و اسرار و رود يم كنار ها پرده خداوند جانب از قتيحق نور دنيتاب با روز آن در: عالم قيحقا از پرده رفتن كنار 
  .شود يم آشكار است، افتاده اتفاق نيزم در كه ينيريش و تلخ حوادث زين و ها انسان اتين و رفتار و اعمال جمله از زيچ همه تيواقع

   است ياله عدل دادگاه شدن برپا عالم، قيحقا از پرده رفتن كنار از بعد اتفاق.  
  ۱و زندگي  دين ۱۹مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۲

  .است كمال و رشد ريمس در حركت يبرا او ييتوانا و خلقت هدف به او يابيدست منظور به انسان به گوناگون يها هيسرما ياعطا  
  ۲دين و زندگي  ۴۳مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۴۳

 تـاكنون امـا كنـد، جلوه بيع يب ،است ممكن رمتخصّصيغ افراد يبرا هك اند كرده ارائه ييها متن ميكر قرآن مخالفان امروز، تا دور ۀگذشت از  
  .اند شده سپرده يفراموش به يجملگ و است نشده واقع قبول مورد يتخصّص و يعلم مراكز در ها متن نيا از كي چيه
  ۲دين و زندگي  ۳۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۴

 نيـا. اسـت داده تحـرك و انطباق تيخاص ياسالم مقررات به كه دارد وجود نيقوان و قواعد از يا دسته اسالم در: كننده ميتنظ نيقوان وجود  
 طور به. كنند يم كنترل و دهند يم قرار نظر تحت را مقررات و احكام ،يعال بازرسان مانند و دارند تسلط ياسالم مقررات و احكام ۀهم بر قواعد
 كي صورت به سخن نيا .»است مخالف رساندن ضرر و دنيد ضرر با اسالم االسالم؛ يف ضِرارَ ال و ضَرَرَ ال«: تاس فرموده  اكرم امبريپ مثال
 يشخصـ يبـرا روزه نيا اگر اما است، واجب يمكلف هر بر رمضان ماه ٔهروز مثالً. كند يم كنترل را ياسالم مقررات از ياريبس و درآمده قاعده
  .دشو يم حرام او بر باشد، داشته ضرر

  ۱دين و زندگي  ۶۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴۵
   مرا! پروردگارا: ديگو يم رسد فرا ها آن از يكي مرگ كه آنگاه ارْجِعُونِ، رَبِّ قَالَ الْمَوْتُ أحَدَهُمُ جَاءَ إذَا حَتَّي(: ستين يزيگر مرگ از را انسان 

  .است ايدن به بازگشت يبرا گناهكاران درخواست در وجود مرگ انگريب هيآ نيا ).ديبازگردان
   فِيمَـا صَـالِحًا أعْمَـلُ لَعَلِّـي(:  اسـتيدن در كين اعمال يها يكاست جبران ،مرگ هنگام گناهكاران يسو از ايدن به بازگشت درخواست علت 

  )تَرَكْتُ
  ۱ يزندگ و دين ۱۱ و ۵ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۴۶

 ضرورت دوم يۀآ و زند ينم سر او از اشتباه و كند ينم هودهيب و عبث كار خداوند كه باشد يم معنا بدان كه است ياله حكمت انگريب نخست يۀآ  
 كـه باشـد يمـ هدف نيتر جامع ۀمنزل به و است خرتآ و ايدن به انسان ٔهرسانند چراكه ،كند يم انيب ياصل هدف عنوان به را خداوند دادن قرار
  .رديگ يم قرار ركيز هاي انسان انتخاب مورد

  ۲ زندگي و دين ۱۰ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۴۷
 ده،يبخشـ او بـه را يزيـهرچ نشيآفـر كه است يكس همان ما پروردگار ، يهَد ثُمَّ خَلقَه ءٍيشَ كُلَّ ياَعط يالَّذ رَبُّنَا قالَ( ۀفيشر هيآ اساس بر  

 او .اسـت نكرده رها تيهدا بدون را يمخلوق چيه بلكه انسان، تنها نه است؛ ميحك يدگاريآفر جهان، يخدا )است كرده تيهدا ]را او[سپس
 و عـام اصـل كيـ ت،يهدا پس .ديفرما يم ييراهنما و تيهدا را او هدف، آن به دنيرس يبرا و كند يم خلق نيّمع يهدف يبرا را يمخلوق هر

  .است خلقت نظام در يهمگان
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  ۱ زندگي و دين ۱۱۰ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۴۸
 كـارش از آورد، پناه من به خالص تين با يگريد به بردن پناه يجا به بندگانم از يا بنده هر كرد يوح داود به خداوند :فرمودند  صادق امام  

  د.زنيبرخ او هيعل است، ها آن در هرچه و نيزم و ها آسمان مۀه گرچه كنم، يم ييجو چاره
  ۲ زندگي و دين ۱۹۷ و ۱ زندگي و دين ۴۱ و ۴۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۴۹

 عزت به يبندگ با  ائمه كه است سخت طيشرا در شانيا يعزتمند انگريب اول كند، مي بيان را مطلب دو ، نيحس امام از منقول ثيحد  
 بـه اعتقـاد دوم امديپ ٔهدهند نشان ثيحد نيا نيهمچن و است نفس عزت تيتقو يبرا يبندگ راه انگريب ،)عايجم العزّه لّهفل...( يۀآ و دنديرس
  .است معاد به اعتقاد انگريب )...ايالدّن ةايالح هذه ما و( يۀآ كه است مرگ از دنينهراس يعني معاد

  ۱ زندگي و دين ۱۵۴ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۰
 حجـاب تيـرعا بـه ملزم را خود ابتدا از مسلمان زنان كه است آن مبيّن )بهنّيجالب من هنّيعل نيدني( يعني خود به ها پوشش كردن كينزد  
  .بود پوشش داشتن بلكه ،نبود پوشش كردن كينزد ها آن به خدا دستور صورت  نيا ريغ در .نبودند آشنا آن حدود با اما ،دنديد يم
  ۲ زندگي و دين ۱۴۰ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ اسخ:پ -۵۱

  .است  سجاد امام اقدامات ٔهثمر ياسيس و يفكر بزرگ انيجر كي عنوان به عيتش حضور  
  ۲ زندگي و دين ۱۷۲ و ۱۷۱ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۲

 آشـنا ما احكام هب كه را گرانيد ديبا باشد داشته وجود ،)هيفق( آشناست ما دانش و علوم هب كه ما روانيپ از يكي اگر« : امبريپ كالم بر بنا  
 در او صورت نيا در ).)حذروني هملعلّ هميال رجعوا اذا( : فقاهت فيوظا انجام( دهد آموزش ها آن به را نيد دستورات و كند ييراهنما ستند،ين

  »بود خواهد ما با بهشت
  ۲ زندگي و دين ۲۰۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀگزين پاسخ: -۵۳

 چراكـه است )حَفَدَةً و بَنينَ أَزواجِكُم مِن لَكُم جَعَلَ وَ أزواجًا أنفُسِكُم مِن لَكُم جَعَلَ( يۀآ به مربوط خدا پاك يها يروز اي )باتالطيّ من رزقكم(  
  .هستند خدا پاك يها يروز قيمصاد نوادگان، و فرزندان و خود از يانرهمس

  ۱ زندگي و دين ۱۳۸ و ۱۳۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۴
 به ظهر از بعد شخص چون كه ديكن دقت .كند افطار تواند يم فرسخ ۴ از گذر با كند حركت مقصد يسو به ظهراز شيپ اگر دار روزه مسافر شخص  

  .رديبگ روزه روز آن در تواند ينم دهيرس مقصد
  ۲ زندگي و دين ۸۸ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۵

 دارد نيا از نشان دهد يم )النّاس من عصمكي اهللا و( عبارت در را خطرات از شانيا حفظ ضمانت و وعده  امبريپ به متعال خداوند كه آنجا  
  .است يخطرات با همراه ينيجانش اميپ ابالغ كه

  ۱ زندگي و دين ۱۱۸ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۶
  د.كن يم عطا يو به را يقيحق يزندگ و بخشد يم اتيح را مرده كه است يرياكس چون )لِلّه حُبّا اشدّ( خدا به عشق  
  ۲ زندگي و دين ۷۲ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۷

 كوچـك بـا هـم و بـود محروميـت از دور و آباد يا جامعه يبنا دنبال به و كرد يم مبارزه فقر با هم  خدا رسول :تيمحروم و فقر با مبارزه  
 كـه را يكسـان و آمد يم بدش يبيكار از كرد، يم تشويق فعاليت و كار به را مردم رو اين از .خاست يم بر مخالفت به بينوايان و فقيران شمردن

  .كرد يم مذمت كردند، ينم كار و كردند يم عبادت فقط
  .است  خدا رسول توسط تيمحروم و فقر با مبارزه با رابطه در »...را شب كه يكس است اوردهين مانيا من به« ثيحد كه ديكن دقت  
  ۲ زندگي و دين ۵۹ و ۵۶ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۸

 كـه ديـكن دقت .دهند ليتشك اسالم نيقوان اساس بر يحكومت تا ردندك مهاجرت آنجا به نهيمد مردم آوردن اسالم محض به  خدا رسول  
 كه است ياجتماع عدالت جمله از ياجتماع نيقوان ياجرا حكومت، ليتشك اتيضرور از يكي و است يظاهر تيوال يمعنا به كومتح ليتشك

  .دارد اشاره آن به )بالقسط النّاس قوميل ...(
  ۲ زندگي و دين ۱۱۱ صفحۀ و ۱ زندگي و دين ۹۹ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۹

 يقرآنـ عبارت در .ميباش او شكرگزار و مييبگو سپاس را خدا است خوب م،يا بوده موفق خود عهد انجام در كه شود معلوم اگر محاسبه از بعد  
  .است شده اشاره مردم از يا عده يشكرگزار به )الشَّاكِرِينَ اللَّهُ سَيَجْزِي(

  ۱ زندگي و دين ۶۶ و ۴۰ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۶۰
 پـاداش يبـ جهـان آن در او كيـن يكارها از كي چيه داند يم كه ليدل نيا به ،است برخوردار يزندگ در نشاط و شور از معاد به معتقد انسان  

 در دارد، يبرم يانسان دوش از كه را يبار هر و كند يم يمحروم به كه را يخدمت هر و كند يم پاك ينيغمگ دل از كه را يغم هر رايز ماند؛ ينم
 و پاك كه يحال در رنديگ يم را روحشان فرشتگان كه آنان( يۀآ كه باشد يم كوكارانين پاداش بهشت و است مزد و اجر يدارا خداوند شگاهيپ

  .دارد اشاره آن به ) .»ديداد انجام كه ياعمال خاطر به ديشو بهشت وارد شما، بر سالم« :نديگو يم ها آن به اند، زهيپاك
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 ۲زبان انگليسي  ۳۳و  ۳۲هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۶۱
فرستند مورد استفاده  مي و هم عكس رنديگ دستگاه تلفن همراه كه هم عكس مي ارديليم كياز  شيسراسر جهان، بحال حاضر در در ترجمه:   

  شوند. پخش مي زينقاط جهان ن نيرتريدر فق ي، حترنديگ قرار مي
هـا را جمـع  ) استفاده كنيم، اما اجازه نداريم آنoneو  aتوانيم از ( توضيح: براي اعداد (يك صد، يك هزار، يك ميليون، يك ميليارد و...) مي  

  آيد. صورت جمع مي ها به ببنديم، اما اسم بعد از آن
 ۲زبان انگليسي  ۲۹و  ۱زبان انگليسي  ۵۴هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۶۲

  .ماندند ، فرزندانش بدون كفش نميكرد ميخود پول خرج  ٔهخانواد يبرامواد مخدر خرج  ٔهانداز اگر او بهترجمه:   
  كنيم.  ) استفاده ميas+ صفت +  asفت با هم برابر هستند از الگوي (توضيح: وقتي بخواهيم نشان دهيم كه دو نفر يا دو چيز در يك ص  
  دهند. ساختار غلطي از نظر معنايي به جمله مي ۴و  ۲، ۱هاي  قسمت اول گزينه  
  ۱زبان انگليسي  ۸۷و  ۸۴، ۸۳هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۶۳

  .دميرا د فهيخل زيانگ ، ناگهان سرم را بلند كردم و برج شگفتچرخيدم شهر مي درداشتم  يردم. وقتبگرا گرفتم خودم بروم و شهر  ميتصمترجمه:   
اي در زمان گذشتۀ ساده تركيب شود تا نشان دهد  توضيح: يكي از كاربردهاي زمان گذشتۀ استمراري در جمالت مركب اين است كه با جمله  

) whenو  as ،whileكوتاه انجام گرفته است. در ايـن كـاربرد معمـوالً از حـروف ربـط (اي و  (وسط) انجام كاري در گذشته، يك عمل لحظه
  اي اشاره دارد، لذا ماضي ساده همراه آن درست است. معموالً به عملي لحظه suddenlyكنيم. وجود قيد  استفاده مي

  ۲زبان انگليسي  ۹۶و  ۱زبان انگليسي  ۱۰۹هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۶۴
 يكـي يبـراسـريع ، نگرفتيدكار را  ني. اگر اآوريد نمي اي، آوريد دست مي بهكار را  ايخورد.  به درد شما نميآن . دينگران نباش قدر نترجمه: اي  
  كرد. ديخواه داي. سرانجام، كار پدياقدام كن گريد
  ) استفاده كنيم.should(توانيم از فعل وجهي  توضيح: براي بيان پيشنهاد، پند و اندرز مي  
) داريم، پس جملۀ ما شرطي نوع اول است. در شرطي نوع اول در جملۀ شـرط از زمـان حـال سـاده اسـتفاده willدر جملۀ جواب شرط ما (  

   ) يا حالت منفي آن استفاده كنيم.willتوانيم از ( كنيم. همچنين ما در جمله شرط نمي مي
 ۱زبان انگليسي  ۷۱صفحۀ *  متوسط* : سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۶۵

تاريك و در مناطق  يباكتر عيرشد سر ييپاسخ در مورد چرا دنبال بهكنند،  شركت مي يعلم شيآزما نيكه در ا يآموزان در حال دانشترجمه:   
  .هستندمرطوب 

  ) تمرين كردن۲    ) توليد كردن۱  
  وجو كردن ) دنبال چيزي گشتن، جست۴    ) شناختن۳  
  ۱كتاب كار زبان انگليسي  ۸صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: اسخپ -۶۶

دولت در مورد  راي، زستندين داوطلبانه دادوستدهستند، بازرگانان مجاز به شركت در  يحقوق محدود يكه دارا يخارج يدر كشورهاترجمه:   
  كند. فروشند اظهار نظر مي ها مي آنچه آن

  ) رسمي۴  ) تفريحي۳  جدي، مهم) ۲  ) داوطلبانه، داوطلب۱  
  است.» وستد داوطلبانه داد«معني  ) بهvoluntary exchangeتوضيح: همنشين (  
  ۲زبان انگليسي  ۵۹صفحۀ *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۶۷

و سـپس از  ديـعت ده لباس را امتحان كنسر به ديتوان شما مي رايكنند، ز ايجاد مي شهيتجربه را بهتر از هم نيا تاليجيد يها نيدوربترجمه:   
  است.مناسب  چيزي) كدام (چه دينيتا بب نگاه اجمالي بيندازيدبه آن لنز  قيطر

  ) آماده كردن۴  ) شامل (چيزي) بودن۳  ) نگاه اجمالي انداختن۲  ) تصور كردن۱  
  ۱زبان انگليسي  ۴۸صفحۀ *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۶۸

  كند. يبرف ط يا ، بورانعنوان باران به نيو زمان سقوط دوباره به زم در جوّ ريرا از زمان تبخ ليآب ممكن است هزاران ما ٔهرقط كترجمه: ي  
 ) تنوع، گوناگوني۴  ) ماده، جنس۳  ) قطره، چكه، ذره۲  ) مايع۱  
  ۲زبان انگليسي  ۲۲صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۶۹

ش آموز دانش يازهاينتا به چالش كشيد  ريگ نفس ۀمسابق كيشد كه معلم خود را در  ليتبد خاص تيشخص كيبه  سرعت ههلن كلر بترجمه:   
  داشته باشد. يعلم قيتحق كيانجام  يبرا ييرويوقت و ن نكهي، بدون ابرآورده كندرا 

  ) بازديد كردن۴  ) توسعه دادن۳  ) دريافت كردن۲  ) مالقات كردن، برآوردن۱  
  است.» برآورده كردن نيازها«معني  ) بهmeet the needsهمنشين ( توضيح:  
 ۲زبان انگليسي  ۸۶صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۷۰

  .دكرديد، خوب بو مي يقدردان ياگر كم ني، بنابرارا انجام دادند تا مهماني شما را خاص كنندخودشان (تالش) خواهر و برادر شما واقعاً ترجمه:   
  ) قدرداني، تقدير ۴  ) تعجب۳  ) وظيفه۲  ) تأكيد۱  
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 ۲زبان انگليسي  ۵۷صفحۀ *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۷۱
  كند. مي يموارد قلب شما را قو نيا يهر دو رايز ،شود مي يقلب يها يمارياز ب يريباعث جلوگسالم و ورزش  يخوردن غذاهاترجمه:   
  ) بررسي كردن۴  بيني كردن ) پيش۳  جلوگيري كردن) ۲  گيري كردن ) اندازه۱  
  ۱زبان انگليسي  ۱۱۵صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۷۲

 يليالتحصـ فارغ يزده بودند كه برا جانيها واقعاً ه آنايستاده بودند تا اسمشان صدا زده شود، با صبر و حوصلهطور كه نوجوانان  همانترجمه:   
 كنند. مي ورعب روي صحنهاز 

 ) با موفقيت۴  ) با شكيبايي، با صبر و حوصله۳  انگيزي طور شگفت ) به۲  طور متفاوتي ) به۱  
  ترجمۀCloze Test: 

هـر روز  ديـهـا با وهيـو م جاتيمانند سـبز ييغذاها ء سالمتي كمك كند.تواند به ارتقا سالم مي ييغذا ميرژ كيهمراه با ورزش، داشتن 
به بدن شما كمـك  بريمهم است. ف اريبس جاتي، غالت و سبزايمانند لوب بريسرشار از ف ييمواد غذا خوردن ني. همچنخورده شوندبار  نيچند
به  ابتيو د يقلب يها يماريها، ب سرطان يابتال به برخ احتمالاز جمله كاهش  گريد قاز طر نيهضم شود. همچن ديخور كه مي ييكند تا غذا مي

تواند منجـر  مي يينوع مواد غذا نياست. خوردن ا يخوب ٔهديا ي، نمك و چربقند ياديمقدار ز يحاو ياز غذاها زيپرهكند.  بدن شما كمك مي
  .است يآن چاق نيتر يشود. اصل يبه انواع مشكالت سالمت

  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۳
  ) شرط، وضعيت۴  ) احساس، عاطفه۳  ) رژيم غذايي۲  ) عالمت۱  
  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۴

  كنيم. استفاده مي to) از مصدر با importantت مانند (توصيح: بعد از صفا  
  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۵

  ) حمله۴  ) عالقه، كشش۳  ) شانس، احتمال۲  ) عمل، اقدام۱  
 ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۶

جمـع  s شـمارش اسـت و يك اسم غيرقابل sugarعنوان فاعل استفاده كنيم.  توانيم از مصدر يا اسم مصدر به توضيح: ما در ابتداي جمله مي  
  ) استفاده كنيم.manyتوانيم از شمارندٔه ( گيرد و قبل از آن نمي نمي

 ترجمۀ درك مطلب: 
كنـد.  از آن عبور مي ديفرهنگ جد كيدر  يوجود دارد كه بشر هنگام ورود و زندگ ياساس ۀكه چهار مرحل نديگو شناسان به ما مي روان

كه  بيو غر بيعج دِيجد يزهايما در برابر چ تياست كه مغز و شخص ي، روشمييايكنار ب يكند تا با شوك فرهنگ روند، كه به ما كمك مي نيا
بـا  يپرسـ دهد. اگر فرهنگ ما هنگام سالم و احـوال ، واكنش نشان ميميشو رو مي هها روب با آن گريفرهنگ به فرهنگ د كي ازهنگام انتقال 

گو و كه ما هنگام گفت ي. اگر زبانميداشته باش ينديناخوشا ارياحساس بس ندارد، تعظيمكه  ياست، ممكن است در فرهنگ ميشامل تعظ ي،كس
طرف مقابل باشد، ممكن است احسـاس  تيبر اساس سن و موقع فاتيسطح تشر ريتأث تحت ميكن مي ستفادهدر فرهنگ خود از آن ا يبا شخص

است كه مـا  يدوره زمان نيشود. ا آغاز مي »مرحله ماه عسل«ما دشوار باشد. فرهنگ با  يبرا ديارتباط با افراد فرهنگ جد يدر برقرار يراحت
امـا از  ،ميرنج ببر »زدگيجت «است. ممكن است ما از  زيانگ جانيو ه بيعج ديدر مورد فرهنگ جد زيچ و در آن همه ميرس بار مي نياول يبرا
زده  جـانيه اريبسـ ييمواد غـذا ديوردن انواع جدخ و ديجد يها صداها و زبان دني، شنديمناظر جد دنيداز ، ميهست ديجد طيدر مح نكهيا

  .ميبزرگ هست ييماجراجو ينوع ريدرگ ميكن احساس مي رايز ،ادامه داشته باشد يزمان طوالن تواند مدت ماه عسل مي ۀمرحل ني. اميهست
  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۷

 افتد؟ ترجمه: بر اساس متن، چه زماني شوك فرهنگي اتفاق مي  
 .ديكن يزندگ گانهيفرهنگ ب كيدر  ديخواه مي يوقت) ۲  رويد. به يك شهر بزرگ مي ) وقتي براي تجارت۱  
  ) وقتي مجبور هستيد يك زبان جديد ياد بگيريد.۴  كنيد. ) وقتي افراد خارجي را براي بار اول مالقات مي۳  
  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۸

  ترجمه: كدام لغت يا عبارت در متن تعريف شده است؟  
  خوابي ناشي از مسافرت طوالني با هواپيما) جت زدگي (بي) ۲    ) ماجراجويي۱  
 شناس ) روان۴    ) ماه عسل۳  
  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۹

  ترجمه: در مرحلۀ اول شوك فرهنگي چه احساسي داريد؟  
  Aزده : خوشحال و هيجان  
  Bخوشحال، اما عصبي :  
  C افسرده و تنها :  
 Cو  C  ۴ (A ،Bو  B  ۳ (Bو  A  ۲ (A) فقط ۱  
 ۴: گزينۀ پاسخ -۸۰

  كند؟ يك از موارد زير به بهترين حالت ساختار اين متن را توصيف مي ترجمه: كدام  
  ء) كل به جز۴  ) علت و معلول۳  ) جزء به كل۲  ) ترتيب زماني۱  
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ شهریور ۲۶ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
 

  
  ۱رياضي و آمار  ۷۴و  ۷۳هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۸۱

  با توجه به كتاب درسي داريم:  
  شود. ها در يك بررسي آماري گردآوري مي هاي مربوط به آن ويند كه دادهگ ) واحد آماري به هريك از افراد يا چيزهايي مي۱  
  نامند. اي را كه در آن، همۀ اعضاي جامعه، شانس انتخاب يكسان در نمونه را داشته باشند، نمونۀ تصادفي مي ) نمونه۲  
  روند. كار مي ريزي به هايي دربارٔه يك چيزند كه در محاسبه، استنباط، يا برنامه ها واقعيت ) داده۳  
  صورت زير است: نادرست است و جملۀ درست آن به ۴ولي گزينۀ   
  گيري). گويند (نه نمونه هاي ممكن را آمارگيري مي ها به يكي از روش گردآوري داده  
  ۱رياضي و آمار  ۲۸و  ۲۷هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۸۲

axنكته: در معادلۀ درجه دوم    bx c  2 bxهاي معادله از رابطۀ  ، ريشه0
a

  
 bآيند كه در آن  دست مي به 2 ac  2   باشد. مي 4

  گيريم: در نظر مي xعدد موردنظر را   
xعالؤه يك (يعني  دو برابر مربع آن به   22   ) برابر است، پس:x6برابر آن (يعني  ۶) با 1

     

        

x x x x

b ac ( ) ( )( )

2 2

2 2
2 1 6 2 6 1 0

4 6 4 2 1 36 8 28
   

  بنابراين:  
bx

a
    

    
6 28 6 2 7 3 72 2 2   

  ۱رياضي و آمار  ۵۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۸۳
f، داشته باشيم fنكته: اگر در تابع    (a) b آنگاه تابع ،f نقطۀ  از(a ,b) كند. عبور مي  
yصورت  نكته: هر تابع به   mx h  شود. يك تابع خطي ناميده مي  
A(xنكته: شيب خط گذرا از دو نقطۀ    , y )1 B(xو  1 ,y )2   برابر است با: 2

y y
m

x x





2 1
2 1

   

fاز    ( ) 4 fو  2 ( ) 24 )Aاز دو نقطۀ  fگيريم تابع خطي  ، نتيجه مي17 , )4 )Bو  2 , )24   كنيم: كند. شيب خط را حساب مي عبور مي 17
B A
B A

y ym
x x

    
 

17 2 15 3
24 4 20 4   

)نقطۀ    , )4   دهيم: قرار مي fرا در ضابطۀ  2

( ) b b b       
32 4 2 3 14   

fشكل  به fدر نتيجه ضابطۀ    (x) x 3 f     آيد و داريم: درمي 14 ( ) ( )        312 12 1 9 1 104   

  ۱رياضي و آمار  ۷۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۸۴

yنكته: كمترين مقدار عبارت    ax bx c  2 شرط  بهa  bxازاي  به 0
a

    آيد. دست مي به 2

xاز رابطۀ    y 2 8 ،y  را برحسبx نويسيم: مي       y x  2 8   
xآمده را در  دست تساوي به   y x 2 2   كنيم: گذاري مي جاي 2

x ( x ) x x x x x x x           2 2 2 2 22 8 2 4 32 64 2 5 30 64   

bxازاي  كمترين مقدار عبارت باال، به  
a

    آيد: دست مي به 2

bx
a

   
30 32 10   

xگذاري  با جاي    xدر عبارت  3 x 25 30   ، داريم:64
( ) ( )     25 3 30 3 64 45 90 64 19   
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  ۱رياضي و آمار  ۹۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۸۵
ها فرد باشد، دادٔه وسط ميانه و اگـر  كنيم و سپس اگر تعداد داده ها را از كوچك به بزرگ مرتب مي ها ابتدا داده نكته: براي محاسبۀ ميانۀ داده  

  ٔه وسط ميانه است.ها زوج باشد، ميانگين دو داد تعداد داده
  گويند. هاي بعد از ميانه را چارك سوم مي هاي قبل از ميانه را چارك اول و ميانۀ داده نكته: ميانۀ داده  
Â¨nIaï·IÃ¶ ¾àنكته:    ¹¶Hj ³¼w ¥nIa −»H ¥nIa

Q(IQR) Q
 

13
   

  نويسيم: را از كوچك به بزرگ مي ۳۰تر از  ابتدا اعداد اول كوچك  
, , , , , , , , ,2 3 5 7 11 13 17 19 23 29   

  كنيم: مشخص ميحال ميانه را   

, , , , , , , , ,

Q
  2

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29
11 13 122

   

  است: Q3و ميانۀ نيمۀ دوم  Q1كنيم. ميانۀ نيمۀ اول  ها، ميانه را مشخص مي در نيمۀ اول و دوم داده  
³»j à¾μÃº−»H à¾μÃº

Q Q

, , , , , , , , ,
 

1 3

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29
 

   

  بنابراين:  
 IQR Q Q    3 1 19 5 14   

  ۱رياضي و آمار  ۱۱۲ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۸۶
  ها است. نكته: در نمودار حبابي، نسبت متغيرهاي سوم برابر با مجذور نسبت شعاع  
Arمطابق نمودار صورت سؤال     Brو  3    يم:باشد، پس با توجه به نكته دار مي 2

ÌI÷{ ³¼w oÃûT¶
ÌI÷{ ³¼w oÃûT¶

A A
( ) ( ) x

B B x x


       2 23 135 9 135 4 135 602 4 9   

  ۱رياضي و آمار  ۳۶ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۸۷
ساعت انجام دهند، رابطۀ زير را  Cساعت و هر دو با هم آن كار را در  Bساعت، شخص دوم همان كار را در  Aنكته: اگر شخص اول كاري را در   

  داريم:

A B C
 1 1 1   

xكند، پس شـهاب در  ساعت ديرتر تمام مي دهد؛ چون شهاب كار را نيم دقيقه انجام مي xفرض كنيم خشايار كار را در     دقيقـه كـار را  30
  دهند، پس: دقيقه آن كار را انجام مي ۳۶دهد. از طرفي هر دو با هم در  انجام مي

nIÄIzi ·I¶p JI¿{ ·I¶p ´À IM »j oÀ ·I¶p x x
    


1 1 1 1 1 1

30 36   

x(xدو طرف تساوي را در    )36   كنيم: ضرب مي 30
            


        (.j¼{ïÂμº Âÿ¹¶ ·I¶p)

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

(x )(x )
x

2 236 30 36 30 36 1080 36 30 42 1080 0
6060 18 0 18





   

  دهد. دقيقه انجام مي ۶۰تنهايي در  پس خشايار كار را به  
  ۲رياضي و آمار  ۱۵و  ۱۴هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۸۸

فرم  نكته: استدالل به
½I«ºA o¬H :1 à¾¶k£¶

:2 à¾¶k£¶
: ¾\ÃTº

q p
p

q

  
p))شكل  كه به q) p) q   نوشتن اسـت، قيـاس اسـتثنايي اسـت و نتيجـۀ آن هم قابل

  همواره درست است.

فرم  نكته: استدالل به
½I«ºA o¬H :1 à¾¶k£¶

:2 à¾¶k£¶
: ¾\ÃTº

q p
q

p

  
p))شكل  كه به q) q) p   حالت  ۳نوشتن است، مغالطه است و نتيجۀ آن در  هم قابل  

  نادرست باشد) است. pدرست و  qرست و در يك حالت نادرست (وقتي د
  شده در صورت سؤال قياس استثنايي است و نتيجۀ آن همواره درست است. مطابق نكات، استدالل گفته  

  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

 
   
|    

داوطلبان
 

آزمـون
 

رسارسی
 

۱۴۰۱
 

۱۳

  ۲رياضي و آمار  ۲۹تا  ۲۷هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۸۹

xعدد     5 xدر دامنۀ  2  fقرار دارد، پس از ضابطۀ  1 (x) x x 2   كنيم: ، استفاده مي4

f ( ) ( ) ( )          25 2 5 2 4 5 2 5 4 4 5 4 5 8 1   

xعدد     xدر دامنۀ  2  afقرار دارد، پس از ضابطۀ  1 (x)
x

 كنيم: استفاده مي  

af ( ) 2 2   

  دهيم: شده قرار مي آمده را در معادلۀ داده دست حال مقادير به  
a af ( ) f ( ) a         5 2 2 8 1 8 7 142 2   

  ۲رياضي و آمار  ۲۶ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۹۰
fصورت  نكته: ضابطۀ تابع ثابت به   (x) c  است كهc .عددي حقيقي است  
  دهيم: قرار مي cها،  شده جاي تمام خروجي در تساوي داده  

f ( ) f (a) c c c c        2 3 24 3 24 4 24 6   
a)باشد و درنتيجه عرض نقطۀ  ۶، بايد fپس عرض تمام نقاط تابع    ,a ) 1   است: ۶هم  1

a a   1 6 7   
  ۲رياضي و آمار  ۳۹تا  ۳۵هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۹۱

رو است:  صورت روبه نكته: ضابطۀ تابع عالمت به  
x

sign(x) x
x


 
 

1 0
0 0

1 0
   

fنكته: تابع جزءصحيح كه آن را با ضابطۀ    (x) x    حيح كـه بـين دو دهند، به هر عدد صحيح خود آن عدد و به هر عدد غيرص نمايش مي
  دهد. تر را نسبت مي عدد صحيح قرار دارد، عدد صحيح كوچك

fابتدا    ( )
5
  كنيم: را حساب مي 4

f (x) x x f ( ) ( ) ( ) / / /                                                     
2 25 5 5 252 1 2 1 2 5 1 3 5 1 56 4 1 34 4 4 16   

)gحال مقدار    ) 3 يابيم؛ چون  را مي 3  تابع عالمت داريم:عددي منفي است، پس مطابق  
sign( )   3 1   

  بنابراين:  

f ( ) g( ) ( )         
5 3 3 1 44   

  ۲رياضي و آمار  ۴۲ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۹۲
u u

u
u u


  

0
  : نكته0

  نويسيم: اي مي را دوضابطه fبا توجه به تعريف قدرمطلق،   

x x( x ) x
x

( x ) x x x

                 


12 12 1 2 2 1 0 22 1 2 2 1 2 2 1 0 12 3 2

   

  ۲رياضي و آمار  ۵۷ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۹۳
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 يك جامعه.
  نيم:ك ميانگين حقوق را حساب مي  

x        
  

3 12 20 9 28 16 6 36 14 144 169 9   

¸Ã«ºIÃ¶o£Î ôi   
16 82 2   

  است. ۵است، پس اختالف اين دو مقدار برابر با  ۸و خط فقر  ۳كمترين عدد حقوق،   
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  ۲رياضي و آمار  ۶۷ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۹۴
نويسيم و با استفاده از آن مقدار  شده را مي ه، ابتدا معادلۀ خط گذرنده از دو دادٔه ثبتشد اي بين دو دادٔه ثبت يابي خطي داده نكته: براي درون  

  دست آوريم. توانيم به شده را مي هر داده بين دو دادٔه ثبت
  x  xبين  9  xو  6  )Aنقطۀ  است. معادلۀ خط گذرنده از دو 10 , )6 )Bو  42 , )10   نويسيم: را مي 66

B A
B A

y ym
x x

    
 

66 42 24 610 6   : شيب 4

A( , )y x b ( ) b b      6 426 42 6 6   : معادلۀ خط 6
yحال در معادلۀ خط    x 6 6 ،x    دهيم: را قرار مي 9

y ( )    6 9 6 54 6 60   
  ۲رياضي و آمار  ۵۲ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۹۵

f g f g(f g)(x) f (x) g(x) ; D D D     نكته :  
  كنيم: را پيدا مي gو  fابتدا دامنۀ مشترك توابع   

à¾¹¶Hj:
¾à ¹¶Hj: f g f g

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

g x 
       

           

3 1 0 1 2 3 2 1 0 12 2
 

    

  كنيم: مي gرا منهاي ضابطۀ  fحال در دامنۀ مشترك، ضابطۀ   
x : (f g)(x) f (x) g(x)

x : (f g)(x) f ( ) g( ) ( )
x : (f g)(x) f (x) g(x)

           
           
        

2 1 1 2 3
1 1 1 1 2 1

0 1 0 1 1
   

fنمودار    g كنيم: را رسم مي  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  اقتصاد ۲۶و  ۲۵، ۱۸، ۱۲ هاي صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۹۶
  اي است. الف) كيبورد كامپيوتر كاالي واسطه  
  شوند. است، ولي در غير اين صورت نهايي محسوب مي  اي كار گرفته شود واسطه اگر در بنگاه بهگوجه، نمك و جوهر خودنويس   
  باشد. كاالي ضروري كااليست كه انسان ناگزير به استفادٔه آن مي  
  شوند. طور ثابت ضروري محسوب مي خوراك، پوشاك، دارو، آب و مسكن به  
  شويي دارو، آب و پودر لباس ،شود مثل مواد غذايي مصرف تمام مي رست كه با يك يا چند باا ييدوام كاال كاالي بي  
    .اي يكي دانست توجه كنيد نبايد مفهوم آن را با كاالي واسطه .شود اي كاالي بادوامي است كه در بنگاه از خدمات آن استفاده مي كاالي سرمايه  
  شود. كار گرفته مي االي ديگر بهتنهايي قابل استفاده نيست و در بنگاه در بطن يك ك اي به كاالي واسطه  
اي محسـوب  كامپيوتر و كولر و خودرو اگر توسط بنگاه استفاده شوند كـاالي سـرمايه -اي مثل تابلوي هوشمند سازمان بورس كاالي سرمايه  

  شوند در غير اين صورت كاالي بادوام هستند. مي
  خدمات هم مثل: آموزش، تعمير، درمان و مشاوره  
  شود. نظر شده گفته مي صرفاً به ارزش دومين گزينه پس از انتخاب اصلي فرد كه از آن صرف »هزينۀ فرصت«ب)   
  ج) هر توليدكننده به عوامل توليدي مختلفي نيازمند است.  
  اقتصاد ۲۴ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۹۷

  افتاد. د اتفاق نميشود، اما بدون آن اولين نوع تولي حيازت جزو توليد محسوب نمي ■  
  كنند. حق مالكيت در محصول را پيدا مي ،در حيازت انسان با برداشت محصول آمادٔه طبيعت ■  
  دهد. آمده از حيازت را پرورش مي دست اولين نوع توليد احياء است كه در واقع انسان با كار و تالش خود محصولي مشابه محصول به ■  
  آيد. دست مي احياء، محصول جديدي به ۀشده يا محصوالت مرحل از تركيب مواد حيازت عنوان نوع دوم توليد در صنعت به ■  
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  اقتصاد ۴۲و  ۴۱ هاي صفحهمشخصات سؤال: * ساده *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۹۸
  باشد. ترين پاسخ مي مناسب ۳گزينۀ   
  اقتصاد ۴۴و  ۴۲هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۹۹

  ور بايد با ابتكار عمل خود فرمول بسازيم.براي اين منظ  
  توليد خالص ملي توليد ناخالص داخلي  هزينۀ استهالك  سهم توليد خارجيان مقيم كشور  سهم توليد افراد كشور كه مقيم خارجند 

)ميليون دالر  ) x x        
107
370

453 535 %20 535 58 453 370 83


   

  اقتصاد ۳۶و  ۳۴، ۳۳ هاي صفحهمشخصات سؤال: * دشوار *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۰۰
باشد، يعني ايـن توليدكننـده بـا تغييـر  اي كه حساسيت چنداني به افزايش قيمت ندارد، زياد مي شيب منحني عرضه براي توليدكنندهالف)   

  دهد. چندان تغيير نمي ميزان توليد خود
  
 
 
 
 
 
  

كننده حساسيت چنداني بـه  ي ضروري كااليي است كه مصرفشود. كاال عناوين كاالي تجملي و ضروري صرفاً در رابطه با تقاضا معني ميب)   
  دهد بنابراين شيب منحني تقاضاي اين كاال زياد است. تغييرات قيمت نداشته و ميزان مصرف خود را با افزايش قيمت تغيير چنداني نمي

  گيرد. كنندگان در باالترين حد خود قرار مي در سطح قيمت تعادلي درآمد توليدج)   
شود.  كنندگان خريداري مي شده از طرف مصرف هاي زير قيمت تعادل تقاضا زياد، ولي عرضه كم است بنابراين تمام كاالهاي توليد متدر قيد)   

  واحد توليد و عرضه كرده پس: ۸واحد است، اما توليدكننده فقط  ۲۰هزار تومان اگرچه ميزان تقاضا  ۳۰در قيمت 
SμÃ¤jHk÷U

, ,  8 30 000 240   يدكنندهدرآمد تول 000
  اقتصاد ۴۳ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۰۱

  الف)   

ميليون تومان  
630 4514 

¾ÄI¶ow SμÃ¤
kÃÿ¶ oμø  هزينۀ استهالك  

ميليون تومان     /%25 630 %25 157   )ميزان افزايش قيمت(قيمت جديد  قيمت اوليه  5
  ب)   

/ومان ميليون ت /  630 157 5 787   قيمت جديد قيمت اوليه  ميزان افزايش  5
ميليون تومان     /%25 45 %25 11   ميزان افزايش استهالك استهالك اوليه  25

/ميليون تومان  /  45 11 25 56   استهالك جديد استهالك اوليه  ميزان افزايش  52
  ج)   

/ )سال(  ۶/۲۸۲ميليون تومان    56 52   سال آخر ۵مجموع استهالك  5
  اقتصاد ۴۷ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۰۲
  سؤال را حل كنيم. »ب«بديهي است قيمت جاري و ثابت سال پايه با هم برابرند، ابتدا ناگزيريم قسمت   

سال
 سوم  دوم  اول  توليد كل 

۱۵۱۶۰۲۸۹۰۰۴۵۰۰۰به قيمت جاري
  ؟  ؟۱۵۱۶۰ به قيمت ثابت

  ب)   
  تورم در سال دوم(تغييرات قيمت(  

xقيمت ثابت سال دوم    x    2 28750 28900   قيمت جاري سال دوم قيمت ثابت سال دوم  20150
  تورم در سال سوم(تغييرات قيمت(  

xقيمت ثابت سال سوم  x    3 314200 45000   قيمت جاري سال سوم سال سوم  قيمت ثابت در 30800
  الف)   

    20150 15160   رشد) در سال موردنظر(تغييرات مقدار  قيمت واقعي سال موردنظر  قيمت سال پايه  رشد سال دوم  4990
  30800 15160   رشد سال سوم 15640
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  اقتصاد ۶۰و  ۵۲ هاي صفحهمشخصات سؤال: * دشوار *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۰۳
  الف)   

kÄk] ÁIÀïSμÃ¤ ´Äk¤ ÁIÀïSμÃ¤
´Äk¤ ÁIÀïSμÃ¤



 
 نرخ تورم  

x
x
18 106200

100   
x x , , 18 100 10 620 000  

, ۸۲ سال ميانگين قيمت در ابتداي ,x , 10 620 000 90 000118   

د كه گاهـاً شـخص بـراي دسـتيابي بـه كـاالي زمان طرفين به مبادله بو تمايل هم يكي از مشكالت كه در مبادالت تهاتري وجود داشت، عدم ب)  
  شد. هاي مبادالتي مي موردنياز خود ناگزير بود به افراد متعددي مراجعه كند و مبادالت مختلفي انجام دهد. اين مشكل، باعث افزايش هزينه

  اقتصاد ۷۴و  ۷۳، ۶۹، ۶۵ هاي صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۰۴
  اقتصاد ۸۵و  ۸۰ هاي صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۰۵
  شود. اين فرد در هر دو زمان، زير خط فقر قرار دارد بنابراين فقير مطلق محسوب ميالف)   
  باشد. دستيابي مي مدت قابل مدت است در حالي كه رشد در كوتاه توسعه يك مفهوم بلندب)   
  اقتصاد ۸۷ ۀسط * صفحمشخصات سؤال: * متو ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۰۶

     %10 %19 %10    دهك ششم دهك دهم  %9
   / /%5 %13 5 %5 %8   دهك چهارم دهك نهم  5
   %3 %9 %3   دهك هشتم دهك ششم  %12

( )    %3 2 %6 %3   دهك پنجم  ۲ (دهك اول ( %9
( / / )         100 6 7 8 5 9 9 9 12 13 5   دهك سوم  ۱۰۰% ها  باقي دهكجمع  19

  %100 %93   دهك سوم %7
  اقتصاد ۹۵و  ۹۴ هاي صفحهمشخصات سؤال: * دشوار *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۰۷
  بررسي ساير موارد:  
  شود. كار گرفته مي وكار و ايجاد امنيت اقتصادي در جهت بهبود بخش توليد و عرضه به هاي بهبود محيط كسب سياستالف)   
  اي دولت است. هاي توسعه ها از سياست توجه به زيرساخت ب)  
  كند. هاي انبساطي پولي استفاده مي در شرايط ركودي دولت با كمك بانك مركزي از سياستج)   
  اقتصاد ۱۰۷و  ۱۰۵، ۹۸ هاي صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۸
  هاي زيربنايي است.  گذاري سرمايه هاي صرف هزينه يهاي توليد الف) شرط تحقق فعاليت  
  ها وجود ندارد. شود و معافيت مالياتي براي آن در نرخ تصاعدي كلي، همۀ درآمد فرد مشمول نرخ جديد ميب)   
هاي كشور در آن سال و مجوزهاي دولت براي كسـب درآمـد هزينـه را  ترين سند در دستگاه مالي است، زيرا اهداف و برنامه بودجه مهمج)   

  كند. كند و همچنين اولويت و اهميت اهداف را مشخص مي ين ميتعي
  اقتصاد ۱۳۲و  ۱۳۱، ۱۱۴ هاي صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۹
  هاي اول انقالب اسالمي به دو دليل نقش دولت و حضور آن در اقتصاد افزايش يافت. در سالالف)   
  يهاي اقتصاد ملي شدن برخي از فعاليت) ۱  
   دليل جنگ تحميلي افزايش نقش دولت در اقتصاد به) ۲  
هاي ناشي از هرگونه فعاليت غيرقانوني و نامشروع استرداد شـده و بـه صـاحبان آن بـاز  قانون اساسي، عنوان شده كه ثروت ۴۹در اصل ب)   

  شود. ميها به حكومت اسالمي واگذار  وجود صاحب، اختيار اين ثروت شود و در صورت عدم گردانده مي
  باشد. هاي توليد استوار مي هاي اقتصادي، اصل بر كاهش هزينه در تعريف اصول مزيتج)   
  اقتصاد ۱۴۲و  ۱۴۱ هاي صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۱۰

ر توليد براي عموم مـردم يكپـارچگي و منظو هاي برابر به ثروت و درآمد، عالوه بر در اختيار قرار دادن فرصت )و نه برابر(توزيع عادالنه الف)   
  كند. توازن اقتصادي را ايجاد و به حفظ پيشرفت اقتصادي كمك شاياني مي

   مدت است. كنندٔه مشكالت جاري در كوتاه مدت و رفع كنندٔه عزت و پيشرفت كشور در بلند اقتصاد مقاومتي، تضمينب)   

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

  ها: رد ساير گزينه  
  شد. ب) تا اوايل دورٔه ساساني نيز آثاري به اين زبان تأليف مي  الف) اين زبان در شمال و شمال شرقي ايران رايج بود.  
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  ۱ يادب فنون و علوم ۷درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۲
  است و نثر مصنوع براي سبك عراقي است. » سلجوقي دوم و خوارزمشاهيان«بوط به دورٔه نثر فنّي مر  
  بندي شعر است و ربطي به نثر ندارد. مربوط به طبقه» سبك خراساني«نكته:   
  ۱ يادب فنون و علوم ۱۰درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۳
مربوط به نثر دورٔه ساماني هستند و همگي در قرن چهارم به نگـارش » ي و ترجمۀ تفسير طبريتاريخ بلعمي و شاهنامۀ ابومنصور«هاي  كتاب  

  )۴و  ۲، ۱هاي  (رد گزينه اند. درآمده
  ۱ يادب فنون و علوم ۱۰درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۴
  گونه سجعي ندارند. هيچ» چهار و قسم«كلمات پاياني  ۲در گزينۀ   
  ها: ير گزينهبررسي سا  
  سجع متوازي دارند.» گلزار و عطّار«: لغات ۱گزينۀ   
  سجع متوازي دارند.» دري گري و پرده جلوه«: لغات ۳گزينۀ   
  سجع متوازي دارند.» رتبت و خصلت«: لغات ۴گزينۀ   
  ۱ يادب فنون و علوم ۱۰و  ۷هاي  درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۵
 )۱توان فهميد كه جمالت طـوالني هسـتند (گزينـۀ  ) است. در بخش فارسي متن تنها سه جمله وجود دارد، پس مي۶ليله و دمنه (ق متن از كتاب ك  

) و بخش آخر متن به آياتي از قـرآن ۲(گزينۀ » ممالطت«اند مانند  شود و بعضي نيز از لغات مهجور عربي لغات عربي متعددي در متن ديده مي
  ).۳ اشاره دارد (گزينۀ

  ۲ يادب فنون و علوم ۱درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۶
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : مربوط به قرن نهم است.۱گزينۀ   
  شود، اما گسترش غزل تنها مربوط به قرن هفتم است. رنگ مي : در قرن هفتم و هشتم قصيده كم۲گزينۀ   
  رفت. شمار مي تر از آن شهر شيراز در حكم مركز ادبي به : در قرن هشتم عراق عجم و مهم۴گزينۀ   
  ۲ يادب فنون و علوم ۷درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۷
  مربوط به كليم كاشاني است. ۱عبارت گزينۀ   
  ۲ يادب فنون و علوم ۴درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۸
  شود. ديده مي ۱هاي فكري سبك عراقي است كه تنها در گزينۀ  ژگيآسماني بودن معشوق از وي  
  ۲ يادب فنون و علوم ۱۰درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۱۹
  هاي ادبي نثر هندي است. مربوط به ويژگي ۴هاي زباني شعر هندي هستند و گزينۀ  از ويژگي ۳و  ۱هاي  ها: گزينه ساير گزينه  
  ۱ يادب فنون و علوم ۶درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۰

  سجع متوازي دارند. ۴هاي مصراع اول بيت گزينۀ  مصراع در پايان نيم» بشر و قَدَر«كلمات   
  ۱ يادب فنون و علوم ۹درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۱

 پوشم مي  چشم  نااميدي با تو ز اكنون
       

شويي مي  دست وفايي بي با من ز اكنون
  ها: بررسي ساير گزينه  
  فاقد سجع متوازن هستند.» آفتاب و ناب«: لغات ۱گزينۀ   
  تواند موازنه يا ترصيع داشته باشد. : تعداد لغت در دو مصراع متفاوت است، پس نمي۲گزينۀ   
  زن هستند.فاقد سجع متوا» غبار -نياز بي«و » نثار -در«: كلمات ۳گزينۀ   
  ۱ يادب فنون و علوم ۱۲درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۲
  جناس ناقص اختالفي دارند.» نيش و نوش«و » سر -بر«: كلمات ۱در گزينۀ   
  د.شود. به همين خاطر نيش و نوش جناس ناقص حركتي ندارن مي كوتاههاي  نكته: جناس ناقص حركتي تنها شامل تفاوت در مصوت  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  جناس ناقص افزايشي دارند.» پارسا و پارس: «۲گزينۀ   
  جناس ناقص اختالفي دارند.» عيب و غيب: «۳گزينۀ   
چيـزي كـه حمـل «معناي  است و در مصراع دوم به» اي و يك نوبت لحظه«معناي  جناس تام دارند. در مصراع اول به» باري«: كلمات ۴گزينۀ   

  است. آمده» شود مي
  سازند. هم در حرف ابتدايي تفاوت دارند و هم در مصوت كوتاه در نتيجه جناس نمي» مران و گران«نكته: لغات   

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

  

 
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

مون
آز

 ۲۶ 
یور

شهر
 

۱۴۰
۰

  |
روه

گ
 

شی
زمای

آ
 

لوم
ع

 
انی

انس
  

۱۸

  ۲ يادب فنون و علوم ۳درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۳
  استعارٔه آشكار از لب است و اين بيت تشبيهي ندارد.» لعل: «۴در گزينۀ   
  ها: ينهبررسي ساير گز  
صورت غيرمستقيم چشم يار را به نرگس تشبيه كـرده  داند و به : در اين بيت شاعر زيبايي چشم معشوقش را علت شرم گل نرگس مي۱گزينۀ   

  است. (تشبيه مرجح)
  صورت نامستقيم به كمان تشبيه شده است. (تشبيه مرجح) : ابروي معشوق به۲گزينۀ   
  غيرمستقيم به سرو تشبيه كرده است. (تشبيه مرجح) صورت : شاعر قد معشوق را به۳گزينۀ   
  ۲ يادب فنون و علوم ۶درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۴
كار رفته است و  (جزئيه) به» جزء به جاي كل«هاي ديگر مجاز به عالقۀ  مجاز به عالقۀ شباهت از معشوق است، اما در گزينه» ماه: «۳در گزينۀ   

  جاي آن آمده است. ز بهجزء يك چي
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : حرف مجاز از سخن است.۱گزينۀ   
  : خفتن چشم مجاز از خوابيدن انسان است.۲گزينۀ   
  : گوش مجاز از انسان است.۴گزينۀ   
  كار رود، جزئيه است. نسان بهمعناي ا جاي آن آمده است، اما اگر به نكته: گوش اگر معني شنيدن بدهد، مجازي است كه در آن ابزار يك چيز به  
  ۲ يادب فنون و علوم ۱۲درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۵
  ها: بررسي ساير گزينه  
  است.» خجل و شرمسار شدن«كنايه از » رو سياه شدن: «۱گزينۀ   
  دارد.» تغيير و دگرگوني دادن«كنايه از » زير و زبر كردن: «۳گزينۀ   
  است.» موفق نشدن«كنايه از » جايي نبردن  راه به«است و در مقابل » در كاري موفق شدن«كنايه از » جايي بردن  به راه: «۴گزينۀ   
  ۲ يادب فنون و علوم ۹و  ۳هاي  درس*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۶
  دوم استعارٔه آشكار از روزگار دارد.اند و تنگ در مصراع  تشبيه شده» روزگار به تنگ«و » من به آب«، »تو به ماهي«  
  آيد. وجود مي به بدون مشبه بيايد، استعاره به نكته: اگر در جايي تشبيهي رخ بدهد و در جاي ديگر مشبه  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  دست ندارد. استعارٔه پنهان دارد، زيرا دام به انساني تشبيه شده است كه هيچ چيز در» دام باد به دست است«: عبارت ۱گزينۀ   
بندند. چون در مصراع دوم ادات  : زين بستن بر پشت صبا استعارٔه پنهان دارد. صبا به مركبي تشبيه شده است كه بر روي آن زين مي۲گزينۀ   

  است.» چگونه«معناي  تشبيه نيست و به
نيـز اسـتعارٔه » ترك دل سـيه«پنهان دارد و  بخشي و استعارٔه استعارٔه آشكار از چشم يار است، اما خواستن از چشم جان» نرگس: «۴گزينۀ   

  آشكار از چشم است.
  ۱ يادب فنون و علوم ۱۱درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۷
  حرف الحاقي است و اين دو كلمه با هم قافيه نيستند.» م َـ»/ «ندارم و بزادم«: كلمات ۳گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  ۱قاعدٔه »/ ا«حروف قافيه: »/ ي«حرف الحاقي »/ سُرايسَراي و : «۱گزينۀ   
  ۲قاعدٔه »/ ر َـ«حرف الحاقي ندارد/ حرف قافيه: »/ رهگذر و در: «۲گزينۀ   
  ۲قاعدٔه »/ ار«حرف الحاقي ندارد/ حروف قافيه: »/ خار و هشيار: «۴گزينۀ   
  ۱ يادب فنون و علوم ۱۱درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۸
  بررسي موارد:  
  ۲حرف قافيه: ول/ قاعدٔه »/ اصول و جهول«در هر دو مصراع به يك معنا و رديف است. لغات قافيه: » نهاد: «۲قاعدٔه » الف«  
وجـود آوردنـد، امـا بـا  ها قافيـۀ درونـي را بـه مصراع در نيم» افزا مسيحا و جان«حرف قافيه: ا (الف) / كلمات »/ شكرخا و پا: «۱قاعدٔه » ب«  

  خواني ندارد. هاي ديگر هم نهگزي
 »/ي«حرف الحاقي »/ نيارامي - نياشامي - نكونامي«وجود آورده است/ لغات قافيه:  قافيۀ دروني را به» نياشامي«مصراع مصراع دوم لغت  در نيم»: ج«  

  ۲قاعدٔه »/ ام«حرف قافيه 
  ۲ر/ قاعدٔه  َـحرف قافيه: »/ پيكر و در«/ لغات قافيه: ۲ن/ قاعدٔه حرف قافيه: ا»/ چنان و فغان«رديف است. لغات قافيه: »بود«ذوقافيتين: » د«  
  ۱ يادب فنون و علوم ۲درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۲۹
  ها: بررسي گزينه  
  : وزن شاد دارد و محتواي آن نيز مفهوم شادباشي دارد.۱گزينۀ   
  اما مفهوم تعليمي دارد. : وزن شعر كوتاه، كوبنده و تند است،۴و  ۲هاي  گزينه  
  كند، اما مفهوم شعر غمناك است. : وزن شعر حالت شاد و خوشحالي را تداعي مي۳گزينۀ   
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  ۱ يادب فنون و علوم ۵درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۰
  ري  مص  فِ  سُ  يو  ِك  وانْ  رِ  كا  دانْ  سَ  رِ  مي
  دي  را  دَ  بِ  دانْ  سِ  حا  ِن  دا  زن  هِ  َچ  ءَ ز
                          

  ها: بررسي ساير گزينه  
: ۱گزينۀ                  
: ۲گزينۀ                
 :۴گزينۀ                
  ۲ يادب فنون و علوم ۱۱درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: سخپا -۱۳۱
هـا  ، اما باقي گزينـه»مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن«تايي چهارتايي تشكيل شده است.  : همسان دولختي است كه از يك ركن سه۳گزينۀ   

  اي با اركان چهارهجايي هستند. پايه همسان تك
  رش هجاي يك مصراع كافيست و نياز نيست تمامي بيت تقطيع شود.گونه سؤاالت شما نكته: در اين  
  ها: بررسي ساير گزينه  
): مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن ۱گزينۀ    )                
): مفاعيلن مفاعيلن مفاعلين مفاعلين ۲گزينۀ    )                
)التن : فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاع۴گزينۀ    )                
  ۲ يادب فنون و علوم ۱۱و  ۸هاي  درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۲
  است.» فعولن فعولن فعولن فعل«ركن آخر اين بيت كوتاه شده است و وزن آن   

  كن  د  يا  رينْ   فَ  عا  هانْ  جَ  تز خس  ُن
  كن  د  يا  بن  د  يا  رينْ   بَ  تش  رس  پَ
                      

  فعل  فعولن  فعولن  فعولن
  ۲ يادب فنون و علوم ۱۱درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۳
شـوند كـه  تمام مي» كشيده«با هجاي » مدوزيد و داشت«ها لغات  مصراع است و در پايان نيم» مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن: «۲وزن گزينۀ   

  آيند. شمار مي به» بلند«
  ها: ينهبررسي ساير گز  
شود، اما بايد توجه كرد كه  تمام مي» كشيده«مصراع دوم با هجاي  در انتهاي نيم» نگذاشت». «مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن«: وزن ۱گزينۀ   

  آيد. شمار نمي به» بلند«ساكن بعد مصوت » ن«شود، زيرا  تمام مي» بلند«با هجاي » ۱مصراع مصراع  نيم«در پايان » مجنون«لغت 
  شوند. هر دو با هجاي بلند تمام مي» رساند و جان«لغات » مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن: «۳نۀ گزي  
  شود. تمام مي» بلند«در مصراع دوم با هجاي » طلب«شود و  مي» بلند«در مصراع اول » تو» «مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن: «۴گزينۀ   
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۴
  »شود. مشكل من با صبر كردن حل نمي: «۴مفهوم گزينۀ   
  »رساند. كند و آدمي را به مرادش مي صبر گره مشكالت را باز مي«ها:  مفهوم ساير گزينه  
  ۱ يادب فنون و علوم ۱درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۵
  »بيند. نگرد معشوق خود را مي عاشق به هر سو كه مي«نكته اشاره دارند كه دو به اين  هر ۱صورت سؤال و گزينۀ   
  »كند. دل نبودن معشوق شكايت مي دورويي و يك«، از ۳نشين و دوست اشاره دارند و شاعر در گزينۀ  هر دو به اهميت هم ۴و  ۲هاي  گزينه  

  

  ۱تاريخ  ۳ درس ۲۶و  ۲۵هاي  صفحه*  ساده *مشخصات سؤال:  ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۳۶
 برخورد يئيش به اگرو » كنند يم مشخص را بنا آن ۀنقش« نخست كنند، برخورد يخيتار يبنا به ،يبردار خاك و يحفار در اگر شناسان باستان  

ن سن و مرمـت در مراحـل بعـدي د. تعييكنن يم ثبت قيدق طور به را مشخصاتش يتمام و يبردار عكس آن از تيوضع همان در نخست كنند،
  قرار دارند. 

  ۱تاريخ  ۱۳ درس ۱۲۱صفحۀ * ساده مشخصات سؤال: *  ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۳۷
 دستور مصر به سفر هنگام او. بود لين رود به سرخ يايدر اتصال ،ييايدر يها راه ۀتوسع ۀنيزم در اول وشيدار ۀمدبران و مهم اقدامات از يكي  

  .ديآ فراهم ايدر و رود نيا انيم ها يكشت تردد امكان تا شود متصل لين رود به سرخ يايدر يكانال حفر با داد
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  ۱تاريخ  ۹ درس ۸۹و  ۸۸هاي  صفحه*  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۳۸
 به يهخامنش ۀسلسل ،گ ويمر باكشته شد و  يكنون دامغان كينزد. م.ق ۳۳۰، در سال بود ختهيگر مقدوني اسكندربرابر  از كه سوم وشيدار  

  .ديرس انيپا
  اند.  ها مقدم بر مرگ داريوش سوم (آخرين پادشاه هخامنشي) رخ داده توجه: وقايع ذكرشده در ساير گزينه  
  ۱تاريخ  ۵ درس ۴۹تا  ۴۷هاي  صفحه*  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۳۹
 نيچـ مـردم از يبخشـ رشيپذ مورد ها، نييآ گريد و وسيكنفوس نييآ كنار در جيتدر به و افتي راه نيچ به بودا نييآ هان، ۀسلسل دوران در  

  .گرفت قرار
  اين) هستند.  تي (مؤسس سلسلۀ چه هوانگ ها از وقايع دورٔه فرمانروايي شي توجه: ساير گزينه  
  ۱تاريخ  ۱۶ درس ۱۵۲تا  ۱۴۹هاي  صفحه*  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۰
 شـاهان موردتوجه شيپ از شيب ،يساسان ٔهدور در يقيموس ۀعرص هنرمندان. است رانيا يقيموس درخشان يها دوران از يكي يساسان ٔهدور  

  .شدند برخوردار ژهيو ازاتيامت و منزلت از و گرفتند قرار
  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  برعكس آن درست نيست.)( .نداشت را گذشته رونق يسفالگر هنر ي،فلزكار: برخالف ۲گزينۀ   
  ».بود رفتهيپذ ريتأث زين يروم و يوناني هنر از« يحت و داشت ياشكان و يهخامنش دوران هنر و رانيا كهن يهنرها در: هنر ساساني ريشه ۳گزينۀ   
  ت.). (برعكس آن درست نيسديرس اوج به سفونيت كاخ ساخت با و شد آغاز رياردش كاخ يبنا با يساسان يمعمار :۴گزينۀ   
  ۲تاريخ  ۱۳ درس ۱۴۵صفحۀ * ساده مشخصات سؤال: *  ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۱
 طـرف دو انيـم بـار چند شهر نيا و داشتند اختالف گريكدي با »قندهار« ۀمسئل سر بر صفوي و تيموريان (گوركانيان) هند دولت دوبا اينكه   

  .بود حسنه ها آن روابط مجموع، در اما، شد، دست به دست
  ۲تاريخ  ۸ درس ۸۲صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۴ۀ ني: گزخپاس -۱۴۲
 محاصـره، يمـدت از پـس را انيساسانٔه پرآواز تختيپا سفونيت و دادند شكست يسخت به را رانيا سپاه »هيقادس« در نخست مسلمان اعراب  

  د.كردن ريتسخ
  ۲تاريخ  ۱۵ درس ۱۶۳صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۳
عنوان نماينـدٔه پادشـاه،  هـا بـه نتك. كرد اياح را موسوم به كومس يا كنت ٔه قلمرو خود، نهاد اداري دوران امپراتوري رومادار يبرا يشارلمان  

  كردند. مي اداره را ها فرانك يامپراتور مختلف مناطق
  ۲تاريخ  ۶ درس ۵۷صفحۀ * دشوار مشخصات سؤال: *  ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۴
 و اخـتالف ساز نهيزم و يدودستگ جاديا موجب اقدام نيا. گرفتند يم عتيب عهديول عنوان به خود پسر دو يبرا زمان هم ،يامو يخلفا از يبرخ  

  .كرد فيتضع درون از را انيامو خالفت كه شد يرقابت
  ۲تاريخ  ۲ درس ۱۷صفحۀ *  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۵
   كتـاب ٔهسـندينو ينـوريد و »لـدانالب فتـوح« كتـاب صـاحب يرتـوان بـه بـالذ نگاري تركيبي مـي تاريخ بكس يها چهره نيمشهورتر از  

  .كرد اشاره »والاخبار الط«
  هستند. » تحليلي«نگاري  هايي از تاريخ نمونه ۳و  ۲هاي  و گزينه» روايي«نگاري  اي از تاريخ نمونه ۱توجه: گزينۀ   

  

  جغرافياي ايران ۸ درس ۷۳صفحۀ * ساده مشخصات سؤال: *  ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۶
» شهرسـتان«نام دارد كه از نظر اداري تابع » بخش«گردد،  تشكيل مي جوار هم دهستان چند وستنيپ هم به از كه يكشور ماتيتقس از يواحد  

  شود. اداره مي» بخشدار«است و توسط 
شود، نپرسيده است؛ بلكه پرسيده كـه چنـين واحـدي  پيوستن چند دهستان تشكيل مي هم را كه از به توجه: صورت سؤال، نام خودِ واحدي  

  كدام واحد ديگر است. » تابعِ«
  جغرافياي ايران ۱۰ درس ۹۶صفحۀ *  ساده مشخصات سؤال: * ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۷
 و گونـاگون سـواحل ع،يوسـ يهـا دشـت بلنـد، يهـا كوه ودوج ،يخشك و ييايدر تيموقع از يبرخوردارپيكربندي طبيعي سرزمين ايران،   
  .است كرده جاديا را) سميژئوتور( يگرد نيزم يگردشگر زيانگ شگفت يها ابانيب
  جغرافياي ايران ۶ درس ۴۹صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۸
 شـكل موقـت ريـآبگ كـانون ينوع دهد، يم رخ ياتفاق و كوتاه يها بارش ها ي در آنگاه كه خشك و گرم مناطق به كينزد يها كوهستان در  
  د.نامن يم ياتفاق يها كانون را ها آن كه رديگ يم
  جغرافياي ايران ۴ درس ۲۴صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۴۹
 سـمت بـه ها كوه نيا يعموم بيش. است كرده داج خزر يايدر يها كناره از را جانيآذربا ۀمنطق ،يجنوب -يشمال جهت با تالش يها كوهستان  

  شود.  به درياي خزر وارد مي سرعت با ها آن از يجار يها آب و است جانيآذربا ۀمنطق از شيب خزر
  كوه زاگرس است. مربوط به رشته ۴كوه البرز و گزينۀ  مربوط به رشته ۳و  ۲هاي  توجه: گزينه  
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  جغرافياي ايران ۲ درس ۸صفحۀ * ر دشوامشخصات سؤال: *  ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۵۰
  »موقع چه«هاي اخير:  فصول گرم سال»/ چرا«سالي:  تداوم خشك»/ كجا«مناطق جنوب غربي ايران: »/ چيز چه«وجود ريزگردها در هوا:   
  ۲جغرافيا  ۵ درس ۵۸صفحۀ *  ساده مشخصات سؤال: * ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۵۱
  ي نواحي بياباني است كه در توليد انرژي نقش دارد. »ها قابليت«ي از جمله ديخورش يانرژ تابش شدت و اديز يآفتاب يها ساعت  
  ي نواحي بياباني اشاره دارند.»ها محدوديت«ها به  ساير گزينه  
  ۲جغرافيا  ۱۰ درس ۱۳۹صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۵۲
 اداره خودمختـار صـورت به كوچك بخش چند اي كي فقط دارد و ساخت تك حالت كشور اعظم بخش ،»اي يا تركيبي ناحيه«سياسي  نظام در  
 از انگلستان و جانيآذربا يجمهور عراق، يكشورها ياسيس نظاماي در ناحيۀ خود دارند.  ي ويژهاسيس اراتياخت ،خودمختار مناطق و شوند يم

  اين نوع است.
  ه نظام فدرال دارند. ساخت است و برزيل و نيجري توجه: تركيه داراي نظام تك  
  ۲جغرافيا  ۲ درس ۱۵صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۵۳
  شوند.  مي» تر كوتاه« ساوان يها علف و »كمتر يبارندگ« م،يرو يم شيپ صحرا ابانيب سمت به يياستوا يبارانهاي  از جنگل هرچه  
  »گردند. هاي بياباني تبديل مي مراتع مداري به استپ«نادرست و شكل درست آن بدين صورت است:  ۴توجه: گزينۀ   
  ۲جغرافيا  ۴ درس ۴۸و  ۴۷هاي  صفحه*  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۵۴
 از مانـده يجـا بـه نرم رسوبات در هاست و در بيابان» كاوشي«دهد كه از اَشكال فرسايش  را نشان مي» اردانگي اي كلوت« تصوير مورد سؤال،  

  . ديآ يم ديپد ميقد يها اچهيدر
شكل فرسايشـي سـتون سـنگي يـا   مربوط به ۳(از اَشكال فرسايش تراكمي) است و گزينۀ » اي هاي ماسه تپه«هاي  از ويژگي ۲توجه: گزينۀ   

  گرزديو است. 
  ۲جغرافيا  ۹ درس ۱۲۴تا  ۱۲۱هاي  فحهص* دشوار مشخصات سؤال: *  ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۵۵
هاي طبيعـي  سياست) بر محيط ها ( گيري دولت همگي مانند اجراي طرح ترافيك، بيانگر تأثيرگذاري ايدئولوژي و تصميم ۳و  ۲، ۱هاي  گزينه  

  (جغرافيا) هستند؛ در حالي كه كشمكش اكراين و روسيه، مصداقي از تأثيرگذاري جغرافيا بر سياست است. 

  
  ۱ شناسي جامعه ۱۳و  ۱۱، ۷، ۳هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۵۶
   دهند؛ يم انجام يكار ،جهان در مخلوقات يتمام   

اســـت يغبـــار اگـــر هســـت، كـــه ذره هـــر
 

اســــت يكــــار بــــه مملكــــت ٔهپــــرد در 
 

   اند كنش يعيطب ۀجينت بلكه كند؛ اراده را ها آن يكنشگر باشد الزم كه ستندين كنش ،)يراراديغ يامدهايپ( امدهايپ از دسته نيا.  
   رديگ ينم صورت گرانيد يكيزيف حضور در تنها ،ياجتماع كنش.  
   هـا آن بـه نسـبت جامعـه كيـ افراد و هستند رشيپذ و موردتوجه كه اند يخواستن و مطلوب يها دهيپد از دسته آن ،ياجتماع يها ارزش 

  .دارند ليتما و شيگرا
  ۱ شناسي جامعه ۳۰و  ۲۷، ۸هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۵۷
   ٔهاراد با ليدل نيهم به و ديآ ينم وجود به اعضا ٔهاراد و يآگاه اساس بر يعني است؛ ينيتكو ها آن نظم و زنده موجودات بدن در اعضا تيعضو 

  .كند ينم رييتغ اعضا
   امـا ،سـتندين معنا فاقد ياجتماع جهان ياجزا از كي چيه رو ازاين دارند؛ يذهن و ييمعنا يتيهو ،ياجتماع يها دهيپد يتمام ديدانست قبال 

  .ندارند ينيع و محسوس بعد ،ياجتماع يها دهيپد ۀهم
   و رانـدييتغ قابل مختلف يها نهيزم در ط،يشرا سببرح نمادها و هنجارها يول ست؛ين نمادها و هنجارها از ازين يب يا جامعه چيه كه ديدان يم 

  .شود ينم ياجتماع جهان نياديبن رييتغ و تحول موجب نشود، منجر قيعم يها هيال در رييتغ به كه يزمان تا ها آن از يبرخ رييتغ
  ۱ شناسي جامعه  ۴۸و  ۴۷، ۳۵هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۵۸
   رجـوع خـود ۀگذشـت خيتار به يوقت اي دارند؛ وجود ايدن نقاط گريد در نكيا هم كه مييگشا يم يگريد جوامع بر را خود شمچ كه يهنگام 

  .ميبر يم يپ ياجتماع يها جهان تنوع به م،يكن يم سهيمقا آنان با را خود جهان و ميكن يم
   عت،يطب با متناظر يابزار دانش طرد با و نديب يم ها آن يها افسون و رازها محصور و يعيطب فوق يها قدرت قلمرو را عتيطب يرياساط جهان 

  .سازد يم دسترس از دور را عتيطب از انسان معقول يور بهره امكان
  .كند يم تنگ ياخالق و يعاطف يها كنش مانند ،يانسان يها كنش ريسا بر را عرصه ا،يدن به معطوف حسابگرانه يها كنش از دسته نيا رواج  
  ۱ شناسي جامعه ۷۳و  ۵۱هاي  صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيخ: گزپاس -۱۵۹
    :اند ياجتماع جهان ياعضا كنش يراهنما ،ها ارزشقسمت اول.  
    :دارد وجود تيهو شناخت در اشتباه و خطا امكان كه است نيا ۀنشان ت،يهو ٔهدربار متفاوت اتينظر وجودقسمت دوم.  
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  ۱ شناسي جامعه ۷۹صفحۀ *  دشوارت سؤال: * مشخصا ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۶۰
    :ها كنش افراد باشد، شتريب فرهنگ كي اقناع قدرت هرچه. شود يم يدرون افراد در فرهنگ آن، ۀواسط به كه است يروش اقناعقسمت اول 

 انيـآدم فطـرت بـا و ارنـدد يشـتريب يعقالنـ و يمنطقـ تيظرف كه ييها فرهنگ. دهند يم انجام بهتر را فرهنگ آن با متناسب اعمال و
  .برخوردارند يشتريب ياقناع قدرت از سازگارترند،

    :هـا ارزش و ديـعقا يعنـي تر قيعم سطوح به و شود يم آغاز هنجارها و رفتارها سطح از اغلب يناسازگار يعني يفرهنگ تحولقسمت دوم 
  .يفرهنگ تحول هن ،است يفرهنگ تزلزل با ارتباط در عبارت نيا رايز ،است نادرست: رسد يم

  ۱ شناسي جامعه ۹۷صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۶۱
 تيسـرا آن قيـعم يها هيال به يفرهنگ ستد و داد نكند، يپافشار خود يها ارزش و ديعقا بر گر،يد يها جهان با تعامل در ياجتماع جهان اگر  
 ريمسـ در كـه يا ياجتمـاع جهان. شود يم يتيهو تحوالت دچار كند، پشت خود يها نآرما و ديعقا به زمان، مرور به كه يدرصورت و كند يم

  .شود يم ملحق آن به كند، قبول را يگريد ياجتماع جهان ديعقا و ها ارزش ،يتيهو تحوالت
  ۱ شناسي جامعه ۱۳۲صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۶۲
 و فيضـع يملـ ديـتول يريـگ شـكل باعـث كنـد، يمـ جاديا يزحمت بدون و هنگفت درآمد كه جهت آن از) نفت به وابسته( ياقتصاد نيچن  

 و نفـت مدد به را ياقتصاد رفاه كوشد يم كه ديآ يم وجود به يبزرگ دولت است؛ نفت به وابسته ميرمستقيغ و ميمستق كه شود يم يا  شكننده
 كمك به -شود يم پرداخت ها اتيمال محل از ايدن نقاط شتريب در كه -را بهداشت و آموزش يها نهيهز يحت و دهد شيافزا كار، و كسب رواج نه

  .كند نيتأم ينفت يدرآمدها
  ۲ شناسي جامعه ۸صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۶۳
 فرهنـگ تابع افراد يفرد و يذهن انجه دگاهيد نيا در. دانند يم ينيتكو و يذهن جهان از تر مهم را يفرهنگ جهان گريد يگروه: دوم دگاهيد  

 جهـان و يذهن جهان دگاه،يد نيا از. كنند يم تصرف و دخل آن در مختلف جوامع و ها فرهنگ كه است يخام ٔهماد ينيتكو جهان و هاست آن
  .دهند يم دست از يفرهنگ جهان برابر در را خود استقالل و ندارند يتياهم ينيتكو

  ۲ شناسي جامعه ۳۱و  ۲۱هاي  صفحه*  متوسطؤال: * مشخصات س ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۶۴
    :ينظـام قـدرت يجيتـدر شدن فيضع با كند حفظ را اش يفرهنگ تيهو اگر خورد، يم شكست ينظام تهاجم اثر در كه يقومقسمت اول 

 خـود فرهنـگ در را مهـاجم هگرو تواند يم باشد، داشته يقو و يغن يفرهنگ اگر و آورد دست به را خود ياسيس استقالل تواند يم مهاجم،
  .رديگ خدمت به و كند هضم

    :بـا سـازش قيـطر از اسـتعمار، دوران در بـود، يا لـهيقب و يقوم شتريب استعمار، از قبل تا كه ياسالم جوامع ياسيس قدرتقسمت دوم 
  .درآمد يماراستع استبداد صورت به يقوم و يليا استبداد و خورد ونديپ استعمارگران قدرت با ،يغرب يها دولت

  ۲ شناسي جامعه ۵۰و  ۳۸هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۶۵
    :كنند يم پرهيز آن كردن آشكار از باشند، داده قرار خود برتر هدف را دنيا كنند، يم يزندگ يدين فرهنگ درون كه يافراد اگرقسمت اول 

  .كنند يم ينيد هيتوج را خود يدنيو رفتار و
    هـاي فلسـفه و آورد فراهم را روشنگري هاي فلسفه گسترش ۀزمين ،مردم زندگي و رفتارها هنجارها، سطح در رايج ييدنياگراوم: دقسمت 

  .آورد پديد را غرب معاصر فرهنگ و داد تسري آن عميق يها هيال به غرب فرهنگ يسطح يها هيال از را سكوالريسم روشنگري،
  ۲ شناسي جامعه ۵۹صفحۀ *  متوسطات سؤال: * مشخص ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۶۶
 جـاديا و سـايكل قـدرت حذف يبرا ابتدا در كه گونه همان ها آن. نداشتند ينيد ٔهزيانگ يحيمس مبلغان از تيحما در يغرب سكوالر يها دولت  

 اسـتفاده خـود قـدرت يجهان شگستر يبرا تيحيمس غيتبل از مرحله، نيا در گرفتند، خدمت به را يپروتستان يها حركت سكوالر، استيس
 نخبگـان بر زين يفراماسونر يها سازمان قيطر از و كردند يم اختالل دچار را يرغربيغ جوامع يعموم فرهنگ ت،يحيمس غيتبل با آنان. كردند

  .گذاشتند يم ريتأث جوامع آن ياسيس
  ۲ شناسي جامعه ۷۹صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۶۷
  .بود حل قابل انقالب كي با فقط ،يدار هيسرما ۀجامع يها چالش حل او، نظر از. كرد نقد را ياقتصاد سميبراليل نوزدهم قرن دوم ۀمين رد ماركس  
  ۲ شناسي جامعه ۱۰۱و  ۹۳، ۸۸هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۶۸
   تقابـل از دارنـد، قـرار يجنـوب ٔهمكـرين در ريفق يكشورها اغلب و نيزم يشمال ٔهمكرين در ثروتمند و يصنعت يكشورها شتريب كه آنجا از 

  .كنند يم ادي جنوب و شمال تقابل به يغن و ريفق يكشورها
   است جامعه فيضع و ريفق يقشرها متوجه همواره غنا و فقر به مربوط يها بيآس.  
   ديگرد ظاهر علم و استيس اقتصاد، هنر، يها حوزه در ب،يترت به سميسكوالر.  
  ۲ شناسي جامعه ۱۱۰صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۶۹
  :داشتند ييها يژگيو گرا غرب منورالفكران  
  .دانستند يم فرصت را آنان ياقتصاد و ياسيس حضور بلكه كردند، ينم خطر احساس استعمارگر يكشورها به نسبت  
  .بودند ياسالم يكشورها در ها دولت رفتار اصالح خواستار ،ياسالم دارگرانيب مانند  
  .دنديد يم انيفرنگ رفتار از ديتقل در را يداريب بلكه ،دانستند ينم اسالم به بازگشت را يداريب ،ياسالم دارگرانيب برخالف  
 يرو بـود، متجـدد غرب ۀانيگرا ومق ياسيس ۀشياند كه سميوناليناس به مقابل، در و بود منفور اي معنا يب ها آن يبرا ياسالم ملت و امت مفهوم  

  .بودند آورده
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  ۲ شناسي جامعه ۱۲۸و  ۱۲۴، ۱۱۷هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۷۰
   بود ياجتماع انقالب كي داد، يم رييتغ را جامعه ياسيس ساختار كه جهت آن از عدالتخانه جنبش.  »الف«  
   يا لهيقب و يقوم يها قدرت از فارغ كه كرد خواهند حركت ينظام يسو به جوامع نيا كند، دايپ تحقق يماسال جوامع در ياسالم يداريب اگر 

  »ب«  .ابندي يم سازمان ،عدالت و فقاهت اساس بر
    يبـرا و ستخا يم بر ياسالم فرهنگ متن از بلكه ،نداشت قرار غرب جهان سكوالر يها ارزش و ها آرمان چارچوب در ران،يا ياسالم انقالب 

 از بعد كه بود يانقالب نينخست ياسالم انقالب اساس، نيا بر. بود گرفته شكل ياسالم امت ۀرفت دست از حقوق نيتأم و ياسالم تيهو حفظ
  »ج«  .افتاد يم اتفاق فرانسه انقالب

  
  منطق ۴۹و  ۴۶هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۷۱
شوند و در مسائل علمـي از اسـتنتاج بهتـرين  ، قوانين كلي علمي تأييد ميقوي هاي متعدد، يعني با كمك استقراي تعميمي با انجام آزمايش  

  ).۲شود (رد گزينۀ  هاي علمي استفاده مي تبيين جهت بررسي فرضيه
ي است، نه اينكه مباني علوم تجربي را اثبات كند. اثبـات من كلي عل: روش استقراي تعميمي خودش مبنايي براي اثبات قواني۴و  ۳هاي  گزينه  

 گيرد. هاي فلسفه انجام مي روش قياسي در شاخه شود بلكه در صورت نياز به اثبات، به مباني علوم تجربي در خود اين علوم انجام نمي
  منطق ۶۵تا  ۶۳هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۷۲
  رسيم. رسيم، ولي در تداخل از صدق اصل (در صورت كليه بودن) به صدق متقابل آن مي قض و تضاد از صدق اصل به كذب متقابل آن ميدر تنا  
  منطق ۸۷و  ۸۶هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۷۳
  كنندٔه نوع منفصل را بپرسيم: خواهد بود. بايد دو سؤال تعيين» بارد يا ابري در آسمان وجود دارد يا باران نمي«صورت  قضيۀ منفصل حاصل، به  
  توانند با هم صادق باشند؟ آيا دو طرف مي -۱  
  توانند با هم كاذب باشند؟ آيا دو طرف مي -۲  
اران ببارد، ولـي پاسخ سؤال اول مثبت است، زيرا ممكن است هوا ابري باشد، ولي باران نبارد. پاسخ سؤال دوم منفي است، زيرا امكان ندارد ب  

  ابري در آسمان نباشد، بنابراين نوع انفصال، مانعةالرفع است.
  منطق ۱۰۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۷۴
. روند كار مي هايي است كه براي اقناع ديگران به برهان، استداللي است كه هدف آن درك حقيقت است. در حالي كه خطابه از اقسام استدالل  

عنوان برهان هم استفاده شـود. مـثالً  تواند به اگر در يك استدالل اقناعي، مقدمات، حمايت ضعيفي از نتيجه به عمل آورند، اين استدالل نمي
سـيار عنوان مثال، اگر يك استدالل قياسي، ب شوند، اما به هاي تمثيلي معموالً در خطابه رواج دارند، ولي در برهان هرگز استفاده نمي استدالل

هاي بسيار پيچيدٔه فلسفي يا رياضي هـم  فهم براي عموم مخاطبان باشد، هم در برهان كاربرد دارد و هم در خطابه. البته استدالل ساده و قابل
ابل استفاده ها را بفهمند، در خطابه ق راحتي آن توانند به عنوان برهان قابل استفاده هستند و چون اكثر مردم نمي وجود دارند كه معموالً فقط به

  وجه خواهد بود. نيستند، پس رابطۀ اين دو گونه استدالل، عموم و خصوص من
  منطق ۶۸و  ۵۹هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۷۵
 بعضـي الـف ب«و عكس مستويِ عكس مستوي » بعضي ب الف است«اگر قضيۀ اصل موجبۀ كليه (هر الف ب است) باشد، عكس مستوي آن   

خواهد بود، يعني با دو بار انجام اين عمليات، متداخل قضيۀ اصل حاصل شده است. حال اگر دوباره از اين قضيه عكس مستوي بگيريم، » است
حاصل خواهد شد و با هـر دو بـار انجـام ايـن » بعضي الف ب است«و با انجام مجدد اين عمليات باز همان قضيۀ » بعضي ب الف است«نتيجه 

اي كه تعداد دفعات آن عددي زوج باشـد، متـداخل قضـيۀ  گونه اً به همين گزاره خواهيم رسيد، بنابراين با انجام اين عمليات بهعمليات مجدد
  اصل حاصل خواهد داد.

» هيچ الـف ب نيسـت«و سپس به » هيچ ب الف نيست«، انجام دهيم به »هيچ الف ب نيست«اگر همين عمليات را در مورد سالبۀ كليه، يعني   
  ).۱گردد (رد گزينۀ  رسيم و با هر دو مرتبه انجام اين عمليات مجدداً همان قضيۀ نخستين (قضيۀ اصل) حاصل مي يم
) و سـالبۀ ۴رسـيم (رد گزينـۀ  در مورد موجبۀ جزئيه نيز مانند سالبۀ كليه با انجام اين عمليات به تعداد دفعات زوج، به همان قضيۀ اصل مي  

 ).۳تا بتوانيم اين عمليات را روي آن انجام دهيم (رد گزينۀ  جزئيه نيز عكس مستوي ندارد
  منطق ۷۷و  ۶۸، ۵۹، ۳۵، ۳۴، ۱۳هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۷۶
بـا نحـو  اي مرتبط شود. جمع يا مفرد بودن موضوع قضيه، قاعده علم منطق وابسته به زبان خاصي نيست و لذا وارد قواعد صرفي و نحوي نمي  

  ها الزاماً اين قاعده وجود ندارد. (دستور) زبان فارسي است كه در ساير زبان
 شوند. ها: همگي مربوط به قواعد كلي تعريف يا استدالل هستند كه در منطق بررسي مي ساير گزينه  
  منطق ۲۳و  ۲۲، ۱۲، ۷هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۷۷
شود و دانش، امري ذهني است، پس هر تصوري ذهني است، ولي تصـديق هـم كـه  دو حيطۀ كلي تصور و تصديق تقسيم ميدانش بشري به   

  عموم و خصوص مطلق است.» ذهني«و » تصور«تصور نيست، امري ذهني است، بنابراين رابطۀ 
گـردد، بنـابراين  صديقي خارجي محسوب نميطور كه گفتيم تصديق بخشي از دانش بشري است و دانش، امري ذهني است، پس هيچ ت همان  

  تباين است.» خارجي«و » تصديق«نسبت بين 
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  منطق ۷۳و  ۶۸هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۷۸
  كنيم: صورت زير است. يك بار مقدمۀ اول و يك بار مقدمۀ دوم را عكس مي شكل اول در حالت كلي به  

  .....  ب  الف ..... 
  

´Ã¹¨ïÂ¶ u§ø Hn −»H à¾¶k£¶

  ..... الف  ب ..... 

 ج  ب .....   .....  ج  ب .....  شكل سوم  .....  

..... ج  الف  .....  ..... ج الف  .....  
  

  .....  ب  الف ..... 
  

´Ã¹¨ïÂ¶ u§ø Hn ³»j à¾¶k£¶

  .....  ب الف ..... 

 ب  ج .....   .....  ج  ب .....  شكل دوم  .....  

..... ج  الف  .....  ..... ج الف  .....  
  منطق ۸۷و  ۳۵، ۲۳، ۲۲هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۷۹
دو حالت داريم: جامع بودن و مانع نبودن يا جامع نبودن و مانع بودن. در حالت نخست، چون تعريف جامع است، پس تمام مصـاديق مفهـوم   

و چون مانع نيست، پس مصاديقي از غير مفهوم مجهول هم دارد. اين يعني نسبت اين دو عمـوم و خصـوص مطلـق شود  مجهول را شامل مي
  است به نحوي كه تعريف، مفهوم عام است.

در حالت دوم چون تعريف مانع است، پس هيچ مصداقي غير از مفهوم مجهول ندارد و چون جامع نيست، مصاديقي در مفهوم مجهول هسـت   
 يف نيست، بنابراين باز هم رابطه عموم و خصوص مطلق خواهد بود، ولي اين بار مفهوم عام، مفهوم مجهول است.كه در تعر

  منطق ۶۸و  ۶۵، ۵۹هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۸۰
شته باشند و ديگري اينكه تغييراتي كه حاصـل در اين سؤال دو مطلب بايد در نظر گرفته شود. يكي اينكه مقدمات بتوانند شرايط اعتبار را دا  

  ها، همان مقدمات اوليه نيز نتيجه شود. شوند به مقدماتي منجر شوند كه از صدق آن مي
الزم است دربارٔه مطلب دوم توضيح دهيم. وقتي يك قياس معتبر داريم و از صدق مقدمات يك قياس ديگر، بتوان صدق مقدمات قياس اوليه   

بعضي الف ب است. هيچ ب ج نيست، پس بعضي الـف «نتيجۀ قياس اوليه، قطعاً نتيجۀ قياس ديگر نيز خواهد بود. مثالً قياس را نتيجه گرفت، 
باشد، در اين صورت اين » هر الف ب است و هيچ ج ب نيست«يك قياس معتبر است. حال اگر قياسي داشته باشيم كه مقدمات آن » ج نيست

معتبر خواهند بود، زيرا با داشتن اين مقـدمات جديـد حتمـاً مقـدمات » بعضي الف ج نيست«اس اوليه يعني مقدمات حتماً با همان نتيجۀ قي
توان گفت هرگاه ايـن مقـدمات  اند و با صادق بودن مقدمات قياس اوليه، حتماً نتيجۀ آن قياس اوليه صادق است، لذا مي قياس اوليه هم صادق

دهنـد (ايـن مطلـب را  الصدق است، يعني اين مقدمات با اين نتيجه يك قياس معتبر تشكيل مـي زماند، نتيجۀ قياس اوليه نيز ال جديد صادق
  ).۴توانيد با بررسي شرايط اعتبار نيز مشاهده كنيد) (تأييد گزينۀ  مي

تـر  ن نكته حـل آن سـادهحل است، ولي با اي اش جزئيه باشند، نامعتبر است (اين سؤال بدون اين نكته هم قابل نكته: قياسي كه هر دو مقدمه  
  خواهد بود. توجه كنيد كه اثبات اين نكته با توجه به شرايط اعتبار قياس چندان دشوار نيست).

تـوان  دانيم كه از صـدق جزئيـه نمـي شود. از طرفي مي : اگر مقدمۀ اول كه سالبۀ كليه است، متداخل شود به سالبۀ جزئيه تبديل مي۱گزينۀ   
فت، بنابراين در اين گزينه مطلب دوم رعايت نشده است (ضمن اينكه با اين مقدمات، قياس جديدي با مقدمۀ اول صدق متداخلش را نتيجه گر

  اش جزئيه باشند، حتماً نامعتبر است). شود و گفتيم كه قياسي كه هر دو مقدمه سالبۀ جزئيه و مقدمۀ دوم موجبۀ جزئيه حاصل مي
  اند و گفتيم كه چنين قياسي نامعتبر است. ده است. چون هر دو مقدمه جزئيه: در اين گزينه مطلب اول رعايت نش۲گزينۀ   
  اند، پس شرط اول اعتبار نقض شده و قياس اوليه نامعتبر است. : هر دو مقدمه سالبه۳گزينۀ   
  منطق ۸۷و  ۶۷تا  ۶۳هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۸۱
  كنيم: ير استفاده مياز جدول ز» يا«براي تعيين نوع   

مانعةالجمعمانعةالرفعحقيقيغير شرطي  
  خير  بله  خير  بلهصادق باشند؟ هم با» يا«طرف  دو دارد امكان ) آيا۱
  بله  خير  خير  بلهكاذب باشند؟ هم با» يا«طرف  دو دارد امكان ) آيا۲

صادق شدن و با هم كاذب شدن را داشته باشند. حال روابط تقابل و  بنابراين براي اينكه عبارت ما غيرشرطي باشد، بايد دو طرف امكان با هم  
  كنيم: يك بررسي مي به عكس مستوي را يك

  زمان كاذب شدن دو طرف محال است. زمان صادق شدن و هم تناقض: هم  
  زمان كاذب شدن دو طرف ممكن است. زمان صادق شدن دو طرف محال و هم تضاد: هم  
  زمان كاذب شدن دو طرف ممكن است. و همزمان صادق شدن  تداخل: هم  
  زمان كاذب شدن دو طرف محال است. زمان صادق شدن دو طرف ممكن و هم تداخل تحت تضاد: هم  
  زمان كاذب شدن دو طرف ممكن است. زمان صادق شدن و هم عكس مستوي: هم  
  توان اين رابطه را اعمال كرد تا مثال نقضي برايش پيدا شود.) نمي صالًابۀ جزئيه كه عكس مستوي ندارد، موضوع منتفي است و ل(تذكر: دربارٔه سا  
 غيرشرطي خواهد بود.» Bيا  Aيا «رابطۀ تداخل يا عكس مستوي داشته باشند، عبارت » يا«بنابراين اگر دو طرف   
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  فلسفه يازدهم ۶۷تا  ۶۰هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۸۲
سينا، سهروردي، مالصدرا، عالمـه طباطبـايي) نيـز همگـي معرفـت  شهود قلبي بود، فالسفۀ مسلمان (از جمله فارابي، ابنافالطون معتقد به   

كردند. از فالسفۀ غربي هم جيمز و برگسـون بـا  سينا و فارابي آن را در تبيين فلسفي خود وارد نمي دانستند، اگرچه ابن شهودي را معتبر مي
  گرا هستند، اما به شهود عرفاني و تجربۀ ديني اعتقاد داشتند.  تجربه وجود آنكه از جمله فالسفۀ

  فلسفه يازدهم ۵۴تا  ۵۲هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۸۳
  عنوان يكي از ابزارهاي شناخت كاركردهاي مختلفي دارد:  عقل به  
  شود. درك مي ها با حس الف) تشخيص كاربردهاي متفاوت اشيايي كه تمايز آن  
). مثالً ۱تواند حقايقي را درك كند كه توانايي دركشان از راه احساس ممكن نيست (چه در امور محسوس و چه نامحسوس) (رد گزينۀ  ب) مي  

هاي حسي كه همان شناخت تجربي است، انجـام  پي بردن به اسرار و رموز طبيعت كار عقل است كه با كمك حواس و تحليل عقالني يافته
  ).۴گيرد (رد گزينۀ  مي

  ).۳ها (رد گزينۀ  پ) شناسايي حاالت دروني مثل غم، شادي و... و كشف علت آن  
  هاي فلسفي و رياضي. مثالً شناخت خداوند و صفات او و نيز شناخت مباني علوم تجربي مثل قانون عليت. ت) شناخت عقلي محض مثل دانش  
  هاي پيامبران. هث) شناخت معارف وحياني از طريق تدبر در آموز  
  پذير است. واسطه و درك مستقيم حقايق كه معرفت شهودي است، با ابزار قلب امكان اما معرفت بي  
  فلسفه يازدهم ۴۷تا  ۴۵هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۸۴
  هايي دارد از جمله: شناخت، ويژگي  
  رويم) عمل آموختن و يادگيري در مسير شناخت پيش مي يابد و با تدريج افزايش مي تدريجي بودن (به -۱  
 كنـد) مـي پيدا تعلق نيز و... طبيعي ماوراء جهان مجرد، موجودات آينده، گذشته، (مثل محسوسات از فراتر مسائل به گاهي محسوس، امور بر عالوه -۲  

  )۴و  ۳هاي  (رد گزينه
  )۲شناسيم) (رد گزينۀ  دانيم و نمي فراوان ديگري هم وجود دارد كه نميها، حقايق  ها و آموخته بودن (در كنار داشته محدود -۳  
  شويم) ها دچار اشتباه مي خطاپذيري (گاهي در دانسته -۴  
  نياز به دليل است) بديهي بودن (چيستي و امكان معرفت بديهي و بي -۵  
  ازدهمفلسفه ي ۴۲و  ۴۰، ۳۷هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۸۵
گر آگاهي سقراط از جهل خويش در برابر عظمت جهان است (جهل ساده است كه خود مقدمۀ  سقراط اقرار به ناداني است كه بيان» دانم نمي«  

ن توان گفت اي دوستي او دارد. توجه كنيد كه نمي ) و ريشه در تواضع، فروتني و علم۱آگاهي و رسيدن به مراتب باالي دانايي است) (رد گزينۀ 
)، امـا ۴و  ۳هـاي  چيز ريشه در خودش نـدارد (رد گزينـه ريشه در جهل ساده دارد، زيرا در واقع خودش جهل ساده است و هيچ» دانم نمي«
سوفسطائيان به اين معنا است كه ما هيچ دانش و اطالعي نسبت به واقعيت نداريم و توانايي درك هيچ حقيقت و واقعيتي را نيـز » دانيمِ نمي«

اطالع باشيم، بنابراين سوفسطائيان كه  جهل مركب يعني نه تنها به حقيقت، جهل داشته باشيم بلكه نسبت به همين جهل خود نيز بي نداريم.
كاري و اهميت ندادن بـه  به ادراكات حقيقي و واقعي جاهل بودند و به اين جهل هم جاهل بودند، جهل مركب داشتند. ريشۀ اين جهل مغالطه

  ).۴و  ۱هاي  است (رد گزينهحقيقت و واقعيت 
  فلسفه يازدهم ۱۳و  ۱۲هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۸۶
در صدد بحث و بررسي اصل و حقيقت وجود و مسائل پيرامون آن است و قوانين و احكام كلي و عام حاكم بر هسـتي و » وجودشناسي«بخش   

شود، فقط اين گزاره  تنها گزارٔه سوم دربارٔه هستي و اقسام آن است و تمام موجودات را شامل ميشود، بنابراين چون  وجود در آن بررسي مي
  شود.  در وجودشناسي بررسي مي

هـاي  شناسي فلسفي است كه از شاخه شود، پس مربوط به انسان : منحصر به وجود انسان است و هستي ساير موجودات را شامل نمي۱گزينۀ   
  فلسفه است.

  شناسي هستند. گويند و لذا مربوط به حيطۀ معرفت سخن مي» باور«و » درك«: از امكان ۴و  ۲ هاي گزينه  
  فلسفه يازدهم ۶۰و  ۴۷هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۸۷
تـوان بـه  ند نه از راه حـس مـيها معتقدند انسان توانايي رسيدن به حقيقت و علمي كه مطابق با واقع باشد، ندارد. آنان مدعي بود سوفيست  

  ).۳حقيقت رسيد و نه از راه عقل (رد گزينۀ 
كنـد بـراي  طبق نظر برخي سوفسطائيان (پيروان پروتاگوراس)، حقيقتِ نسبي و شخصي، تابع درك انسان است و هر فردي آنچـه درك مـي  

با حقيقت مطلق و ثابتي كه فيلسوفان از آن سـخن خودش حقيقت است. اين حقيقت كه امري نسبي است و نسبت به هر فرد متفاوت است، 
  ).۴و  ۱هاي  معناي شدت و ضعف داشتن آن نيست (رد گزينه گويند، فرق دارد. در ضمن نسبي بودن حقيقت به مي
  فلسفه يازدهم ۳۰و  ۲۹هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۸۸
ن فلسفي نگاشته شده يا جنبۀ فلسفي در آن غلبه داشته از يونان باستان به يادگار مانده است. به هايي كه به زبا ها يا قطعه نخستين مجموعه  

  شود. ياد مي» مهد تفكر فلسفي«عنوان  همين جهت از سرزمين يونان به
تـرين  دربـارٔه اساسـي). هرجا تمدني شـكل گرفتـه تفكـر ۱توان از نظر زماني و مكاني آغازي تعيين كرد (رد گزينۀ  براي دانش فلسفه نمي  

عنـوان  ). فلسفه به۲هاي هستي و زندگي بشر نيز وجود داشته است، اما اين تفكر فلسفي لزوماً به زبان فلسفي نبوده است (رد گزينۀ  مسئله
داشته اسـت  هاي ديگر نيز وجود هاي فلسفي قبل از آن و در تمدن يك دانش مجزا با زبان خاص خود، در يونان شكل گرفت، اما ظهور انديشه

  ).۳(رد گزينۀ 
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  فلسفه يازدهم ۸۸صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۸۹
جست وجو كرد. هركاري كه انسان صرفاً براي اطاعت از وجدان خود و بـه » وجدان اخالقي«كانت عقيده دارد كه معيار فعل اخالقي را بايد در   

  شود. نه هدف و منفعت ديگري در آن نداشته باشد، خير اخالقي شمرده ميگو حكم اينكه وظيفۀ اوست انجام دهد و هيچ
خاطر رسيدن به سعادت،  ) يا حتي به۳خاطر منفعت شخصي (گزينۀ  ) يا به فعلي به۱بنابراين اگر انسان عملي را از روي ترس انجام داد (گزينۀ   

  القي شمرده نخواهد شد.) عمل كرد، در اين صورت فضيلت و عمل اخ۲تقرب و رضاي خدا (گزينۀ 
  فلسفه يازدهم ۶تا  ۴هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۹۰

» دانش فلسفه«ترتيب از عام به خاص هستند، ولي بايد توجه داشت كه  به» تفكر منجر به دانش فلسفه«و » تفكر فلسفي«، »تفكّر«سه مفهوم   
بعضـي «با اقسام تفكر تباين اسـت، بنـابراين » دانش فلسفه«كر فلسفي قانونمند است، پس رابطۀ نوعي تفكر نيست بلكه دانشِ حاصل از تف

  ».اي تفكر يا تفكر فلسفي نيست هيچ دانش فلسفه«، ولي »تفكرها تفكر فلسفي است
  : هر سه مورد نادرست است.۱گزينۀ   
  اند. هاي دوم و سوم نادرست : هيچ ج الف يا ب نيست، پس گزاره۲گزينۀ   
 : هيچ الف ج نيست، بنابراين گزارٔه سوم نادرست است.۴گزينۀ   

  

  شناسي روان ۱۵و  ۱۴هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۹۱
. شـرح سـاختار ا داريـمر است كه قصد مطالعه و بررسـي آن يستي مفهوم و موضوعيچيان روشن و تا حدممكن دقيق از ب يفتوص منظور از  

  ويروس از طريق ميكروسكوب، نوعي توصيف است.
  زايي ويروس كرونا، نوعي تبيين است. پردازد. بررسي علت بيماري به علت و چرايي يك موضوع مي تبيين  
زايـي  دانشـمندان بيمـاري منظور ايجاد بهبودي و تغيير است. با استفاده از واكسن كنترل درآوردن موضوع موردنظر به معناي تحت كنترل به  

  آورند. مي ويروس را خنثي كرده و آن را در كنترل خود در
  شناسي روان ۲۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۹۲
 ،شوند يم وبمحس رفتار مانع، برداشتن و كردن ترمز كردن، يرانندگ تيموقع نيا در. نديگو يم رفتار جاندار، ٔهمشاهد مورد تيفعال نوع هر به  
  .هستند مشاهده قابل ميمستق شكل به رايز
 يكاركردهـا و آثـار ۀواسط به را يذهن يفرايندها ل،يدل نيهم به. ستندين مشاهده قابل ميمستق شكل به كه هستند يامور ي:ذهن يفرايندها  

 رايـز ،هسـتند يذهنـ فراينـد شـدن يعصـبان و دنيـد ،يزير برنامه تيموقع نيا در. ميده يم قرار يتجربمطالعۀ  مورد ها، آن هدٔهمشا قابل
  .ميكن مشاهده را ها آن ميمستق شكل به ميتوان ينم
  شناسي روان ۴۲ تا ۴۰ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۹۳
 .بكنـد نوشـتن و خواندن اي و زدن حرف به شروع كودك تا است الزم نهفته خاص يآمادگ كي نوشتن و خواندن زدن، حرف افتادن، راه يبرا  

 انجـام يعـيطب ۀبرنامـ كيـ طبق زمان گذشت با و است وابسته يستيز يآمادگ به كه است يراتييتغ از دسته آن يمعنا به يپختگ اي رسش
 ديـبا امـا ،كنـد يم كردن صحبت به شروع يسالگ ۲ در اي و برود راه كمك بدون تواند يم يماهگ ۱۵ در كودك نيانگيم طور به مثالً .رديگ يم

 قـرار و تيـپرجمع ٔهخـانواد كي در حضور مثال عنوان به .بگذارند ريثأت يپختگ اي رسش بر توانند يم يحد تا يطيمح عوامل كه داشت توجه
  .ندازديب جلو يكم را صحبت به شروع سن تواند يم فراوان، يكالم تعامالت معرض در گرفتن

  :ها نهيگز ريسا يبررس  
 صحبت روند، يم راه يسن چه در كودكان نيانگيم طور به كه گفت توان يم انسان، رشد يعيطب ۀبرنام همان اي رسش دفراين اساس بر :۲ گزينۀ  
  .كند يم فرق مختلف افراد در و )است يسن ٔهباز كي( است يحدود زمان نيا اما ...،و رسند يم بلوغ به كنند، يم
  .گردد يبرم رسش به ها، ييتوانا شروع زمان مورد در شباهت :۳ گزينۀ  
 احتمـال تـوان يم موارد ياريبس در دارد، راتييتغ يبرا افراد يستيز يآمادگ اي رسش در يا كننده نييتع نقش وراثت كه ييآنجا از :۴ گزينۀ  

  .كرد ينيب شيپ خاص يسن يها دامنه در را يشناخت و يرفتار يها يژگيو يبرخ وقوع
  شناسي روان ۴۸ و ۳۸ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۱۹۴
 كودكان د،يدان يم كه طور همان .رديبگ نان يقرص آن يازا در و بدهد را ارزش با گوهر كي است حاضر كودك كي :اول تيب دوم مصرع مفهوم  

 رشـد بـه مربوط و ياكادر پردازش ليدل به موضوع نيا .دهند يم حيترج ارزش پر كوچك يايهدا به را ارزش كم بزرگ يايهدا دبستان از قبل
  .است ها آن يشناخت

  هستند. كننده نييتع عامل يوراثت عوامل پس ،بود خواهد گذار اثر او در تيترب باشد، داشته يخوب ذات نفر كي كه يصورت در تنها :دوم تيب مفهوم  
  شناسي روان ۷۷ و ۷۴ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۹۵
 يخـودرو كيـ دنيـد انتظار سيپل چون مثال نيا در .شود انتخاب يخاص يها محرك تا شود يم باعث ها آن انتظارات و راداف پردازش سبك  

  .كند يم توجه مشخصات آن با ييخودرو هر به دارد، را خاص
  .ميا شده كاذب هشدار يخطا دچار ،نباشد حاضر هدف عالمت اما ،شود انجام يابيرد اگر  
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  شناسي روان ۸۴ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۹۶
 باشد مختلف جهات از تواند يم مشابهت .ميكن يبند طبقه مقوله كي در ها آن شباهت اساس بر را اياش ميدار ليتما معموالً ما :۱ ٔهشمار كالس  

  مشابهت). (اصل ....و عالقه مورد ميت قد، اندازه، رنگ، شكل، در مشابهت مثالً
  .)مجاورت اصل( .ميكن يم ادراك گروه كي صورت به را ها آن ما ،باشند گريكدي كنار در ءيش چند يوقت :۲ ٔهشمار كالس  
  شناسي روان ۹۸ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۹۷
 يعمـوم دانش كي افتاده اتفاق يزمان چه ياسالم انقالب يروزيپ اينكه دانستن .شود يم رهيذخ يعموم دانش حافظه، نيا در :ييمعنا ۀحافظ  

  .است
 و انقالب يروزيپ از يعل پدر ٔهخاطر .شود يم مربوط يمشخص مكان و زمان كي به كه است افراد شخصي ۀتجرب ٔهرنديبرگ در :يداديرو ۀحافظ  

  است. فرد يشخص ۀتجرب دو هر رايز ،است يداديرو ۀحافظ به مربوط پدرش خاطرات بودن جالب از يعل ٔهخاطر
  شناسي روان ۱۰۹ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ اسخ:پ -۱۹۸
 كسـب يشـتريب يابيـباز يهـا نشانه ،ديده آزمون شتريب هرچه .سازد يم توانمندتر موفق، يابيباز جهت را شما مكرر يها آزمون در شركت  

  .شود يم گفته »آزمون اثر« اصطالحاً دهيپد نيا به .كرد ديخواه
  شناسي روان ۱۱۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۱۹۹
 از اسـتفاده باعث ها يتوانمند قيدق ييشناسا عدم شناسند. نمي را خود هاي توانايي افراد از بسياري است. محدود ما هاي توانمندي مسئله در  

 نكـرده، استفاده درست يها راه از و داشته وزن كاهش خواهد يم يالغر قرص خوردن با صرفاً كه يكس مانند .شود يم يرمنطقيغ يها حل راه
  .باشد نداشته ييغذا زيپره و ورزش

  است. كرده استفاده يمنطق ريغ حل راه كي از و شده مشكل دچار خود يها ييتوانا و ها تيمحدود شناخت عدم ليدل به آرمان هم نجايا در  
  سيشنا روان ۱۲۴ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۰۰
 امتحـان را ارقام و حروف از ياحتمال باتيترك تمام يعني كنند، يم يبررس را ممكن احتماالت ۀهم يمنطق قواعد اساس بر افزارها نرم گونه نيا  
 زا استفاده .شوند يم محسوب يليتحل روش ينوع و كنند يم نيتضم را جواب به دنيرس بنابراين ،شود دايپ موردنظر رمز تينها در تا دنكن يم

 قواعـد ،يذهن محاسبات بر يمبتن و است همه قبول مورد يليتحل يها روش .كند يم نيتضم را مسئله حل راه به يابيدست ،يليتحل يها روش
  .است يواقع يازسنجين و يمنطق

  شناسي روان ۱۴۶ تا ۱۴۳ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۰۱
 ليـدل نيهمـ بـه .شـود يمـ همراه يمانيپش با و است محاسبه بدون و يناگهان زده، شتاب ميتصم كي آزمون، كردن رها كاره مهين يبرا ريام ميتصم  

  كند. يم عمل ند،يآ يم وجود به لحظه چند عرض در كه يفور و ديشد اليام اساس بر فرد ي،تكانش سبك در .شود يم محسوب يتكانش يريگ ميتصم
  ها: گزينه ساير بررسي  
  .)ندازدا يم فردا به را امروز كار« و »كند يم دست دست،« فرد( اجتنابي كسب :۲ گزينۀ  
  .)رديگ يم ميتصم زودگذر جاناتيه و عواطف اساس بر فرد( ياحساس سبك :۳ گزينۀ  
  ).كند يم اطاعت كوركورانه گرانيد از كردن فكر يجا به فرد( وابسته سبك :۴ گزينۀ  
  شناسي روان ۱۵۰ و ۱۴۳ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۰۲
  .كارهاست عواقب نگرفتن نظر در و شدن وسوسه يتكانش گيري ميتصم سبك يها نشانه از يكي  
  .كند يم باد دنيترك حد تا را بادكنك و رديگ ينم نظر در را خطر نيا ريام .ايهدا دادن دست از خطر با است يمساو بادكنك دنيترك باال مثال در  
 نباشـند، شيخـو يهـا جانيه كنترل به قادر كه يافراد دارد. وجود »هيجانات كنترل عدم« مانع معموالً احساسي سبك و تكانشي سبك رد  

 كنيبـاز نيبهتـر تماشـاگران، يمنف احساسات ابراز ليدل به كه يفوتبال يمرب مانند شوند؛ يم رو روبه يريگ ميتصم در شكست با مداوم طور به
  كند. مي باد حد از بيش را ها بادكنك شدن،  وسوسه و كالس هيجاني جو تأثير تحت كه آموزي دانش يا و كند يم ضيتعو را نيزم
  شناسي روان ۱۷۹ و ۱۷۴ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۰۳
 در دادهايـرو كـه شود يم جاديا فرد در اعتقاد نيا جهينت در دانند؛ يم رفتار خود از مستقل را رفتار يامدهايپ فرد شده آموخته يدرماندگ در  

 تغييـر هـا آن نفـع بـه را موقعيت وجه هيچ به ها آن تالش كنند مي فكر و دانند نمي مرتبط پيشرفت با را كوشش افراد اين .ستندين او كنترل
 دهـد نسبت يعوامل به را خود شكست )۱ :ديبا يكار هر در تيموفق يبرا است، شده آموخته درماندگي دچار كه فردي بنابراين داد، نخواهد

 را هـدف به دنيرس موانع تالش با بتواند يعني ؛كند جاديا آن در يرييتغ بتواند تا كند مربوط داريناپا عوامل به )۲ .باشد خودش كنترل در كه
  .فيتكل يدشوار مانند يرونيب عوامل به نه دهد، نسبت تالش مانند يدرون عوامل به را شكست اي يروزيپ )۳ كند، برطرف

  شناسي روان ۱۶۸ و ۱۶۶ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۰۴
 ها آن گفت توان مي همچنين شدند. پيروز باالخره تا ساخت توانمند را كشور مدافعان )يارزش نظام و باور( ميروزيپ و ميحق بر ما نكهيا به باور  
  دهند. نشان بسياري هاي شجاعت توانستند فوالدين ارادٔه از گيري بهره با يماد امكانات نبود وجود با

  اراده و ارزشي نظام )۲ باورها )۱ است: داشته نقش نگرشي عامل دو تحميلي جنگ مدافعان پيروزي در بنابراين  
  شناسي روان ۱۹۱ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۰۵
 حالـت كي يپرخاشگر ب) .است شده سردرد يعني يجسمان تحاال جاديا عامل كه است يروانشناخت حالت كي مسئله حل در يناتوان الف)  

  .است سردرد يعني يجسمان حالت كي ۀجينت و امديپ كه است يشناخت روان

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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