
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

وقت پيشنهادي تا شماره از شمارهتعداد پرسش مواد امتحاني

 دقيقه 18 25 1 25 زبان و ادبيات فارسي

 دقيقه 20 50 26 25 زبان عربي

 دقيقه 17 75 51 25 اسالمي معارف و فرهنگ

 دقيقه 20 100 76  25 زبان انگليسي

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

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

 از اسـتفاده بـا ، ...و دو نهیگز یها آزمون ویشآر  ،یآموزش کمک یها جزوه
 )عبور رمز عنوان به( خود یمل کد و )یکاربر  نام عنوان به( یداوطلب ۀشامر 
  .دیشو gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در 

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید
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  آمده است؟ نادرستمعني چند واژه  -۱

   -(نسـيان: فراموشـكار) -(غـارب: ميـان دو كتـف) -(رقعه: نامۀ بلنـد) -(غِنا: آوازخواني) -(محال: انديشۀ باطل) -مكايد: مكر و حيله)«(  

  »(حاذق: ماهر) -(بدسگال: خسيس) -(ددان: جانوران درّنده) -(جاه: درجه)

 ) شش4  پنج) 3  چهار) 2  سه) 1  

  است؟  در كدام گزينه معني تمام واژگان درست آمده -۲

  جواري) (قرب: هم -(ولي: دوست) -روي در كاري) (تفريط: زياده -) (عارضه: بيماري)1  

  (هيئت: ظاهر) -فر كردن)(رحيل: س -(دستخوش: بازيچه) -) (تشرّع: عرفان)2  

  (شائبه: نقص در چيزي) -(هژبر: غضنفر) -(مالمت: شماتت) -) (سرشت: آفرينش)3  

  (تيمار: مراقبت) -(كران: جهت) -(مسّرت: خشنود) -ترديد) ) (آوري: بي4  

  ها تماماً درست است؟ معني كدام گروه از واژه -۳

  ديگر از جنس يا چوب از اي دايره دايره، محيط يا ب) خدنگ: دايره    هنگام  الف) اوان: وقت،  

  د) مسامحه: جدال و ستيزه  بدخواه و دشمن كار، ستيزه: ج) عَنود  

  است. بهشت نگهبان كه اي فرشته نام ) رضوان: بهشت،ه  

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

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

گ بلبـل مسـت از چمـن بخواسـت) اكنون كـه بانـ1
 

ـــوي  ـــگوار ج ـــي خوش ـــين و م ـــتان نش ـــا دوس ب
 

) هرگــز از گلــبن ايّــام كــه چيــده اســت گلــي2
 

ــود؟  ــار نب ــا خ ــه ب ــارش هم ــه از آن پــس ســر و ك ك
 

خـــوي تُـــركم بـــوي و توســـن ) بـــه سوســـن3
 

پيــــــــام راز مــــــــن بگــــــــزاري اي بــــــــاد 
 

) يــا رب تــو هرچــه راي صــواب اســت و فعــل خيــر4
 

ــــدر دل وي  ــــران ان ــــت وي ب ــــر دس ــــن و ب افك
 

  است؟ » غلط اماليي« فاقدكدام عبارت  -۵

  روي كرده و به ركّت راي منصوب گشته. ) فراغ دل و مصلحت كار در آن است، چه در ايثار او زياده1  

  شه كردي.) چه اگر وقتي ابر جفاي او پيش آفتاب احسان تو هايل گردد چه توان كرد؟ پادشاه گفت: درست گفتي و دور اندي2  

  ) اكنون كه حوادث غربت و دواعي هجرت مرا بدين تربت آورد از لطايف اين نعمت مرا نسيبي ده.3  

  ام سرآمده و در خدمت پادشاه قربتي تمام يافته.) يكي از ملوك عجم را وزيري بود به دها و كفايت و غنا و كياست، از اكابر اي4ّ  

  درست است؟در كدام گزينه امالي تمام گروه كلمات  -۶

  هزاهز و غريو -تحنيت و تبريك -صحن و حياط) 2  سيادت و رياست -سرسام و هذيان -مئونت و مظاهرت) 1  

  وزر و وبال -التهاب و برافروختگي -اهمال و سستي) 4  الحاح و اسرار -صباحت و زيبايي -طوع و رغبت) 3  

  از لحاظ تاريخ ادبيات در كدام گزينه غلط بيشتري وجود دارد؟ -۷

  است. ، اثر جمال ميرصادقي، مجموعه كامل شعرهاي آييني»گوشوارٔه عرش) «1  

  است. الملك توسي ، اثري منظوم، متعلّق به خواجه نظام»سياست نامه) «2  

  است. ، اثري منثور، متعلّق به جالل آل احمد»اتاق آبي) «3  

  ت.اس ، اثري منظوم، متعلّق به ملّا محسن فيض كاشاني»اخالق محسني) «4  

  است؟ نادرستهاي مقابل كدام گزينه  يكي از آرايه -۸

هـــاي تـــو ) حاصـــل خاقـــاني اســـت دفتـــر غـــم1
 

ـــي  ـــر م ـــه س ـــر درت راه ب ـــم ب ـــو قل رود زان چ
 

 تشبيه) -(جناس 

) در جهان هرجـا كـه يـاد آن لـب ميگـون گذشـت2
 

ــــد  ــــاري نمان ــــه و نابســــته زنّ ناشكســــته توب
 

 اغراق) -آرايي (واج 

ـــوش3 ـــر  ) ن ـــد ب ـــامدارو ش ـــرخ اي ن ـــرگ س داران م
 

بس كه در ايـن شـهر ننگـين، زنـدگاني تنـگ بـود 
 

حسن تعليل) -آميزي (حس 
) مرغـــي عجـــب اســـتادم در دام تـــو افتـــادم4

 

تـر خـوار چنـين خـوش خـورم و شـادم، غـم غم مي 
 

 استعاره) -(تناقض 

  شوند؟ ات ديده ميترتيب در كدام ابي به» آميزي ايهام، جناس، تشخيص، تشبيه، حس«هاي  آرايه -۹

الف) تـا گـنج غمـت در دل ويرانـه مقـيم اسـت
 

همـــواره مـــرا كـــوي خرابـــات مقـــام اســـت 
 

ب) گر دهد دستم كشم در ديـده همچـون توتيـا
 

خاك راهي كان مشـرّف گـردد از اقـدام دوسـت 
 

ج) دلــم كــه الف تجــرّد زدي كنــون صــد شــغل
 

بــه بــوي زلــف تــو بــا بــاد صــبحدم دارد 
 

اكنــون فلــك بــه رقــص آرد د) ســرود مجلســت
 

ــافظ شيرين  ــعر ح ــه ش ــت ك ــۀ توس ــخن تران س
 

) صــبا اگــر گــذري افتــدت بــه كشــور دوســته
 

اي از گيســـوي معنبـــر دوســـت بيـــار نفحـــه 
 

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

 کتاب کل :۲ فارسی      کتاب کل :۱ فارسی
´ 18
پيشنهادي زمان

t.me/Azmoonha_Azmayeshi
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  است؟» مجاز«آرايۀ  فاقدكدام گزينه  -۱۰  22

قبلـــه نيســـت روا، يـــا صـــالح يـــا بـــاده ) دو1
 

ســــرِ صــــالح نــــدارم ســــبوي بــــاده بيــــار 
 

ــر كــاو عمــل نكــرد و عنايــت اميــد داشــت2 ) ه
 

دانـــه نكاشـــت ابلـــه و دخـــل انتظـــار داشـــت 
 

) ســــينۀ خاقــــاني اســــت ســــوختۀ عشــــق او3
 

ـــي  ـــا م ـــه جف ـــاد او ب ـــه ب ـــوختگان را ب ـــد س ده
 

) همــه عــالم دعــا گوينــد و ســعدي كمتــرين قائــل4
 

ــا مانــدد  ــا دور بق ــاد ت ــاقي ب ــه ب ــت ك ــن دول ر اي
 

  هاي كدام گزينه همگي در بيت زير وجود دارد؟ آرايه -۱۱

چــون تلــخ ســخن رانــي تنــگ شــكرت خــوانم
 

ــه جــان آري جــان دگــرت خــوانم  چــون كــار ب
 

  مجاز -آميزي حس -استعاره -) تناقض2  تضاد -كنايه -تشبيه -آميزي ) حس1  

  حسن تعليل -تناقض -كنايه -) جناس تام4  جناس -يهتشب -كنايه -) حسن تعليل3  

  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ ه به  شد هاي مشخص نقش واژه -۱۲

دهـد تـازه مـي نـرگس تـورشوه به چشم مست 
 

دهــد نــاب مـي عنبـربـه زلــف شسـت تــو  بـاج 
 

  نهاد -مفعول -نهاد -اليه ) مضاف4ٌ  مفعول -نهاد -لمفعو  -) نهاد3  نهاد -مفعول -مفعول -) نهاد2  مفعول -نهاد -نهاد -اليه ) مضاف1ٌ  

  كار رفته است؟ به» وابستۀ پسين«و چند » وابستۀ پيشين«ترتيب چند  در عبارت زير به -۱۳

گويي بود. همۀ شاگردان اگر حاضر بودند تا رديف ششم كـالس  درس ساعت اول تجزيه و تركيب عربي بود. معلم عربي، پيرمرد شوخ و نكته«  
  »نشستند. اين كار با آن سابقۀ شرارتي كه من داشتم اولِ وقتِ كالس، سوءِظن معلم را تحريك كرد. مي

  سيزده -) دو4  دوازده -) سه3  دوازده -) دو2  سيزده -) سه1  

  آمده است؟ نادرسته در كدام گزينه   شد نوع جملۀ مشخص -۱۴

ــدان) 1 ــس خردمن ــا نف ــد بس ــوا مان ــد ه ــه در بن ك
 

شـق آيـد خردمنـدي كجـا مانـد؟در آن صورت كـه ع 
 

 (جملۀ هسته) 

هـــــوادار نكورويـــــان نينديشـــــد ز بـــــدگويان) 2
 

بيـــا گـــر روي آن داري كـــه طعنـــت در قفـــا مانـــد 
 

 (جملۀ ساده) 

ــد شــبي در خيــل مــه3 ــارون فــرود آي ــان ) اگــر ق روي
 

ــد چنــان صــيدش كننــد امشــب  كــه فــردا بينــوا مان
 

 (جملۀ وابسته) 

ــي4 ــر نم ــه ) دري ديگ ــم ك ــردانم دان ــو بگ روي از ت
 

دردم بـــي دوا مانـــدمخـــور زنهـــار بـــر جـــانم كـــه  
 

 (جملۀ پيرو) 

  توضيح كدام گزينه درست است؟ ،با توجه به دو بيت زير -۱۵

ــتم ــق و مس ــن عاش ــه م ــد ك ــق بدانن ــو خل گ
 

ــتم  ــه شكس ــن توب ــه م ــت ك ــت اس آوازه درس
 

ــود ــا ب ــاموس و ري ــو ن ــوب ت ــه مطل اي نفــس ك
 

ـــو برخاســـتم و خـــو  ش بنشســـتماز بنـــد ت
 

  ) دو تركيب اضافي و يك تركيب وصفي در ابيات وجود دارد.2  ) اين دو بيت فاقد حذف فعل هستند.1  

  كار رفته است. به ) در اين دو بيت، سه نقش تبعي4  ربط در ابيات وجود دارد.» واو«عطف و يك » واو«) دو 3  

  ؟در كدام گروه از ابيات همانند است» شده ضمير مشخص«نقش  -۱۶

گيـرد رويـان طريقـي برنمي الف) دلم جز مهر مـه
 

ــي  ــر در م ــد ز ه ــيكن درنمي شدهم پن ــرد ول گي
 

ب) من اين دلق مرقّـع را بخـواهم سـوختن روزي
 

ــر مي  ــه پي ــان ك ــه جــامي برنمي شفروش ــرد ب گي
 

كردي بنازم چشم مستت را مج) چه خوش صيد دل
 

گيـرد تر نمي كه كس مرغان وحشي را از اين خوش 
 

ت) خدا را رحمي اي منعم كه درويـش سـر كويـد
 

ــر نمي  ــر نمي دري ديگ ــي ديگ ــد ره ــرد دان گي
 

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

  مفهوم بيت زير با مفهوم كدام گزينه تناسب دارد؟ -۱۷

ـــد و آب ـــا خوردن ـــو گي ـــون آه ـــر دو گ ه
 

ــاب  ــك ن ــد و زان مش ــرگين ش ــي س ــن يك زي
 

   

ارد رطبــي يــا گــلهــر خــار بــه بــاغ انــدر د) 1
 

ــن دارم  ــه م ــار ك ــن خ ــب دارد اي ــه رط ــل ن ــه گ ن
 

نـــه هـــر درخـــت تحمّـــل كنـــد جفـــاي خـــزان) 2
 

ــــدم دارد  ــــن ق ــــه اي ــــروم ك ــــت س ــــالم همّ غ
 

دســتي بــه اهــل عــّزت آخــر آورد خــواري تهي) 3
 

ــردد  ــا گ ــالي بوري ــز خ ــود از مغ ــكر ش ــي ش ــو ن چ
 

ــاغ رســت شمشــاد اســت4 ــه در ب ــاه ك ــر گي ــه ه ) ن
 

ــت   ــر درخ ــه ه ــتن ــرو آزاد اس ــت س ــر اس ــه پي ك
 

  كدام ابيات با عبارت زير تناسب دارند؟ -۱۸

عامل شهري به خليفه نبشت كه ديوار شهر، خراب شده است، آن را عمارت بايد كردن. جواب نبشت كه شهر را از عدل، ديوار كن كه حاجت «  
  »نيست به گل و خشت و سنگ و گچ.

 

دلالف) زنده اسـت نـام فـرّخ نوشـيروان بـه عـ
 

ــد  ــيروان نمان ــه نوش ــت ك ــي گذش ــه بس گرچ
 

ــوش ــارت ك ــت در عم ــي اس ــوش زمين ب) خ
 

حاصــــل رنــــج خــــود بپــــاش و بپــــوش 
 

هـــــا بـــــه دادگـــــر نرســـــد ج) دود دل
 

ــــه جــــان خطــــر نرســــد  ــــادالن را ب ع
 

ـــت ـــد درس ـــه داد مان ـــري ب ـــاق كس د) ط
 

خانـــه ســـازي بـــه داد كـــوش نخســـت 
 

گنــه كنــي ) عــدل اســت اگــر عقوبــت مــا بــيه
 

ــف ا  ــالط ــر خط ــو ب ــم عف ــر كشــي قل ســت اگ
 

  ب -ه -) ج4  الف -ج -) د3  ه -د -) ب2  ج -ه -) الف1  
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  ...............  جز بهشود،  ديده مي» حركت و سفر و پويايي«ها توصيه به  در همۀ گزينه -۱۹  33

ـــــان ســـــاختن1 ـــــار جه ـــــه ك ) هنرشـــــان ب
 

ــــــاختن  ــــــت و از ت ــــــد اس ــــــردش پدي ز گ
 

ــــا2 ــــاد ج ــــت و آب ــــَود دش ــــا ب ــــي ت ي) هم
 

بــــــه ويرانــــــي انــــــدر مكــــــن هــــــيچ راي 
 

ـــــــدن3 ـــــــز بري ـــــــنگ را هرگ ـــــــد س ) توان
 

اگــــــر از ســــــنگ بيــــــرون نايــــــد آهــــــن؟ 
 

ــــــــــــك روزه دوروزه ر 4 ه ســــــــــــاختنا) ز ي
 

ـــــاختن  ـــــس ت ـــــتن ز ب ـــــب كش ـــــه از اس بِ
 

  است؟ نادرستشده در مقابل كدام ابيات  مفهوم درج -۲۰

الف) منعم مكن از عشق بتـان ناصـح مشـفق
 

ت آب و گلم اين اسـتديري است كه خاصي 
 

 (ازلي بودن عشق) 

رسـد بـه نظـر ب) ز آشكار و نهـاني كـه مي
 

نهان يكي است در اين بزم و آشكار يكـي 
 

(پنهان بودن معشوق در عين آشكاري) 
خبر گردي ج) تو آنگه زو خبر يابي كه از خود بي

 

تو آنگه روي او بيني كه از خود رو بگرداني 
 

 خلق)(توصيه به دوري از  

دار خبـث بـاطن جامـۀ زرّيـن د) نگردد پرده
 

خيزد نجاست از نهاد سگ به طوق زر نمي 
 

 (برتري باطن بر ظاهر) 

) تكيه بر عقـل مكـن پـيش زنخـدان بتـانه
 

ر بـه عصـا افتـاديمكه در اين چـاه مكـرّ 
 

 (تقابل عقل و عشق) 

  د -) ج4  الف -ه) 3  ج -) ب2  د -) الف1  

  ؟نداردت زير تناسب مفهومي كدام گزينه با بي -۲۱

بياموزمـــــــت كيميـــــــاي ســـــــعادت
 

جـــدايي جـــدايي ،صـــحبت بـــد ز هـــم 
 

  

اي بــــــا ديــــــو ) گــــــر نشــــــيند فرشــــــته1
 

ـــــــو  ـــــــت و ري ـــــــوزد و خيان ـــــــت آم وحش
 

  (ريو: حيله) 

ـــــي2 ـــــر هم ـــــس اگ ـــــرف نف ـــــواهي ) ش خ
 

ــــــن  ــــــال مك ــــــل و ق ــــــه قي ــــــا فروماي ب
 

  

ـــاكيزه3 ـــو پ ـــو ت ـــازنيني چ ـــاك ) ن ـــاد دل و پ نه
 

ـــت   ـــر آن اس ـــينيبهت ـــد ننش ـــردم ب ـــا م ـــه ب ك
 

  

ــــت4 ــــر بدسرش ــــه ه ــــيني ب ــــن همنش ) مك
 

ـــــت  ـــــوي زش ـــــو خ ـــــع ت ـــــه دزدد ازو طب ك
 

  

  كدام بيت مفهومي متفاوت با ساير ابيات دارد؟ -۲۲

) گرچــــــه بيــــــرون ز رزق نتــــــوان خــــــورد1
 

در طلـــــــب كـــــــاهلي نشـــــــايد كـــــــرد 
 

گرديــده بــاش ) تــا نفــس بــاقي اســت گــرد رزق مــي2
 

ـــار ل  ـــد از رفت ـــون وامان ـــياآب چ ـــت آس ـــگ اس ن
 

ـــــــي3 گمـــــــان برســـــــد ) رزق هرچنـــــــد ب
 

ـــــا  ـــــتن از دره ـــــت جُس ـــــل اس ـــــرط عق ش
 

ــــل ارادت تــــو درســــت4 ) اگــــر بــــَود بــــه توكّ
 

ـــد رزق   ـــهكلي ـــر از  ب ـــتهغي ـــت شكس ـــايي نيس پ
 

  ؟نداردفهومي تناسب م» تو يك ساعت چو افريدون به ميدان باش تا زان پس/ به هر جانب كه روي آري درفش كاويان بيني«كدام گزينه با  -۲۳
 

ــــيم1 ــــج و ب ــــي رن ــــت ب ــــي ياف ــــايد به ) نش
 

ـــنگ  ـــارد از س ـــس ن ـــج ك ـــي رن ـــه ب ـــيم ،ك س
 

   

نخـــــورد ) آن كـــــه در بحـــــر غوطـــــه مـــــي2
 

سِــــــــلكِ دُرّ و گهــــــــر كجــــــــا يابــــــــد؟ 
 

  (سِلك: رشته) 

ـــت3 ـــار نيس ـــت و دين ـــام اس ـــه ن ـــي را ك ) كس
 

بــــــه بازارگــــــاني كســــــش يــــــار نيســــــت 
 

  

) بــــه منــــزل رســــيد آن كــــه پوينــــده بــــود4
 

ــــود  ــــده ب ــــه جوين ــــس ك ــــت آن ك ــــي ياف به
 

  

  ...............  جز بهها با بيت زير تناسب دارند،  همۀ گزينه -۲۴

ـــه ـــه آين ـــو را ب ـــود ت ـــات ب داران چـــه التف
 

ــي  ــتن باش ــن خويش ــيفتۀ حس ــه ش ــين ك چن
 

   

نگـــر كـــه بگـــذرد ) برگـــذري و ننگـــري بـــاز1
 

ــن  ــال م ــو و احتم ــور ت ــو ج ــاي ت ــن و غن ــر م فق
 

وفاســت مــاه نــيَم يــار بــي ) مــن پيــر ســال و2
 

گــذرد پيــر از آن شــدم بــر مــن چــو عُمــر مــي 
 

) گشـــتيم خـــاك پـــايش و آن ســـرو ســـرفراز3
 

ـــن  ـــرد دام ـــر نك ـــا نظ ـــد و در م ـــان روان ش كش
 

ــد4 ــق زنن ــواي عش ــل ن ــه بلب ــن هم ــه اي ــو را ك ) ت
 

ـــــر زاغ  ـــــر اداي منكَ ـــــود ب ـــــات ب ـــــه التف چ
 

  ؟كدام گزينه با سرودٔه زير تناسب مفهومي دارد -۲۵

 »بيني. ها را هم/ نمي اي/ ستاره گريه كني اگر/ كه آفتاب را نديده«  

) از آن زمــــان كــــه فكندنــــد چــــرخ را بنيــــاد1
 

دري نبســــت زمانــــه كــــه ديگــــري نگشــــاد 
 

ـــــام2 ـــــري ور ك ـــــختي ب ـــــر س ـــــويي ) اگ ج
 

ـــــــي  ـــــــدر اوي ـــــــد كان ـــــــو را آن روز باش ت
 

ــــمار3 ــــوي و فرصــــت ش ــــري ج ) ز خــــود بهت
 

زگــــاركــــه بــــا چــــون خــــودي گــــم كنــــي رو  
 

ـــيار4 ـــان بس ـــنند در جه ـــاحب حس ـــه ص ) اگرچ
 

ــــــد  ــــــد ســــــتاره ننماي چــــــو آفتــــــاب برآي
 

 
 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

 

ال
س

 
لي
صي

تح
 

0
1

 - 
0

0
  

رة 
شما

چة 
تر
دف

1
 - 

ي 
وم
عم

ن 
مو
آز

9 
هر 

م
1

4
0

0
  ) 

وه
گر

 
شي

ماي
آز

 
وم
عل

 
ني
سا
ان

 (  

44  
  

  ۲۶-۳۵( األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو التَّعریب أو املفهومعّین(:  
  : )و ما ِمن دابٍّة يف األرِض و ال طائٍر یطیُر بَجناَحیه إّال أَمٌم أمثالُکُم( -۲۶

  هایی مانند شام نیست. کند، چیزی جز گروه هایش پرواز می ای که با بال  ای در زمین و یا پرنده  ) و هر جنبنده۱  
  کند، هست؟ هایش پرواز می ای که با بال  یزی از جنبندگان در زمین و یا پرندهچ چه هایی مثل شام، جز امت ) به۲  
  هایی مانند شام هستند. ها گروه کند، مگر آنکه آن هایش پرواز می ای که با بال  چ پرندهای در زمین نیست و نه هی  ) و هیچ جنبنده۳  
  هایی مانند شام وجود ندارد. کنند جز گروه هایشان پرواز می ای در زمین و یا پرندگانی که با بال  ) و هیچ جنبنده۴  
  »:و أمتّنی لکم الّنجاح! ه، َسألتقي بکم يف الّصّف اآليتأیّها األحّباء، أستودعکم اللّ « -۲۷

  کنم! بینم و برایتان موفّقیّت آرزو می سپارمتان، در سال آینده شام را می ای دوستانم، به خدا می ) ۱  
  کنم! سپارم، در کالس بعدی شام را خواهم دید و برای شام آرزوی موفّقیّت می ) دوستان، شام را به خدا می۲  
  کنم! شید، در کالس آینده شام را خواهم دید و برای همگی موفّقیّت آرزو میای دوستان، در پناه خدایتان با ) ۳  
  کنم! ها، خداوند نگهدارتان باشد، در کالس دیگری شام را خواهم دید و برایتان موفّقیّت متّنا می داشتنی ای دوست ) ۴  
رة للّنفط تعرف أهّمّیة الّنفط يف تقّدم البلدان الّصناعیّ « -۲۸   »:ة و لکن عدم إتّحادها یجوز لتلک البالد أن تنهب ثرواتها بثمن بخس!الّدول املصدِّ

دهـد  حادشان به آن کشورها اجازه مـیاتّ  عدمولی  ،دانند ) کشورهای صادرکنندۀ نفت اهمیت نفت در پیرشفت کشورهای صنعتی را می۱  
  هایشان را با بهایی کم غارت کنند! که ثروت

دهـد کـه  هـا اجـازه مـی حـاد نداشتنشـان بـه آناتّ  امـا  ،شناسـند را در مقابل کشورهای صنعتی می ) کشورهای صادرکننده اهمیّت نفت۲  
  هایشان را با کمرتین بها حفظ کنند! ثروت

حادشـان بـه اتّ  عدمولی با  ،دانند هایی هستند که اهمیّت نفت را در جلوگیری از غارت کشورهای صنعتی می ) صادرکنندگان نفت دولت۳  
  دهند! پیرشفت با بهایی کم را میها اجازۀ  آن

دهنـد کـه  هـا اجـازه منـی دانند و با اتّحادشـان بـه آن های صادرکنندۀ نفت اهمیّت نفت را در پیشـروی کشورهای پیشـرفته می ) دولت۴  
  هایشان را با بهای کم غارت کنند! ثروت

  »!»:الّتعایش الّسلميّ «أهّمّیة کثیرة، هذه العالقة تَُسّمی ِبـ » زّقزاقال«للّتمساح طریقة غریبة يف تنظیف أسنانه و يف هذا األسلوب لِدور « -۲۹
همزیسـتی «اهّمیّـت زیـادی دارد، ایـن رابطـه » زقـزاق«هـایش اسـت و در ایـن روش  ) برای متساح روشی عجیب در متیز کردن دنـدان۱  

  شود! نامیده می» آمیز مساملت
همزیسـتی «اهّمیّـت زیـادی دارد، ایـن رابطـه » زقـزاق«رد و در ایـن روش نقـِش هـایش دا ) متساح روش عجیبی در پـاک کـردن دنـدان۲  

  شود! نامیده می» آمیز مساملت
موردعالقـه  اهّمیّـت زیـادی دارد، ایـن روِش » زقـزاق«) متساح شیوۀ متفاوتی در پاکسازی دندانش داراست کـه در ایـن شـیوه دور زدن ۳  

  نام دارد!» آمیز همزیستی مساملت«
 همزیسـتی«اهّمیّـت بسـیاری دارد و ایـن عالقـه » زقـزاق«هایش است که در این روش  یبی برای متساح در پاک کردن دندان) روش عج۴  

  شود! نامیده می» آمیز مساملت
  »:العلامء إکتشفوا ُهناک حیواناً یميش علی بطنه!« -۳۰

  ردند!رود، کشف ک ) دانشمندانی وجود دارند که حیوانی را که بر روی شکمش راه می۱  
  رود! ) دانشمندان کشف کردند حیوانی اینجا وجود دارد که بر روی شکمش راه می۲  
  رفت! ) دانشمندان آنجا حیوانی را کشف کردند که بر روی شکمش راه می۳  
  رفت را کشف کرده بودند! ) دانشمندان در آنجا حیوانی که بر روی شکم خود راه می۴  
  :)ضیاٍء أَفال تَسمعونه یأتیکم بَمن إلٌه غیُر اللّ ( -۳۱

  اید؟! ) جز الله چه کسی با نورانیت به سمتتان آمده، آیا نشنیده۱  
  شنوید؟! آورد، آیا منی ) جز خدا کیست معبودی که برای شام روشنی می۲  
  شنوید؟! آید، آیا منی سمت شام می جز خداوند با نوری به ) چه کسی به۳  
  شنوید؟! آورد در حالی که منی یتان روشنی میجز خداوند کیست پروردگاری که برا ) به۴  

 کتاب کل :۲ قرآن زبان ،عربی      کتاب کل :۱ قرآن زبان ،عربی
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  يف الّرتجمة:  الخطأعّین  -۳۲  55
  ) إن جالسَت املؤمن نََفعک!: چنانچه با مؤمن بنشینی، به نفعت است!۱  
  وجو کن! ) إبَحث عن الکتاب الّذي فََقدَت يف الّصّف!: کتابی را که در کالس گم کردی، جست۲  
  !: بنگرید چگونه آفرینش را آغاز کرد!) فَانظروا کیف بدأ الخلَق ۳  
  کنند! های نورانی، تاریکی دریا را به روزی روشن تبدیل می ) تَُحوُِّل ظالم البحِر إلی نهاٍر ُميضء األسامُک املضیئة!: ماهی۴  
  عیِّن الّصحیح: -۳۳

  شورای مشورتی نپذیرفتند! ) لِم یرفضون إقرتاح هذا املرشوع يف املجلس اإلستشارّي!: پیشنهاد این قانون را در۱  
  ها مردانی هستند که قادرند پرچم هدایت را در دنیا برافرازند! ) هؤالء الرّجال یستطیعون أن یرفعوا َعلَم الهدایَة يف العامل!: این۲  
  با پشتکار باشید! آید، پس دست می ها با تالش و ادامه دادن به ) باإلجتهاد و التّواصل تُکتَسب املعايل فکونوا دؤوبین!: بزرگی۳  
  کنند، آمادگی داریم! ) نحن جاِهزون ملحاربة األعداء الّذین ینهبون أموالنا!: برای مبارزه با دشمنانی که امواملان را دامئاً غارت می۴  
  »:قنرب خواست به کسی که به او ناسزا گفته بود، دشنام دهد!« -۳۴

  إرادة قنرب هي َسبُّ َمن کان َسبَُّه! )۲  ) قنرب أراد أن یُسبَِّب الّذي کان َسبَّبَه!۱  
  ) أراد قنرب أن یَّسبَّ الّذي کان َسبَُّه!۴  ) قنرب أراد أن یَُسبِّب َمن کان یَُسبّبُه!۳  
  ؟»حّریة العقیدة«أّن القرآن یُأکِّد علی  یُبیِّنُ أّي جواب  -۳۵

  )الّسیّئةال تستوي الحسنة و ال () ۲  ه!) ال تَُسبّوا الّذین یدعون من دون اللّ ۱  
  )ه جمیعاً إعتصموا بحبل اللّ () ۴    )ال إکراه يف الّدین() ۳  
  ۳۶-۴۲( الّنّص مبا یناسب إقرأ الّنّص الّتايل ثّم أجب عن األسئلة(:  

أبنـاءه بواجبـه و  هایش) إّال إذا قام کلُّ  ال یتقّدُم شعٌب علی مّر الزَّمن إّال إذا تقّدَم يف مختلف املهن و ال یقوم مجتمٌع علی دعامئه (ستون«
مـاهراً أو  حـّداداً سـواٌء کـان  نجاٌح يف ذلک إّال إذا ُوضع کّل شخٍص يف مکانه املناسب فال فضَل ألحٍد علی آخَر إّال مبا یُحِسُن يف عملـه یتحّققلن 

و الوضـیع (پسـت، فرومایـه) مـن یقـوم بعمـٍل ال طبیباً حاذقاً فالّشـریف من یُِحبُّ عملَه و یَِجدُّ فیه کي یُقّدَم لآلخریَن أَحَسَن ما یَقـِدُر علیـه 
یعرُفُه و یَهتمُّ بـه  فاعالًّن لکّل عمٍل أ  َنعرتِفْ ال نَعلَُم و لْ نتدّخْل يف ما یَصلُُح له فال یُؤّديه علی أکمل وجه فیکون ما یُفسده أکرثَ ماّم یُصلُِحه! فال 

و یسیر املجتمُع  املاُل  و لنا الوقُت  رَ فَّ من جدیٍد ما َجّربوا و ال ندفع مثن ما َدَفعوا حّتی یُوَ إدارَة الّشؤوِن إلی أصحاب الفنوِن لئّال نُجرَّب  نسلّمْ فلْ 
  »إلی أحسن الحال!

۳۶-  ِ   :ّص َحَسَب النّ  الخطأَعنيِّ
ُم يف َحضارتِه إّال بتقّدم أبناءه يف ِمَهنِهم!۱    أحسن عمله!  ) لیس الطّبیُب أرشَف من اآلخریَن إّال إذا۲  ) ال شعَب یَتََقدَّ
بَه اآلخرون!۳    ) َمن َعِمَل بغیر علٍم، کان ما یُفسده أکرثَ ماّم یُصلُِحه!۴  ) سوف یتحّقق لنا الّنجاح إذا جّربنا ما َجرَّ
۳۷-  ِ  الّصحیَح َحَسَب الّنّص: َعنيِّ

 ) إذا َسلَّمنا شؤوننا إلی أهلها فلندفع مثن تجاربه من جدید! ۱  
  تمعه فعلیه أن یؤّدَي دوره علی أکمل وجه!) من قام بأمر من أمور مج۲  
بوه!۳    ) إن مل ینقل أصحاب املهن تجاربهم، فلن نَُجرَِّب ما َجرَّ
  ) لیست مکانة الطّبیب و الحّداد علی حّد سواء يف املجتمع!۴  
۳۸-  ِ   »ِمن واجِب أصحاب املَِهن ............... «للَفراغ َحَسَب الّنّص:  الخطأَعنيِّ

 ) أن یُِحبّوا أعاملهم و یَِجّدوا يف ما یقوموَن به!۲  تُموا تجاربهم الغالیة عن أبناء شعبهم!) أّال یک۱  
 ) أن یُصلحوا أعاملهم و یُحسنوها علی أتّم وجه!۴  ) أن یجمعوا األموال لیدفعوا مثن تجارب اآلخرین!۳  
 :مفهوَم النَّّص  ال یُناِسُب عیِّن ما  -۳۹

 ) من َجرّب املجرّب، حلّت به الّندامة!۲  أَکَل نصَفه!) أعِط الخبَز للخبّاز و لو ۱  
 )و ال تقُف ما لیس لک به علمٌ () ۴  کّل ما تعلم! ما ال تعلم بل ال تُقْل  ) ال تُقْل ۳  
 ۴۰-۴۲( اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ  عّین الّصحیح يف(:  

  »:َتحّقَق یَ « -۴۰
 و الجملة فعلیّة فاعلو / فعل ومٌ َمعل -متعدٍّ  -ثُاليثّ  مزید -للغائب -مضارع ) فعٌل ۱  
 »نجاح«الزم/ فعل و فاعله  -»ح ق ق«مزید ثاليثٌّ و حروفه األصلیّة  -) فعٌل مبعنی الّنفي للمستقبل۲  
 معلوم/ فعل الّرشط -الزم -»تحقیق«مزید ثاليّث و مصدره  -لتزاميّ مبعنی املضارع اإل ) فعٌل ۳  
 »نجاح«مجهول/ فعٌل و نائب فاعله  -متعدّ  -ادة حرفینمزید ثاليثٌّ بزی -للغائب -مضارع ) فعٌل ۴  
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  »:نَُسلِّمْ « -۴۱  66
 مجهول/ فعٌل و نائب فاعل -ُمتََعدٍّ  -)»س ل م«حروفه األصلیّة ( ثاليثّ  مزیدٌ  -ُمضاِرعٌ  ) فعٌل ۱  
 فعل و فاعل»)/ تسلیم«و مصدره » تفعیل«مزید ثاليّث (من باب  -) فعٌل مبعنی املايض اإلستمراريّ ۲  
 و الجملة فعلیّة فعل و فاعلَمعلوم/  -(بزیادة حرٍف واحد) ثُاليثّ  مزیدٌ  -) فعُل مبعنی املضارع اإللتزاميّ ۳  
  فعل و فاعله محذوف /مجهول -ُمتعدٍّ  -)»َسلَّمنا«ماضیه: ( ثاليثّ  مزید -للمتکلّم مع الغیر -) فعٌل مضارعٌ ۴  
  »:حّداداً « -۴۲

 ُمعرب/ خرب للفعل الّناقص و منصوب -نکرة -ِمن مجرّد ثاليثّ  -مذکّرٌ  -مفردٌ  -) إسُم املبالغة۱  
 ُمعرٌب/ صفٌة و منصوب بالتّبعیّة -مذکّرٌ  -مفردٌ  -»ِمهنة«) إسُم املبالغة یُدلُّ علی ۲  
 نکرٌة/ خرب للفعل الّناقص و منصوب  -من مجرّد ثاليثّ  -مذکّر -جمع التّکسیر -) إسم الفاعل۳  
 و منصوب» کان«/ خرب مبنيٌّ  -ِبالعلميّة معرفةٌ  -»ح د د«وفه األصلیّة حر  -مذکّر -مفرد -) إسمٌ ۴  
 ) ۴۳-۵۰أجب عن األسئلة الّتالیة(:  
إنَّ لِسان الِقّط َمملوٌء ِبُغدٍد تفرز سائِالً مطّهراً َفَیلَعُق الِقّط جرحه ِعـّدة «يف ضبط حرکات الحروف للکلامت املعّینة يف هذه العبارة:  الخطأعیِّن  -۴۳

  »َمّرات َحّتی یلتئم!
  ) یَلتَئَمُ ۴  ) ُجرَحهُ ۳  ) ُمطَهِّراً ۲  ) تُْفِرزُ ۱  
 :لتکمیل الفراغات الخطأعنيِّ  -۴۴

  إحصاء ) ال بُّد ِمن تألیف کتاٍب عظیٍم لـِ ............... مناطق الجذب الّسیاحّي يف إیران! ۱  
  الظّاهرة لّشدید! ) َحیَّرت هذه ............... بعَض الّناس بَسبب صوتها ا۲  
  آباء ) یُنَقل الّنفط ِمن ............... أو املَوانـئ إلی املَصايف َعَرب األنابیب! ۳  
 املیزان ) لیس يشٌء أثَقل يف ............... ِمن الُخلُق الَحسن! ۴  
  يف املحّل اإلعرايب لِلعدد يف األجوبة:  الخطأَعیَِّن  -۴۵

  مبتدأ  )فَلَُه َعُرش أمثالهاَمن جاَء بالَحَسنِة () ۱  
  فاعل ) یَلَعُب أَحَدَعَرش الِعباً يف فریق کُرَة الَقَدم! ۲  
  مجرور بحرف جرّ  ) تیّاُر الکهرباء يف أربع ُحجراٍت مقطوع! ۳  
  إلیه مضاف ) يف الحدیقِة اُنبوبة واحدة ُمغلََقة! ۴  
  یِن؟يف أّي األجوبة جاء إسم الفاعل من فعٍل بزیادة َحرف -۴۶

َدة يف الَعربیّة!۲  ) َذهبَت الطّالبُة ِإلطفاء الـُمَکیِّفات يف الّصفوف!۱     ) علیک أن تَحِفَظ الکلامت الـُمتَعدِّ
  ) رسالُة اإلسالم قامِئٌة علی أساس الـَمنطق!۴  ) کاَن َعَدُد الـُمرافقیَن يف الرّحلة ِستّة أشخاص!۳  
  ؟»نون الوقایة« ماجاءيف أّي األجوبة  -۴۷

  ) هذا العمُل یَُحیُِّرين کثیراً ألنُّه صعٌب!۲  ) کاَن الرّئیُس يف الّرشکة یَأُمُرين مِبُساعدة املُوظّفین!۱  
  ه َمعنا دامئاً!) قُلُت لَها ال تَحَزين ِألّن اللّ ۴  ) إذا َسألوک َعّني فأنا َسأتِّصُل ِبهم!۳  
  اُسُتخِدم إسم الّتفضیل؟ مايف أيِّ األجوبة  -۴۸

  ریَن ِعندما تَختلف معهم يف بَحٍث!) ال تُجادِل اآلخَ ۲  نا إلی شیراز ِمن أبقی الّذکریات يف حیايت!) رِحلَتُ ۱  
  ) أحَسَن الطّّالُب إلی ُمَعلّمیهم يف طول َسَنِة الّدراسیّة!۴  ) الفردويسُّ ِمن أکاِبر الّشعراء يف العالَم الفارّيس و غیر الفارّيس!۳  
  ل الّناقص يف جواب الّرشط؟الفع ماجاءيف أّي األجوبة  -۴۹

  ) َمن کاَن واقفاً أمام املدرسة و أصبََح تَِعباً بعد مّدٍة!۱  
  ) إن لَم یکن لکم دیناً کُونوا أحراراً!۲  
  ه!) َمن َساَعَد الّناس يف الّصعوبات فَلیَس لَه إّال أجٌر ِعند اللّ ۳  
  !) إن ترتک الّسعي يف الَعَمل فسوَف تُصِبُح شخصاً دون فائدة۴  
  يف أّي األجوبة یَرتَجم املضارع َحَسَب ما یکون؟ -۵۰

  ) أ¬ کان یَحکي مع اُّمي َحول َموضوٍع مهّم!۲  ) الّشباُب لَم یَلتَِفتوا إلی من أراَد املُساَعَدة!۱  
  ) ال یَستَطیُع الکّذاب أن یُخفي کِذبَه أو یُنِکرَه!۴  ) جاَء إلی بیتنا ضیٌف یُِحبُّ أخي الّصغیر کثیراً!۳  
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  است؟ دهيكش ريتصو به يدرست به را هيمعاو با  نيحس امام يرفتار ٔهويش نهيگز كدام -۵۱

  .كرد يستادگيا  او مقابل در و كرد صادر را هيمعاو  هيعل جهاد دستور بزرگوارش، پدر همچون )1  

  .كرد يستادگيا  او مقابل در و ردك صادر را هيمعاو  هيعل جهاد دستور بزرگوارش، برادر همچون )2  

  .كرد يم آگاه را مردم او، از ديشد  يانتقادها با اما ،نكرد جهاد هيمعاو  هيعل بزرگوارش، پدر همچون )3  

  .كرد يم آگاه را مردم او، از ديشد  يانتقادها با اما ،نكرد جهاد هيمعاو  هيعل بزرگوارش، برادر همچون )4  

  م؟يكن يشرويپ آن ريمس در و ميابيب را يزندگ حيصح راه ميتوان يم چگونه -۵۲

  خلقت جهان نيقوان شناخت و آفرينش و خود در شهياند  )1  

  باالتر افق در دنيشياند  و روزمره يزندگ سطح از رفتن فراتر )2  

  دهاينبا  و دهايبا  صيتشخ و معرفت كسب يبرا تالش و ياله اميپ در تعقل )3  

  مختلف يبشر  مكاتب به تمسك و معتبر يتخصص و يعلم مراكز به مراجعه )4  

  دارد؟ ضرورت مورد كدام تحقق مختلف، ادوار در نيد شدن ماندگار يبرا -۵۳

  ياله نيد  به دعوت در يوستگيپ و استمرار )1  

  يبندگ و عبادت تحقق و محرمات ترك و ياله واجبات انجام )2  

  مختلف يها زمان در انسان يازهاين به پاسخ توان و نيد  بودن روزآمد و ييا يپو  )3  

  يفرد يازهاين رفع جهت در آن از استفادهتوان  و يزندگ كامل ۀبرنام افتيدر  يآمادگ به مردم دنيرس )4  

  ايم؟ را مبناي مقايسۀ دنيا و آخرت بدانيم، در جهت فهم معناي كدام آيه حركت كرده» اَلنّاس نيامٌ، فَاِذا ماتوا اِنتَبَهوا«اگر حديث نبوي  -۵۴

  )من كان يُريدُ ثَوابَ الدُّنيا فَعِندَ اهللاِ ثَوابَ الدُّنيا وَ اآلخِرَة() 2  )َريبَ فيه هللا ال اِله اِلّا هوَ لَيَجمَعَنَّكُم اِلي يَوم القِيامَة الاَ() 1  

  )مَن بِاهللا وَ اليَوم اآلخِر وَ عَمِلَ صالحاً فَال خَوفٌ عَلَيهِم وَ ال هُم يَحزَنونمَن آ ( )4  )وَ ما هذِهِ الحَياة الدُّنيا اِلّا لَهوٌ و لَعِبٌ وَ اِنَّ الدّار اآلخِرة لَهِيَ الحَيَوان( )3  

 و گـردد يمـ مسـتفاد معاد اثبات ۀادل از كي كدام، »ستين آن بودن ممكن ريغ بر ليدل هرگز انسان، يبرا يزيچ بودن ديبع« اصل به توجه از -۵۵
  است؟ راستا هم آن با فه،يشر يۀآ كدام

  ).داناست يخلقت هر به او و ديآفر  بار نينخست يبرا را ها آن كه ييخدا  همان بگو( - معاد رتضرو  )1  

  ).داناست يخلقت هر به او و ديآفر  بار نينخست يبرا را ها آن كه ييخدا  همان بگو( - معاد امكان )2  

  )د؟يشو  يمن بازگردانده ما يسو به و ميد يآفر  هودهيب را شما ديپنداشت ايآ ( - معاد ضرورت )3  

 )د؟يشو  ينم بازگردانده ما يسو به و ميد يآفر  هودهيب را شما ديپنداشت ايآ ( - معاد امكان )4  

  ؟ باشد يم مردم تيهدا يراستا در  خدا رسول حصر و حد يب و مجدانه يها تالش بازتاب فه،يشر يۀآ كدام ابالغ -۵۶

  )مُؤمِنِينَ يَكُونُواْ ألَّا نَّفسَكَ بَاخِعٌ لَعَلَّكَ( )2  )مِنكُم األمرِ يأوْلِ وَ الرَّسُولَ أطِيعُواْ وَ اللَّهَ أطِيعُواْ( )1  

  )النّاس مِنَ عصِمُكَيَ اهللاُ وَ( )4    )لكَافِِرينَا لقَومَا يَهدِي لَا اللَّهَ أنَّ( )3  

  د؟باش يم ريز يبايز تيب در ه  شد انيب مفهوم يراستا در ر،يز ۀفيشر عبارات مجموعه از كي كدام -۵۷

ـــا    ـــ ني ـــز ۀنكت ـــر رم ـــدان اگ ـــ ي،ب يدان
 

يآنــــ ،يآنــــ جســــتن در كــــه زيــــچهر 
 

  .»شود يم محشور خود محبوب با امتيق روز در كس هر« -»دارد يم دوست كه است يز يچ ٔهانداز به يانسان هر ارزش« )1  

  ).دارند يشتر يب محبت خدا به اند آورده مانيا  كه يكسان اما( -»دارد يم دوست كه است يز يچ ٔهانداز به يانسان هر ارزش« )2  

  .»شود يم محشور خود محبوب با امتيق روز در كس هر« -)بدارد دوستتان خدا تا ديكن يرويپ من از ديدار  دوست را خدا اگر بگو( )3  

 ).دارند يشتر يب حبتم خدا به اند آورده مانيا  كه يكسان اما( -)بدارد دوستتان خدا تا ديكن يرويپ من از ديدار  دوست را خدا اگر بگو( )4  

 عذاب در فيتخف يبرا وساطت درخواست و متعال خداوند از ايدن به بازگشت طلب موجب اعمالشان، كاست و كم به گناهكاران يآگاه كه آنجا -۵۸

  شوند؟ يم مواجه پاسخ كدام با بيترت به شود، يم آخرت در جهنم نگهبانان از

  بندگان بازگشت به خدا شوق ليدل به مثبت، - ايدن در يكاف عمر داشتن ليدل به ،يمنف )1  

  بندگان بازگشت به خدا شوق ليدل به مثبت، - ايدن در زيرستاخ بيتكذ  علت به ،يمنف )2  

  امبرانيپ روشن ليدال  علت به ،يمنف - ايدن در يكاف عمر داشتن ليدل به ،يمنف )3  

  امبرانيپ روشن ليدال  علت  به ،يمنف - ايدن در زيرستاخ بيتكذ  علت به ،يمنف )4  

  كند؟ درستي بيان مي پاسخ به سؤاالت زير را به ،كدام مورد -۵۹

   ها چيست؟ منشأ اختالف در انتخاب اهداف انسان  

   ترين هدف انسان، كدام است؟ برترين و جامع  

   شود؟ چگونه بيان مي ،نشانۀ گراميداشت انسان از سوي خداوند متعال  

  امداد به انسان صرفاً براي مقابله با موانع دروني -قرب و نزديكي به خداوندت -هاي فطري انسان ) ويژگي1  

  آفرينش جهان و مخلوقات براي انسان -تقرب و نزديكي به خداوند -) نوع نگاه و انديشۀ انسان2  

  امداد به انسان صرفاً براي مقابله با موانع دروني -عبوديت و بندگي -هاي فطري انسان ) ويژگي3  

  آفرينش جهان و مخلوقات براي انسان -عبوديت و بندگي -نگاه و انديشۀ انسان ) نوع4  

 کتاب کل :۲ زندگی و دین      کتاب کل :۱ زندگی و دین
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  است؟ كدام ،آن تحقق ۀالزم و ستيچ ،زانيم و يآسمان كتاب همراه به روشن ليدال با امبرانيپ ارسال از خداوند هدف م،يكر قرآن اتيآ به توجه با -۶۰  88

  سالم يحكومت امنظ كي وجود -)بِالقِسطِ النّاسُ قومَيَلِ( )1  

  قرآن معارف از مشتاقان مندي بهره -)بِالقِسطِ النّاسُ قومَيَلِ(  )2  

  سالم يحكومت نظام كي وجود -)بِه كفروايَ َان اُمِروا قَد وَ الطّاغوت ياِل تَحاكَموايَ( )3  

  قرآن معارف از مشتاقان مندي بهره  -)بِه كفروايَ َان اُمِروا قَد وَ الطّاغوت ياِل تَحاكَموايَ( )4  

  ست؟يچ مطلب نيا علت و است مورد كدام به انسان ٔهدهند سوق توكل -۶۱

  .دهد انجام يخوب به را خود ۀفيوظ و تيمسئول انسان كه است درست ييجا  در و ستين يكار  ندانم و يتنبل نيجانش توكل -تحرك) 1  

  .دهد انجام يخوب به را خود ۀفيوظ و تيمسئول انسان كه است درست ييجا  در و ستين يكار  ندانم و يتنبل نيجانش توكل -يتنبل )2  

  .كند هيتك خدا به خاطر آرامش با تواند يم انسان و خداست به كارها سپردن يمعنا به توكل -تحرك )3  

  .كند هيتك خدا به خاطر آرامش با تواند يم انسان و خداست به كارها سپردن يمعنا به توكل -يتنبل )4  

  ست؟يچ آن ٔهثمر و دارد مسئله كدام فهم در شهير اندك، يبها به شيخو نفروختن و دخو ارزش شناخت -۶۲

  خدا با مانيپ حفظ -»الجَنَّة اِلَّا ثَمَنٌ لِاَنفُسِكُم سَيلَ اِنَّهُ« )2  عزت تيتقو  -»الجَنَّة اِلَّا ثَمَنٌ لِاَنفُسِكُم سَيلَ اِنَّهُ« )1  

  خدا با مانيپ حفظ - )ذِلَّة تَرهَقُهُم وَ بِمِثلِهَا سَيِّئَةٍ جَزَاءُ السَّيِّئاتِ كَسَبُواْ الَّذِينَ وَ( )4  عزت تيتقو  - )ذِلَّة تَرهَقُهُم وَ بِمِثلِهَا سَيِّئَةٍ جَزَاءُ السَّيِّئاتِ كَسَبُواْ الَّذِينَ وَ( )3  

  است؟ افتاده اتفاق نهيگز كدام در موجود طيشرا باشد، روزه نگرفتن و قصر نماز اداي بر يمبن مسافر شخص ۀفيوظ كه آنجا -۶۳

  .باشد روز پانزده از تر كوتاه او سفر مدت و نباشد فرسخ 8 از شيب او برگشت و رفت مسافت مجموع )1  

  .نباشد حرام به التزام سفرش تين و نباشد فرسخ 8 از شيب او برگشت و رفت مسافت مجموع )2  

  .باشد روز پانزده از تر وتاهك او سفر مدت و باشد يشرع فرسخ 4 از شيب او رفتن )3  

  .نباشد حرام به التزام سفرش تين و باشد يشرع فرسخ 4 از شيب او رفتن )4  

  است؟ كدام ثيحد نيا براي مناسب فيتوص و باشد يم »يتيبَ اهل يعِترَت وَ اهللا كِتابَ« به تمسك ارمغان نهيگز كدام -۶۴

  .فرمودند يم را ثيحد  نيا  خود عمر آخر يروزها در جمله از كررم طور به  اكرم امبريپ -»اَبَدا تَضِلوا لَن« )1  

  .فرمودند يم را ثيحد  نيا  خود عمر آخر يروزها در جمله از مكرر طور به  اكرم امبريپ -»فتَِرقايَ لَن« )2  

  .زندسا آگاه ثيحد  نيا  از را مردم تا رساندند مسجد به را خود شتابان  خدا رسول -»اَبَدا تَضِلوا لَن« )3  

  .سازند آگاه ثيحد  نيا  از را مردم تا رساندند مسجد به را خود شتابان  خدا رسول -»فتَِرقايَ لَن« )4  

  ست؟يچ ۀنشان خود، وجود اثبات يبرا ناپسند و زشت كالم بردن كار به اي نامناسب لباس دنيپوش -۶۵

  .دهد يم شانن را يندار يد  در خود ضعف و يسست و شود يم تبرج دچار يگاه انسان )1  

  .ناتوانند ،سازنده و درست يها راه از خود اثبات در و دارند يروح ضعف افراد نيا  )2  

  .كند كسب تيمقبول تواند ينم و رود يم خدا با جنگ به انسان موارد گونه نيا  در )3  

  .ننديب ينم خود به را آرامش رنگ گاه چيه افراد نيا  )4  

  د؟يگرد ياله دستور كدام نزول موجب مطلب نيا. شناختند ينم را آن حدود اما ،داشتند حجاب و شپوش ابتدا همان از مسلمان زنان -۶۶

  )االمور عَزمِ مِن ذلِكَ انَّ اَصابَك ما يعَل اصبِر وَ() 2  )نَيَذيؤ  فَال عَرفنَيُ َان ياَدن ذلِكَ( )1  

 )اهللا ذِكرلَ وَ المُنكر وَ الفَحشاء عَنِ يتَنه() 4    )بِهِنَّيجَالب مِن هِنَّيعَلَ نَيدنيُ( )3  

  دستاورد سير انفسي و آفاقي در كدام گزينه بهتر تبيين شده است؟ -۶۷

  )وَ نَفسِ و ما سوَّاها فَالْهَمَها فُجورها و تَقواها( -) احساس محبت به خداوند1  

  )اهاو ما سوَّاها فَالْهَمَها فُجورها و تَقو  وَ نَفسٍ( -) واكنش نشان دادن در برابر گناه2  

  تر كه من از وي دورم تر از من به من است/ وين عجب دوست نزديك -) احساس محبت به خداوند3  

  تر كه من از وي دورم تر از من به من است/ وين عجب دوست نزديك -) واكنش نشان دادن در برابر گناه4  

 از كـه يمطلبـ و  است شده ريتصو نهيگز كدام در گردد، يم برداشت )مِثلهبِ تونَيأ ال القُرآن هذا بِمِثلِ توايأ اَن يعَل( يانيوح عبارت از آنچه -۶۸

  ست؟يچ است، بوده همگان توجه مورد م،يكر قرآن نزول آغاز همان

  قرآن انيب متفاوت ٔهويش -يتحد  در قرآن مخالفان يابد  يناتوان )2  قرآن انيب متفاوت ٔهويش -قرآن مخالفان يناتوان و عجز تينها  )1  

  سابقه يب يعلم نكات ذكر -يتحد  در قرآن مخالفان يابد  يناتوان )4  سابقه يب يعلم نكات ذكر -قرآن مخالفان يناتوان و جزع تينها  )3  

  ها پيرامون ازدواج اشاره دارد؟ ترتيب به كدام موضوع هاي زير به عبارت -۶۹

   هاي همسر مناسب شناخت معيارها و شاخص  

   م برعهدٔه زن و مرد قرار داده است.توجه به وظايف مختلفي كه خالق حكي  

   پرورش مهر و عشق به همسر و فرزندان خود  

  هاي بلوغ عقلي نشانه -هاي مكمل توجه به نقش -) تقويت عفت و پاكدامني1  

  رشد اخالقي و معنوي -شخصيت انساني يكسان زن و مرد -) تقويت عفت و پاكدامني2  

  رشد اخالقي و معنوي -هاي مكمل توجه به نقش -ادهها در تشكيل خانو   ترين برنامه ) از مهم3  

  هاي بلوغ عقلي نشانه -شخصيت انساني يكسان زن و مرد -ها در تشكيل خانواده  ترين برنامه ) از مهم4  
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  باشد؟ يم فهيشر يۀآ كدام زا ه  شد برداشت اميپ مطلب، نيا. دارند قرار گريكدي ۀسلسل در يهمگ ياله يايانب كه است نيا واحد نيد يمعان از يكي -۷۰  99

  )بَعِده مِن نَيياَلنَّب وَ نوح ياِل ناياَوحَ كَما كياِل ناياَوحَ اِنّا() 2  )يهَد  ثُمَّ خَلَقَه ءيشَ كُلَّ ياَعط يالّذ  رَبّنا قالَ( )1  

  )مِنكُم االَمرِ ياولِ وَ لالرَّسو  اعو يَاط وَ اهللا عوايَاط() 4  )مُسلِمون لَه نَحنُ وَ مِنهُم َاحَدٍ نَيبَ نُفَرِّق ال( )3  

  ه با عناوين خود مناسبت دارند؟  شد هاي مطرح يك از عبارت كدام -۷۱

  برپا شدن دادگاه عدل الهي ها  الف) پديدار شدن اعمال، رفتار و نيات انسان  

  وجود ارتباط ميان عالم برزخ با دنيا ب) تلقين ميت به هنگام دفن   

  دادن نامۀ عمل ت ج) تجسم اعمال انسان در قيام  

  وجود شعور و آگاهي در عالم برزخ د) زيارت قبور درگذشتگان   

  ب -) الف4  د -) ج3  د -) ب2  ج -) الف1  

، »ها در جامعۀ مهدوي نسـبت بـه يكـديگر خيرخواهي انسان«و » تشكيل حكومت اسالمي و بركنار كردن ستمگران«توصيف مناسب براي  -۷۲
  شود؟ ه ميترتيب در كدام گزينه ديد به

  شكوفايي عقل و علم -) الزمۀ اصلي ظهور2  شكوفايي عقل و علم -) مسئوليت منتظران1  

  فراهم شدن زمينۀ رشد و كمال -) مسئوليت منتظران4  فراهم شدن زمينۀ رشد و كمال -) الزمۀ اصلي ظهور3  

هـاي اسـالمي را بـه رهبـر  ايف مردم، امكان اجراي برنامهترتيب بگوييد كدام وظ پيرامون نقش مردم و رهبري در نظام حكومت اسالمي، به -۷۳
  شود؟ تر جامعه توسط رهبر مي دهد و موجب ادارٔه موفق مي

  اولويت دادن به اهداف اجتماعي -بستگي اجتماعي ) وحدت و هم2  استقامت و پايداري مردم -بستگي اجتماعي ) وحدت و هم1  

  ف اجتماعيااولويت دادن به اهد -) مشاركت و نظارت همگاني4  مردم استقامت و پايداري -) مشاركت و نظارت همگاني3  

 ،»خداوند آنچه را كه امت تا روز قيامت بدان احتياج دارد در كتابش [قـرآن] آورده اسـت.«و » مرگ با عزت از زندگي با ذلت برتر است«احاديث  -۷۴
  ؟هاي دوگانۀ امامان در ارتباط است يك از مسئوليت ترتيب با كدام به

  تعليم و تفسير قرآن كريم -تأييد حاكمان، از اقدامات مربوط به مرجعيت ديني عدم) 1  

  تعليم و تفسير قرآن كريم -هاي درست مبارزه، از اقدامات مربوط به واليت ظاهري ) انتخاب شيوه2  

  يازهاي نوتبيين معارف اسالمي متناسب با ن -تأييد حاكمان، از اقدامات مربوط به مرجعيت ديني عدم) 3  

  تبيين معارف اسالمي متناسب با نيازهاي نو -هاي درست مبارزه، از اقدامات مربوط به واليت ظاهري ) انتخاب شيوه4  

  ، از نظرِ ظرف زماني با كدام آيه مطابقت دارد؟)وَ اِنَّ عَلَيكُم لَحافِظين كِراماً كاتِبين يَعلَمونَ ما تَفعَلون(عبارت شريفۀ  -۷۵

  )عون لَعلّي اَعمَلُ صالِحاً فيما تَرَكتُقالَ َربِّ اِرجِ() 2  )ماءَ بَنيناها بَِايدٍ و اِنّا لَموسِعونوَ السَّ() 1  

  )يَومَ تَرجُفُ االَرض وَ الجِبال وَ كانَتِ الجِبالُ كَثيباً مَهيالً() 4  )م وَ َاخَّردّبّؤا اِالنسان يَومَئِذٍ بِما قَيُنَ() 3  

  
76- As coronavirus continues to exist, many hotels around the world …………… be converted into 

nursing homes in a few weeks. 

 1) will 2) are going to 3) had to 4) would  

77- His wife calculated that he …………… be losing huge sums of money, because at the end of the 

month there was always a long line of creditors -people who money is owed to- at their door. 

 1) can 2) should 3) may 4) must 

78- From an uncovered window high overhead, …………… daylight made its way down the curved 

staircase, lighting …………… broken glass lying on the ground. 

 1) a few- thousand of tiny pieces 2) a little- thousands of tiny pieces of 

 3) little- thousands tiny pieces of 4) few- one thousand tiny piece of 

79- ……………, they have performed in three plays, a television commercial, and two TV dramas.  

 1) Since they began acting 2) For they began acting  

 3) While they began acting 4) When they were beginning act 

80- Thanks to the …….. of modern science, many common diseases will soon be things of the past. 

 1) missions 2) wonders 3) experiments 4) customs  

81- He had a …………… knowledge of art and architectural history, literature, and the best restaurants 

and cafés in every major city across the globe. 

 1) vast 2) hospitable 3) touching 4) domestic 

  

  کار کتاب کل + کتاب کل :۲ انگلیسی زبان      کار کتاب کل + کتاب کل :۱ انگلیسی زبان
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1010  82- The medicine was supposed to cure all kinds of ailments, …………… from colds to back pains. 

 1) producing 2) dying 3) seeking 4) ranging 

83- Yet, careful students of genetics knew that the Y chromosome was a/an …………… place for genes. 

 1) energetic 2) scientific 3) inhospitable 4) medical 

84- In his general election talk, the presidential nominee promised people that those who misuse the 

public power to earn more money and profit would be …………… the economy of the country. 

 1) kept off 2) looked for 3) made up 4) looked after 

85- The rising …………… in the teenager's voice at the end of each sentence makes it seem as if she is 

asking a question. 

 1) sign 2) emphasis 3) intonation 4) description 

86- A crazy man attacked a couple of schoolchildren with a hammer, but luckily the kids were able to 

…………… before he hurt anyone. 

 1) take away 2) get away 3) get around 4) pass away 

87- Environmentalists say that the new road will …………… the remains of the world's first commercial 

railway.  

 1) destroy 2) appreciate 3) put out 4) hunt 

 Cloze Test 

Phone calls and social networks have their place, but nothing is better than the stress-removing 

and mood-boosting power of face-to-face time with other people. …(88)… with someone who is a 

“good listener”- someone you can …(89)… talk to in person, who will listen to you. A good listener 

will listen to the feelings behind your words. Communicating with others is not a sign of weakness 

and it won’t make you a problem to others. If you…(90)… that you have anyone to turn to, there 

are good ways to build new friendships and improve your support network. In the meantime, there 

is still a great benefit to interacting face-to-face with friends or people you encounter during the 

day, such as neighbors, people in the checkout line or on the bus, or the person…(91)… you your 

morning coffee. Make eye contact and …(92)… a smile, a friendly greeting, or small talk. 

88- 1) A key is communicating 2) One key of communication 

3) The key is to communicate 4) The key to communicate 

89- 1) regularly 2) unfortunately 3) recently 4) absolutely 

90- 1) don’t feel 2) won’t feel 3) not to feel 4) don’t have to 

91- 1) reflecting 2) serving 3) recognizing 4) attending 

92- 1) receive 2) prevent 3) satisfy 4) exchange 

 Reading Comprehension I 

Traveling is something which people do every day. It is very difficult to avoid the need to travel. 

It may be a trip to school, university or to work. Traveling can often take a long time, especially 

when great distances need to be covered. People often enjoy traveling abroad for holidays, but for 

some people traveling is not fun at all. Some people suffer from travel sickness. This means that 

they will become very unwell each time they travel.  

Traveling can be either affordable or costly. It often depends on how far you want to travel and 

the choice of transport. Using a bicycle will not cost anything as you power it by using your legs. 

However, the use of a bicycle can be a hard work and can take a lot of time to travel long distances. 

Cars and motorcycles are faster modes of transport, but are more expensive to use as gasoline is 

needed for them to work. It can usually be assumed that the longer you wish to travel, the more 

expensive and time consuming it will be. 

93- Which of the following is TRUE about traveling? 

 1) Bicycle is a mode of transport that is ideal for traveling between countries connected by land and 

does not cost much money. 

 2) The use of a car is necessary for people who want to travel very long distances. 

 3) Travel is the action of going from one place to another, typically over a distance of some length.  

 4) If the journey is a long distance, people may choose to sleep while they wait to arrive at their destination. 
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1111  94- What is the author's purpose of the following sentence taken from the first paragraph? 

 “Some people suffer from travel sickness. This means that they will become very unwell each time 

they travel.” 

 1) To deny a claim 

 2) To define a new term 

 3) To prevent wrong generalization about travel sickness  

 4) To provide an example for a clear description of suffering from travel 

95- Which statement is NOT mentioned in the passage about traveling? 

 1) People who need to travel short distances may choose not to use any transport at all. 

 2) Choosing which modes of transport to use will probably affect the money which we have to spend. 

 3) Some people rely on their legs to take them to places they want. 

 4) People do not always travel for the same purposes. Someone travels to gain knowledge and experience, 

someone travels for pleasure, someone travels for business purposes. 

96- There is enough information in the passage to answer which of the following questions? 

 1) What are the reasons for traveling? 2) Why traveling is important? 

 3) What are advantages of traveling? 4) Why do humans enjoy traveling? 

 Reading Comprehension II 

Gifu Castle is one of the most beautiful sight-seeing attractions in central Japan. The closest 

township is Gifu, which has a population of approximately four hundred thousand people and is the 

center of local government. There are several noteworthy places in the region, including Ozaki castle 

and Sekigahara, the site of Japan’s most famous battle, the Battle of Sekigahara (1603) an impressive 

victory for Ieyasu Tokugawa, the renowned ruler of Edo, now Japan’s capital city, Tokyo. 

In order to climb to Gifu castle, which sits atop the seventy-meter height of Mount Kinka, there is 

a cable car or for the more athletic sightseers, there are many trails to the castle and museum. The 

shortest of these trails takes around one hour to reach the castle, at a steady pace. Walking the trails 

is not recommended during the winter months as the tracks can become slippery and dangerous. 

The present day castle which was built with concrete and timber in the 1950’s, is based upon the 

16th century building. It was governed and inhabited by the infamous ruler Oda Nobunaga, the 

most feared of all Japanese rulers who met a dishonest death near the modern day city of Kyoto in 

1582, after one of his most trusted generals, Akechi Mitsuhide turned against him. Mitsuhide 

ordered the buildings of Honno-ji temple be set on fire, forcing the great ruler Nobunaga to commit 

seppuku, the samurai form of suicide. 

97- According to the passage, it is true that ……………. 

 1) The longest trail takes around one hour to reach the castle. 

 2) Cable cars are available to reach the castle and museum. 

 3) The capital city of Japan used to be called Edo. 

 4) Oda Nobunaga, was one of the most popular Japanese rulers. 

98- Which of the following is defined in the passage? 

 1) local government (paragraph 1) 2) sightseer (paragraph 2) 

 3) slippery (paragraph 2) 4) seppuku (paragraph 3) 

99- The word “him” in the last paragraph refers to …………… . 

 1) Mitsuhide  2) Nobunaga 

 3) Honno-ji  4) one of Akechi Mitsuhide’s generals 

100- There is enough information in the passage to answer which of the following questions? 

 1) In which part of the Gifu Castle are the weapons, maps, military equipment, portraits of the rulers, 

and other artifacts from the period kept? 

 2) How long does it take to walk the trails to the castle during the forbidden months? 

 3) What other sights can tourists see when they go to Gifu region? 

 4) How high is Ozaki castle located from the bottom of Mount Kinka? 
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 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی برای ، آزمون برگزاری از بعد یا و قبل ، ...) و (الکرتونیکی وشر  هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق

  

   1400مهر  9زمايشي  آ زمون آ
  

  اختصاصيآزمون 

رچ
فت
د

 ة
مار

ش
 ة

2
لة
رح
م

 
1

 ديوقت پيشنها تا شماره از شماره تعداد پرسش مواد امتحاني

 دقيقه 25 120 101 20 رياضي

 دقيقه 10 135 121 15 اقتصاد

 دقيقه 25 160 136 25 ادبيات اختصاصي

 دقيقه 20 180 161 20 عربي اختصاصي

 دقيقه 11 195 181 15 تاريـخ

 دقيقه 12 210 196 15 جغرافيا

 دقيقه 11 225 211 15 علوم اجتماعي

 دقيقه 20 245 226 20 منطق و فلسفه

 دقيقه 11 260 246 15 ان شناسيرو

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

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

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

 از اسـتفاده بـا ، ...و دو نهیگز یها آزمون ویآرش ،یآموزش کمک یها جزوه
 )عبور رمز عنوان به( خود یمل کد و )یکاربر  نام عنوان به( یداوطلب ۀشامر 
  .دیشو gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد
 امنهـ شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در 

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را
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m)اگر معادلۀ  -۱۰۱ )x x   2
1 6 2   كدام است؟ m، ريشۀ حقيقي نداشته باشد، محدودٔه 0

  1 (m  7

2
  2 (m  7

2
  3 (m   7

2
  4 (m   7

2
   

f، اگر fدر تابع خطي  -۱۰۲ ( ) f ( )   5 2 fو  18 ( ) 0   زير روي اين تابع قرار دارد؟ ۀباشد، كدام نقط 6

  1 (( , )7 64  2 (( , )3 20  3 (( , )4 35  4 (( , )8 72   

m)نقطۀ  -۱۰۳ ,n)  رأس سهميy x x m   2
  كدام است؟ nاست. مقدار  6

  1 (6  2 (9  3 (3  4 (12  

R(x)صورت  كاال به واحد x دازاي تولي به تابع درآمد يك شركت -۱۰۴ x bx  21

4
C(x)صورت  نۀ آن بهو تابع هزي  x 10 است. اگر  120

  كدام است؟ bكاال باشد، مقدار  ۵۲ازاي توليد  به ماكزيمم سود اين شركت

  1 (16  2 (26  3 (36  4 (46  

aهاي  اگر ميانگين داده -۱۰۵ ,b ,a b , b a ,  2 6 2 aهاي  باشد، ميانگين داده ۱۴برابر با  ،20 , a ,b , b 1 2 1   كدام است؟ 2

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

شعاع متوالي چنـد  دومتغير به متغيرهايمان اضافه كنيم، زاويۀ بين  ۳درجه است. اگر  ۳۰در يك نمودار راداري، زاويۀ بين دو شعاع متوالي،  -۱۰۶
  شود؟ درجه مي

  1( 20  2 (24  3 (25  4 (28  

xهاي معادلۀ  مجموع ريشه -۱۰۷ x

x x x


 

 

2

2

1
3

1
  ، كدام است؟

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

x)اگر  -۱۰۸ ) (x ) (x ) (x )       1 2 3 46 6 6 6 0 ،(x ) (x ) (x ) (x ) k       2 2 2 2
1 2 3 46 6 6 هاي  معيار داده و انحراف 6

x1 ،x2 ،x3 ،x4  باشد،  ۳با  برابر ۶وk كدام است؟  

  1 (12  2 (15  3 (36  4 (45  

pاگر گزارٔه  -۱۰۹ q نادرست باشد، كدام گزارٔه زير حتماً نادرست است؟  

  1 (~ p q  2 (~ q p  3 (~ (p q)  4 (p q   

~گزارٔه  -۱۱۰ (q ~ p) ارز است؟ با كدام گزارٔه زير هم  

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

fتابع  -۱۱۱ ( ,a ) ,( ,b ) , ( , ) , ( , c )
a

     
 

2 1
1 1 2 7 3 3 aست. بيشترين مقدار يك تابع ثابت ا ،4 b c  كدام است؟  

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

fتابع هماني و  fاگر  -۱۱۲ (a ) f ( ) (a )  2 2
10   ، كدام است؟aباشد، قدرمطلق تفاضل مقادير  2

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

fاگر  -۱۱۳ (x) x sign(x)    2  وf ( ) af ( )  
25

3 17
8

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 محل انجام محاسبات

 کتاب کل :۲ آمار و ریاضی      کتاب کل :۱ آمار و ریاضی
´ 25
هاديپيشن زمان
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  كدام جمله درست است؟ -۱۱۴  22

  شده است. هاي ثبت هاي بين داده يابي، تخمين داده برون) 1  

  شده است. هاي ثبت ههاي بعد از داد يابي، فقط تخمين داده برون) 2  

  شده است. هاي ثبت هاي قبل داده يابي، فقط تخمين داده برون) 3  

  شده است. هاي ثبت هاي بعد و قبل از داده يابي، فقط تخمين داده برون) 4  

yكدام گزينه در مورد تابع  -۱۱۵ x   1   است؟ نادرست 2

)باالترين نقطۀ تابع، نقطۀ ) 1   , )1   كند. نمودار تابع از ناحيۀ سوم عبور نمي) 2  است. 2

  دامنۀ اين تابع، مجموعۀ اعداد حقيقي است.) 4    اين تابع، يك تابع پلكاني نيست.) 3  

اگر  -۱۱۶ f ( , ) , ( , ) , ( , ) 1 4 2 3 5 و  6 g ( , ) ,( , ) , ( ,a) 2 7 4 6 fو مجموع اعضاي برد  1 gمقدار   ، برابر صفر باشد، آنگاهa كدام است؟  

  1 (6-  2 (12-  3 (14-  4 (16-  

 aباشـد،  ۵/۲روش ميانه  به ها در جدول زير آمده است. اگر خط فقر پرسنل اين مدرسه همراه حقوق ماهانۀ آن به تعداد پرسنل يك مدرسه -۱۱۷

  ها برحسب ميليون تومان است.) دام است؟ (حقوقك

  1 (7  

  2 (6  

  3 (5  

  4 (4  

  درصد است. نسبت جمعيت فعال به شاغل در اين جامعه كدام است؟ ۴۰اي نرخ بيكاري  در جامعه -۱۱۸

  1 (
5

2
  2 (

5

3
  3 (

3

2
  4 (

5

4
   

g(x)نمودار تابع  -۱۱۹ sign(x)  xبا دامنۀ  1  2   به كدام صورت است؟ 3

  1(   2 (

 

  

  3 (

  

4 (

 

  

  كدام است؟ ۱۷يابي خطي تعداد مشتريان در ساعت  با توجه به جدول زير، درون -۱۲۰

  1 (110  

  2 (115  

  3 (118  

  4 (120  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

 سمت مدير معاون دبير خدمات

 تعداد  ۱  ۳  ۸  ۲

۳  a ۸  ۱۲  حقوق 

  ساعت  ۹  ۱۲  ۱۵  ۱۸

 تعداد مشتري  ۵۰  ۸۰ ۷۱  ۱۳۷

 محل انجام محاسبات

x

y
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x
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2
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33  
  

  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۲۱

  هاي دولت است؟ دام مورد از اقالم عمدٔه هزينهكالف)   

  شود؟ گذاري تجاري محسوب مي عنوان ابزاري براي سياست ها عالوه بر ايجاد درآمد براي دولت، به يك از ماليات كدامب)   

  تحقق كدام نوع ماليات بر رفتار يا فعاليت اقتصادي خاصي بستگي دارد؟ج)   

  هاي مستقيم  ج) ماليات      بر فروش ب) ماليات  هاي اداري الف) هزينه) 1  

  ج) ماليات بر دارايي و درآمد افراد    يدارايب) ماليات بر نقل و انتقاالت   هاي انتقالي الف) هزينه) 2  

  هاي غيرمستقيم ج) ماليات    ب) حقوق و عوارض گمركي  الف) هزينۀ كاركنان) 3  

  بر اصناف ج) ماليات    ها ب) عوارض شهرداري  هاي عمراني الف) هزينه) 4  

  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۲۲

  كارگيري عوامل توليد از بهاي فروش محصول توليدي بيشتر شده باشد، شاهد كدام مورد هستيم؟ در صورتي كه بهاي خريد يا بهالف)   

ها را در فعاليـت خـود  و درآمد كسب كند يا آناي خود را اجاره داده  تواند كاالهاي سرمايه هايش مي اي كه در ليست انتخاب توليدكنندهب)   
  وكار خود داشته باشد، در اين صورت ...............  كار گيرد، با فرض اينكه تصميم به استفاده از سرمايه در كسب به

  وكار توليدكننده با زيان مواجه شده است. الف) كسب) 1  

  آيد. دست به »سود اقتصادي«تقيم جمع و از درآمد توليدكننده كم شود تا هاي مس ب) درآمد حاصل از اجارٔه سرمايه بايد با هزينه    

  وكار توليدكننده با سود مواجه شده است. الف) كسب )2  

  دست بيايد.  به »سود ويژه«هاي مستقيم از آن كم شود تا  ب) درآمد حاصل از اجارٔه سرمايه بايد با درآمد توليدكننده جمع شده و سپس هزينه    

  سود اقتصادي توليدكننده منفي و سود حسابداري او مثبت شده است. الف)) 3  

جمـع كننـد تـا درآمـد  »سـود حسـابداري«آمده را با  دست سپس عدد به ،هاي مستقيم كم شده كارگيري سرمايه بايد از هزينه ب) درآمد حاصل از به    
  دست بيايد. به كنندهتوليد

  ود اقتصادي او مثبت شده است.الف) سود حسابداري توليدكننده منفي و س) 4  

  هاي مسـتقيم جمـع شـود تـا بتـوان  آمده با هزينه دست سپس عدد به ،هاي غيرمستقيم كم شده كارگيري سرمايه بايد از هزينه ب) درآمد حاصل از به    

  را محاسبه كرد. »سود حسابداري«

  شود؟ راهكاري پيشنهاد مي منظور دستيابي به رشد و شكوفايي مستمر در عرصۀ اقتصاد كشور چه به -۱۲۳

  هاي اقتصادي گذاري سطح درآمد سرانه كشور و حجم سرمايه با ساله متناسب انداز يك تنظيم سند چشم) 1  

  انداز اقتصادي كشور توسط تمام فعاالن اقتصادي داشتن تصويري مطلوب و روشن از چشم) 2  

  براي تعيين منابع درآمدي كشور هاي كلي توسط مقام معظم رهبري بيان صريح و ابالغ سياست) 3  

  درآمد و افزايش سهم افراد از توليد كشور كمهاي  ايجاد انگيزٔه مشاركت در تمام فعاالن اقتصادي از طريق افزايش دهك) 4  

  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۲۴

هـا شـكل  شود بلكه نياز جديدي در آن ها ايجاد نمي زي در آننيا اما احساس بي ،افراد پس از رفع يك نياز احساس رضايت دارند«اينكه الف)   
  بيانگر كدام موضوع است؟ ،»گيرد مي

  وجه اشتراك همۀ علوم كدام است؟ب)   

  شوند؟ هاي اقتصادي معرفي مي ها با چه عنواني در عرصۀ فعاليت ترتيب سازمان تجارت جهاني و دولت بهج)   

  .ناپذير است الف) انسان موجودي سيري) 1  

  كارگيري انديشۀ عملياتي ب) به    

  بازيگران كالن -ج) بازيگران كالن    

  شود. ناپذير مي گرا در رفع نيازهايش تبديل به موجودي سيري الف) انسان كمال) 2  

  تجربي معيّنهاي  كارگيري روش ب) به    

  بازيگران خرد -ج) بازيگران كالن    

  گرا است. الف) انسان موجود كمال) 3  

  هاي علمي  ارگيري روشك ب) به    

  بازيگران كالن -الملل ج) بازيگران عرصۀ بين    

  شود. جو مي ناپذير با رعايت مراتب نيازها تبديل به موجودي كمال الف) انسان سيري) 4  

  كارگيري آزمايشات متنوع ب) به    

  اي بازيگران منطقه -الملل ج) بازيگران عرصۀ بين    

 کتاب کل :اقتصاد
´ 10
پيشنهادي زمان
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  سؤاالت زير است؟كدام گزينه پاسخ درست  -۱۲۵  44

  گيرد؟ توصيه براي توليد كاالهاي راهبردي از جانب اقتصاددانان در كدام وضعيت اقتصادي صورت ميالف)   

  شود، چرا؟ هاي طبيعي كشورها، ديگر مانع كسب مزيت اقتصادي نمي امروزه محدوديتب)   

  كند. عات اقتصادي را فراهم ميها و مناز  الف) در همۀ شرايط، توليد اين كاال زمينۀ مقابله با جنگ) 1  

  هاي طبيعي در كشور شده است. ب) پيشرفت علم و فناوري موجب رفع محدوديت    

  شود. توصيه مي ه و در جهت دستيابي به استقالل كامل اقتصادي  شد ديدگي كشور تحريم منظور كم كردن ميزان زيان الف) در زمان تحريم به) 2  

  دوديت مزيتي در كشورها از بين رفته است.ب) با ظهور صنايع رقابتي، مح    

  الف) در شرايطي كه كشور به وضعيت اشتغال كامل نرسيده باشد.) 3  

  هاي مزيتي را از بين برده است. هاي رياضي در آن اكثر محدوديت كارگيري روش ب) پيدايش علم اقتصاد و به    

  يافته امروزي خواهد شد. ت اقتصادي بين كشورهاي در حال توسعه و توسعهالف) در هر شرايطي توليد صنايع راهبردي موجب تداوم رقاب) 4  

  هاي مزيت اغلب كشورهاي جهان را از بين برده است. اي، محدوديت ب) پيدايش صنايع نوزاد و گلخانه    

  كنيد. معيّن از توليد كلرا است، سهم افراد كشور كه مقيم خارجند  Aبا توجه به جدول فرضي زير كه مربوط به كشور  -۱۲۶

  ر است با صفر.سهم توليد افراد كشور كه مقيم خارجند براب) 1  

سهم توليد افراد كشور كه مقـيم خارجنـد از سـهم توليـد ) 2  
  خارجيان مقيم كشور كمتر است.

سهم توليد افراد كشور كه مقـيم خارجنـد دقيقـاً دو برابـر ) 3  
  سهم توليد خارجيان مقيم كشور است.

سهم توليد افراد كشور كه مقيم خارجند برابر است با سهم ) 4  
  قيم كشورتوليد خارجيان م

  كه بيانگر وضعيت عرضه و تقاضا در يك بازار فرضي است: رو روبهبا توجه به جدول فرضي  -۱۲۷

  چقدر است؟ ۲۲,۰۰۰مازاد يا كمبود عرضه در قيمت الف)   

  چقدر است؟ ۴۸,۰۰۰ا كمبود عرضه در قيمت مازاد يب)   

  را حساب كنيد. ۵۵,۰۰۰مازاد يا كمبود تقاضا نسبت به تعادل در قيمت ج)   

  رساند؟ فروش مي راحتي تمام محصوالت توليدي خود را به ها توليدكننده به در كدام قيمت يا قيمتد)   

  ) درآمد توليدكننده در باالترين قيمت محصول چقدر است؟ه  

  واحد كمبود تقاضا 27ب)     واحد مازاد تقاضا 20الف)  )1  

  هاي كمتر از آن د) در قيمت تعادل و تمام قيمت    واحد مازاد عرضه 40ج)     

  3,300,000) ه    

  واحد مازاد عرضه 27ب)     واحد كمبود عرضه 20 الف)) 2  

  هاي كمتر از آن د) در قيمت تعادل و تمام قيمت    واحد كمبود تقاضا 10ج)     

  550,000) ه    

  واحد مازاد عرضه  27ب)     واحد مازاد تقاضا 20الف) ) 3  

  هاي بيشتر از تعادل د) در تمام قيمت    واحد كمبود تقاضا 50ج)     

  5,500,000) ه    

  واحد مازاد عرضه 27ب)     واحد مازاد تقاضا 20الف) ) 4  

  هاي بيشتر از تعادل در تمام قيمت  د)    واحد مازاد عرضه 40ج)     

  3,300,000) ه    

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 ميليون واحد پولي ۱۲,۷۰۰  توليد ناخالص ملي

  ميليون واحد پولي ۵۰۰  هزينۀ استهالك ساالنه

  ميليون واحد پولي ۸۳۰  سهم توليد خارجيان مقيم كشور

  واحد پولي ۳۰۵  توليد خالص داخلي سرانه

  ميليون نفر ۴۰  جمعيت كشور

  تقاضا  قيمت  عرضه

۵  ۱۵,۰۰۰  ۴۰  

۱۰  ۲۲,۰۰۰  ۳۰  

۲۰  ۳۰,۰۰۰  ۲۰  

۳۰  ۳۹,۰۰۰  ۲۵  

۴۵  ۴۸,۰۰۰  ۱۸  

۶۰  ۵۵,۰۰۰  ۱۰  

 محل انجام محاسبات
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باشد اعداد  ميليارد تومان باشد با فرض اينكه سال اول، سال پايه مي ۶۸۰۰و  ۳۱۵۰، ۱۴۹۰اگر توليد ناخالص داخلي در سه سال متوالي برابر  -۱۲۸  55
  ترتيب: در اين صورت به .كنند تغيير مي ۵۰۰۰و  ۴۵۳۰، ۱۴۹۰صورت  به

  يمت در سال دوم و سوم كدام است؟تغييرات قالف)   

  تغييرات مقدار در سال دوم و سوم كدام است؟ب)   

  670 -3040ب)   تورم 1800 -رشد 1380الف) ) 2  3510 -3040ب)   تورم 1800 -ركود 1380الف) ) 1  

  670 -1380ب)   تورم 3650 -ركود 1660 الف)) 4  1800 -1380ب)   تورم 3650 -تورم 1660الف) ) 3  

  گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ كدام -۱۲۹

  زمان طرفين به مبادله را كه در مبادالت تهاتري وجود داشت، از بين برد؟ تمايل هم كدام نقش پول مشكل عدمالف)   

صـورت  تومـان باشـد، در ايـن ۱۰,۰۰۰ها در ابتداي اين سال برابـر  درصد باشد و ميانگين قيمت ۱۴برابر  ۹۶اگر نرخ تورم در سال فرضي ب)   
  ها در پايان سال چقدر خواهد بود؟ ميانگين قيمت

  تومان 8600 -وسيلۀ سنجش ارزش) 2  تومان 9/8771 -وسيلۀ سنجش ارزش) 1  

  تومان 140,000 -وسيلۀ پرداخت در مبادالت) 4  تومان 11400 -پرداخت در مبادالت  وسيلۀ) 3  

  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۳۰

  باشد؟ اقتصادي، نقش دولت در اين ميان چه مي ۀعنوان يكي از عوامل مهم در سر راه توسع به ضرورت مقابله با فقر بهبا توجه الف)   

  طور مستقيم از طرف خودش كدام است؟ اگر كاهش نرخ اشتغال موجب ركود اقتصادي در بازار شود سهم دولت در حل اين مشكل بهب)   

  هاي انتقالي هاي بالعوض و پرداخت بخش كمك الف) افزايش سهم بودجۀ مربوط به) 1  

  هاي انقباضي پولي ب) استفاده از سياست    

  هاي موجود در كشور تقسيم برابر فرصت  الف)) 2  

  هاي انبساطي مالي ب) استفاده از سياست    

  هاي موجود در كشور الف) تقسيم برابر فرصت) 3  

  اركت از مردمكارگيري سياست بازار باز در فروش اوراق مش ب) به    

  هاي انتقالي هاي بالعوض و پرداخت مربوط به بخش كمك  الف) افزايش سهم بودجۀ) 4  

  هاي دولتي هاي مالياتي و كاهش هزينه ها و پايه كارگيري سياست افزايش نرخ ب) به    

  كدام عبارت در مورد دهۀ عدالت و پيشرفت در كشور كامالً درست است؟ -۱۳۱

   توسعه جايگزين واژٔه رشد اقتصادي شد تا تصوير روشني از وضعيت اقتصادي كشور ارائه دهد. در اين دوران واژٔه) 1  

  تر شرايط اقتصادي كشور مهيا شد. امكان بررسي دقيق ،جاي واژٔه توسعه كارگيري واژٔه پيشرفت در قالب الگوي اسالمي به با به) 2  

  مشكالت ناشي از تنوع الگوهاي مورد بررسي در پيشرفت از بين برود.در اين دوران واژٔه توسعه جايگزين واژٔه پيشرفت شد تا ) 3  

هاي كاربردي  جاي واژٔه رشد، يك الگوي واحد براي بررسي تمام جوانب اقتصادي ارائه شد و مشكل تنوع الگوها و شاخص در اين دوران واژٔه پيشرفت به) 4  
  در رشد از بين رفت.

  است؟ نادرستها  بازار بورس و همچنين بانك چند مورد از موارد زير در رابطه با -۱۳۲

  برد. گذاري را در جامعه باال مي هاي راكد، حجم سرمايه كار انداختن سرمايه بورس از طريق جذب و بهالف)   

  شود. كار گرفته مي عنوان تضمين تعهدات به ه در بورس همانند سفته، چك، پول و برات با عنوان اوراق بهادار به  شد سهام عرضهب)   

  مدت مناسب است. هاي كوتاه گذاري تشكيل شده و براي سرمايه »سود و ريسك« عنصربازار سرمايه از دو ج)   

  ها دارد. گذاري اوراق بهادار و جلوگيري از نوسان شديد قيمت ها سعي در قيمت دسترس شركت قابل بورس با امكان ارائۀ اطالعات شفاف ود)   

هاي  ق عموماً دولتي است با ارائۀ خدمات به مشتريان عرصۀ خاصي از اقتصاد منابع مالي عمراني را براي بخشاي كه يك صندو ) بانك توسعهه  
  كند. هاي توانمند فراهم مي زيربنايي استان

  »ه«و  »ج«، »ب«موارد ) 4  هستند. همۀ مواد نادرست) 3  »د«و  »ج«، »الف«موارد ) 2  همۀ مواد درست هستند.) 1  

  

  

  

  

  

  
  

 

 

 اتمحل انجام محاسب
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  هاي مجهول را محاسبه كنيد. ترتيب اولويت دهك به رو با توجه به اطالعات جدول روبه -۱۳۳  66

  درصد است. ۴الف) تفاوت دهك نهم و پنجم   

  درصد است. ۵/۱ب) تفاوت دهك سوم از ششم   

  درصد است. ۵ج) تفاوت دهك چهارم از نهم   

  درصد است. ۴د) تفاوت دهك هفتم از اول   

  %8ب)   %7الف)  )1  

  %5/14د)   %12ج)     

  %8ب)   %8الف) ) 2  

  %14 د)  %5/10ج)     

  %5/8ب)   %8  الف)) 3  

  %5/13د)   %10ج)     

  %5/8ب)   %7الف) ) 4  

  %13د)   %11ج)     

  كدام است؟گزينۀ درست در رابطه با اليحۀ بودجه  -۱۳۴

  دجه تبديل شود.شود تا به اليحۀ بو  متن پيشنهادي آن توسط مجلس نمايندگان تدوين و پس از تصويب سازمان بودجه به هيئت دولت تقديم مي) 1  

  شود. متن پيشنهادي آن توسط سازمان مسئول امور بودجه تدوين و پس از تصويب هيئت دولت تقديم به مجلس و به اليحۀ بودجه تبديل مي) 2  

  نامند. آيد اليحۀ بودجه مي ميو پس از تصويب مجلس، به اجرا در  متن پيشنهادي بودجه را كه توسط هيئت دولت تدوين) 3  

  نامند. شود اليحۀ بودجه مي پيشنهادي بودجه را كه توسط كميسيون بودجه تدوين و پس از تصويب سازمان امور بودجه به مجلس تقديم ميمتن ) 4  

  ترتيب: با توجه به جدول فرضي زير به -۱۳۵

  تومان درآمد دارد، چقدر است؟ ۸,۵۰۰,۰۰۰ماليات ماهيانۀ فردي كه ماهانه الف)   

  اين فرد پس از پرداخت ماليات چقدر است؟ ماندٔه خالص ماهانۀب)   

  6,790,000ب)   1,530,000الف) ) 1  

  6,015,000ب)   2,485,000الف) ) 2  

  7,617,000ب)   838,000 الف) ) 3  

  7,617,000ب)   883,000الف) ) 4  

  

  هاي ايراني درست است؟  كدام گزينه با توجه به زبان -۱۳۶

  شمال شرقي ايران متداول بود. ) زبان پهلوي در شمال و 1  

  ها در دست است.  ولي ترجمۀ عربي و فارسي بعضي از آن ،) آثار منثور و منظوم زبان پهلوي از ميان رفته است2  

  هاي منظوم جاي دارند.  ) منظومۀ درخت آسوريك و يادگار زريران اصل پارتي دارند كه در ميان اندرزنامه3  

  ۀ رواج فارسي دري ابتدا در غرب و شمال غرب ايران بود. ) منطق4  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  %۶  سهم دهك اول

  %۵/۷  سهم دهك دوم

  ؟  سهم دهك سوم

  ؟  سهم دهك چهارم

  %۵/۹  سهم دهك پنجم

  %۵/۹  سهم دهك ششم

  ؟  سهم دهك هفتم

  %۱۱  سهم دهك هشتم

  ؟  سهم دهك نهم

  ۵/۱۶  سهم دهك دهم

  درآمد ملي %۱۰۰ درصد جمعيت  ۱۰۰%

A معاف از پرداخت  تومان ۲۲۰,۰۰۰درآمدهاي تا  

B  نسبت به مازاد طبقۀ قبل %۱۰با نرخ   تومان ۴,۱۰۰,۰۰۰درآمدهاي تا  

C  نسبت به مازاد طبقۀ قبل %۱۵با نرخ   تومان ۷,۴۰۰,۰۰۰درآمدهاي تا  

D  سبت به مازاد طبقۀ قبلن %۱۸با نرخ   تومان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰درآمدهاي تا 

 محل انجام محاسبات

 کتاب کل :۲ ادبی فنون و علوم      کتاب کل :۱ ادبی فنون و علوم
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  و نيمۀ اول قرن پنجم كدام موارد درست است؟  مبا توجه به قرن چهار -۱۳۷  77

  الف) نيمۀ اول قرن پنجم دوران غلبه، رواج، حفظ و ارائۀ آداب و رسوم ملّي بود.   

  شود.  ديني و سياسي جديد از راه ترجمۀ متون عربي وارد فارسي دري مي ب) در اين دوره بسياري از اصطالحات علمي، ادبي،  

  نوشتند.  ج) در آغاز اين دوره اكثر دانشمندان ايراني آثار خود را به زبان فارسي مي  

  رفت.  يد) شاعران اين دوره بيشتر به واقعيات بيروني نظر داشتند و مفاهيم ذهني آنان از قلمرو تعاليم كلي اخالقي فراتر نم  

  د -) الف4  د -) ب3  ج -) ب2  ج -) الف1  

  كدام گزينه از نظر تاريخ ادبيات درست است؟  -۱۳۸

  هاي لطيف و زيباست.  مندي شاعران به سرودن غزل توجه در شعر اوايل قرن هفتم، عالقه قابل ) موضوع1  

  ان بزرگي در غزل ظهور كنند. ) سنايي و نظامي در غزل تحولي ايجاد كردند كه باعث شد در قرن هفتم شاعر 2  

هاي اجتماعي از مضامين برجستۀ شعر نيمۀ دوم قرن ششم و اوايل قـرن  ساماني ) شكايت از روزگار، بيان ناخرسندي فرزانگان از اوضاع زمانه و طرح نابه3  
  هفتم است. 

  هاست.  ات عرب و مضامين شعري آنتوجهي شاعران به ادبي هاي شعر نيمۀ دوم قرن ششم و اوايل قرن هفتم بي ) از ويژگي4  

  است؟  نادرستاطالعات كدام گزينه  -۱۳۹

  نويسي رواج داشت.  نويسي و پيچيده نثر با دو جريان ساده ،) در قرن هفتم1  

  ) در كتاب مكاتيب مولوي سبك نثر مولوي بيشتر و بهتر نمايان شده است. 2  

  ر و سلوك عارفانه است. در قالب نظم و نثر و با موضوع سي» لمعات«) كتاب 3  

  مصنوع و دشوار است. » تاريخ جهانگشا و مرصادالعباد«) نثر 4  

  ترتيب چگونه است؟  نثر هريك از آثار زير به -۱۴۰

  »جامع عباسي -نامه عباس -التواريخ احسن -آراي عباسي عالم«  

  ساده -مصنوع -بينابين -) ساده2    ساده -مصنوع -مصنوع -) ساده1  

  ساده  -بينابين -مصنوع -) ساده4  مصنوع -مصنوع -بينابين -) بينابين3  

  است؟   نادرستشاعر كدام بيت  -۱۴۱

) كــس نيســت كــه تــا بــر وطــن خــود گريــد1
  

ـــــد   ـــــد گري ـــــردم ب ـــــاه م ـــــال تب ـــــر ح ب
  

 الدين اسماعيل) (كمال 

) آنكــــه محتــــاج خلــــق شــــد خــــوار اســــت2
  

گرچـــــــه در علـــــــم بـــــــوعلي سيناســـــــت  
  

  (ابن يمين) 

عشـــق در ايـــن پـــرده كـــس ) نيســـت بـــه جـــز3
  

ـــــس   اول و آخـــــر همـــــه عشـــــق اســـــت و ب
  

  (خواجوي كرماني) 

ــين4 ــز زم ــن چــه رســتخيز عظــيم اســت ك ــاز اي ) ب
  

ور خاســته تــا عــرش اعظــم اســتصــنفــخ  بــي  
  

  (محتشم كاشاني) 

  است؟  نادرستبندي سبك، كدام گزينه  بر اساس نظريۀ ارسطو در طبقه -۱۴۲

  ) بر اساس هدف: علمي و فلسفي 2  ه، سبك عالمانه) به تناسب مخاطب: سبك عاميان1  

  ) بر اساس دوره و زمان: سبك مشروطه و سبك غزنوي4  ) بر اساس موضوع: سبك عرفاني، سبك حماسي3  

  تر است؟  با توجه به قلمرو زباني سبك خراساني كدام گزينه به اين سبك نزديك -۱۴۳

ـــي1 ـــه م ـــنيدم ك ـــد ) ش ـــه بن ـــردن ب ـــت گ گف
  

ــــــا    ــــــذر ب ــــــد ح ــــــودمندنباش ــــــدر س ق
  

) اجــــل چــــون بــــه خــــونش بــــرآورد دســــت2
  

بيـــــنش ببســـــت قضـــــا چشـــــم باريـــــك  
  

ــــرش3 ــــد از س ــــت بركنن ــــون عاري ــــه چ ) ك
  

ـــــــه   ـــــــن جام ـــــــد كه ـــــــرش نماي اي در ب
  

) بــــه اســــب انــــدر آمــــد بــــه كــــاخ بــــزرگ4
  

ـــــــترگ   ـــــــوان س ـــــــپرده ج ـــــــان ناس جه
  

  ويژگي فكري سبك عراقي در كدام گزينه بارز است؟  -۱۴۴

ــــر زر 1 ــــرگس اگ ــــو ن ــــف) چ ــــد در ك ت نباش
  

بـــر پـــاي بايســـت همچـــو سوســـن در صـــف  
  

) چـــه كنـــد كـــز پـــي دوران نـــرود چـــون پرگـــار2
  

ـــــاد   ـــــام فت ـــــردش اي ـــــرٔه گ ـــــه در داي هرك
  

ايـــم بـــه كـــوي تـــو جـــاي آن دارد ) رســـيده3
  

ـــين   ـــرف زم ـــر ص ـــه عم ـــردد ك ـــدم گ ـــي ق بوس
  

ــرد4 ــر ك ــگ كف ــه رن ــوي ب ــر دع ــش اگ ــۀ زلف ) حلق
  

ـــ   ـــان ش ـــالم را بره ـــي اس ـــارش هم ـــور رخس ودن
  

  است؟  نادرستبا توجه به ابيات زير كدام گزينه  -۱۴۵

ــــي ــــه م ــــه را ك ــــۀ كعب ــــند جام بوس
  

ــــد   ــــامي ش ــــه ن ــــرم پيل ــــه از ك او ن
  

بـــــا عزيـــــزي نشســـــت روزي چنـــــد
  

ــــم   ــــرم ه ــــد الج ــــي ش ــــو او گرام چ
  

  ) در بيت يك تشبيه وجود دارد. 2    نشين است. ) مفهوم شعر تأثير هم1  

  ) قالب شعر دوبيتي است. 4  وجود دارد. ) يك تركيب وصفي مقلوب در بيت3  
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  است؟  نادرستقافيۀ كدام گزينه  -۱۴۶  88

ـــــان1 ـــــا جه ـــــه گفت ـــــد ك ـــــرين ) محم آف
  

ــــــــرين   ــــــــار او آف ــــــــار و رفت ــــــــه گفت ب
  

) بـــه كـــويش گرنـــه خـــود را بنـــده كـــردي2
  

ـــــردي   ـــــده ك ـــــون زن ـــــرده را چ ـــــيحا م مس
  

) ظـــــاهرش مـــــرگ و بـــــه بـــــاطن زنـــــدگي3
  

ظــــــــاهري ابتــــــــر نهــــــــان پاينــــــــدگي  
  

) وهــــم كــــه باشــــد كــــه بدانــــد تــــو را4
  

فهـــــم چـــــه باشـــــد كـــــه شناســـــد تـــــو را  
  

  ذوقافيتين است؟  بيتچند  -۱۴۷

شـــمس و قمـــر شمســـۀ ايـــوان تـــوالـــف) 
  

ــــو   ــــان ت ــــدٔه فرم ــــر بن ــــن و بش ج
  

چــو شــيرين چشــم بــد زو دور گــردانب) 
  

چـــو نـــام خســـروش مشـــهور گـــردان  
  

ـــتج)  ـــتۀ اوس ـــه آن بايس ـــو دارد هرچ چ
  

ـــان ش   ـــار ك ـــر ك ـــد ه ـــتكن ـــتۀ اوس ايس
  

ــــردمد)  ــــردم و دودي نك ــــرما م ــــه س ب
  

ــــــردم   ــــــودي نك ــــــاعت دادم و س بض
  

  ) سه 4  ) دو3  ) يك2  ) صفر1  

  است؟  نادرستاطالعات مقابل كدام گزينه  -۱۴۸

ــــد1 ــــو را پرورن ــــت ت ــــوان جهال ) ز خ
  

ـــــد   ـــــاللت برن ـــــر و ض ـــــه وادي كف ب
  

 صامت) صامت  (الگوي حروف الحاقي: مصوت  

اش پايـــــه ) محبـــــت بـــــود اولـــــين2
  

ـــــه   ـــــان داي ـــــرورد همچن ـــــوا پ اش ه
  

  حرف رويّ است)» ي(« 

) رسم فرعون شدن از قصر به جـايي برسـد3
  

آخـــر قصّـــۀ طوفـــان بـــه جـــدايي برســـد  
  

  صامت) (الگوي حروف اصلي: مصوت  

ـــل4 ـــن اص ـــۀ اي ـــرع ) جذب ـــا و ف ـــا ه ه
  

ـــا   هـــر دمـــي رنجـــي نهـــد در جســـم م
  

  (قافيۀ بيت درست است) 

  ترتيب چند هجاي كشيده و كوتاه وجود دارد؟  بهدر بيت زير  -۱۴۹

ــه مخــوان ز ســرّ غيــب كــس آگــاه نيســت قصّ
  

ـــرم دارد؟   ـــن ح ـــرم دل ره در اي ـــدام مح ك
  

  ده  -) پنج4  يازده -) چهار3  نه -) پنج2  ده -) چهار1  

  وزن كدام گزينه همسان دو لختي است؟  -۱۵۰

) سرايي را كه صاحب نيست، ويرانـي اسـت معمـارش1
  

ــ   ــق مــي يدل ب ــته آهســته عش ــردد خــراب آهس گ
  

ايــم چــو شــبنم بســاطي از گــل پهــن ) نكــرده2
  

چــو غنچــه بــر ســر زانوســت خــواب راحــت مــا  
  

ــه كجــا رســيده باشــد تــك3 ــاقص و ) ب ــوي عقــل ن پ
  

چـــه بـــه كنـــه راه كـــوري ز عصـــا رســـيده باشـــد  
  

ـــرود ديـــو شهنشـــاه شـــود4 ) چونكـــه ســـليمان ب
  

ــار    ــو امّ ــس ت ــرد نف ــبر و خ ــرود ص ــون ب ــودچ ه ش
  

  وزن كدام گزينه با مصراع زير يكي است؟  -۱۵۱

  »دي سحري در گذري گفت مرا يار«  

  ) قطرٔه درياي مني دم چه زني بيش؟2  پزد آن يار؟ ) از جهت من چه ديگ مي1  

  ) جان من است او هي مزنيدش!4  ) اي دل آغشته به خون چند بود شور و جنون؟3  

  شود؟  ه پُر ميجاي خالي بيت زير با كدام گزين -۱۵۲

دامــن ديوانــه تــويي يــا مــن اي خواجــۀ خــوش
  

ـــــت را   ـــــذار مالم ـــــش ............... بگ درك
  

  ) بادٔه نابي4  ) قدحي اي دل من3  ) كه مرا ياري تو2  ) به كجا رفتي1  

  نوع سجع در كدام گزينه متفاوت است؟  -۱۵۳

  .رنگ كرد ) چون شباهنگ به غروب آهنگ كرد و مشاطۀ دهر جبين صباح1  

  ) در بنفشه و سوسن تيرگي و روشنايي كه نهاد؟ و دل بلبل را با عشق گل كه آشنايي داد؟ 2  

  ) هيچ دست تصرف غاليۀ تكليف بر وي نكشيده است و وهم و فهم هيچ صاحب صنعت و استاد به ترتيب و تركيب نهاد او نرسيده است. 3  

  به پيري اسير. قبا در مهد صبا پير شده و در عهد جواني ) شكوفۀ سفيد4  

  ؟ ندارددر كدام گزينه دو نوع سجع وجود  -۱۵۴

ــافر نمــي1 ــا ك ــان خت ــا ) در جــان خان ــن جف كــرد اي
  

اي بس كه در عهد تو ما ياد آوريم آن جـاق را  
  

  فرياد) (جاق  

) جام صـبوحي نـوش كـن قـول مغنـي گـوش كـن2
  

فرهنگ را دركش مي و خاموش كن فرهنگ بي  
  

  

ر در وي وطــن ســازد مگــر) تــا آن نگــار ســيمب3
  

ـــاق را   ـــارم از خـــون جگـــر خلوتگـــه آم بنگ
  

  گوشۀ چشم) (آماق  

) گفتم كه يك راه اي صنم بر چشم خواجه نـه قـدم4
  

اش پرخون كنم بشماق را گفت از سرشك ديده  
  

 علين عربي)نكفش و  (بشماق  
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  كدام ابيات موازنه دارند؟  -۱۵۵  99

ــــاز برآراســــ ــــاه ب ــــده م ــــف) تابن تيال
  

ـــــتي   ـــــاز بپيراس ـــــك ب ـــــده مش بوين
  

ــدي ــازنين ش ــي و ن ــه پردگ ــت ك ــي بينم ب) ك
  

كـــي يابمـــت كـــه در دهـــن اژدهـــا شـــدي  
  

ــــام ــــد ج ــــش بخندي ــــادي روي ج) ز ش
  

ــــــار   ــــــد ي ــــــدوه جــــــانم بنالي ز ان
  

ـــر ـــنم ديگ ـــار ك ـــه ي ـــي ك ـــه زن د) طعن
  

طعنـــه مـــزن كـــه مـــن نكـــنم بـــاور  
  

  د -) ج4  ج -) الف3  د -) ب2  ب -) الف1  

  گزينه جناس تام دارد؟ كدام  -۱۵۶

) در قـــــران ايـــــن جهـــــان بـــــا آن جهـــــان1
  

ــــي   ــــرم م ــــان از ش ــــن جه ــــان اي ــــردد جه گ
  

) بـــه تيـــغ و بـــازوي او رام شـــد زمانـــه چنانـــك2
  

بــــــه تازيانــــــه شــــــود رام كــــــرٔه توســــــن  
  

ــم3 ــاك باش ــار خ ــاين ب ــردي ك ــد ك ــار عه ــد ب ) ص
  

ـــد؟   ـــه باش ـــد را چ ـــاس داري آن عه ـــار پ ـــك ب ي
  

ــــايبان رو 4 ــــا س ــــام را ت ــــده) ش ــــن دي ام ز روش
  

تيـــره شـــد شـــام مـــن از صـــبح ســـحرپوش شـــما  
  

  ؟ ندارددر كدام گزينه جناس وجود  -۱۵۷

ـــالم1 ـــؤه او پام ـــن از جل ـــه م ـــدي ك ـــرو ق ) س
  

ــــنش   ــــود در چم ــــده ب ــــبزٔه خوابي ــــمان س آس
  

ـــه ز تـــرك2 ) هـــيچ افســـوني نـــدارد مـــار دنيـــا ب
  

ــته   ــارغ گش ــار ف ــم م ــون ز زخ ــن افس ــه اي ــا ب ــم م اي
  

ــام 3 ــو هنگ ــوك) از ت ــا مل ــد ت ــرق باش ــيلت ف فض
  

ــغال   ــا ش ــد ت ــرق باش ــرزه ف ــير ش ــز ش ــان ك همچن
  

) دم مـــزن آه مكـــش ســـرّ غمـــش فـــاش مكـــن4
  

ــن همــان آتــش جــان   ــود اي ــه ب ــان اســت ك ســوز نه
  

  نوع استعاره در كدام گزينه متفاوت است؟  -۱۵۸

ــــا دارد1 ــــاي در حن ــــرر پ ــــو ش ــــرت ت ) ز حي
  

ــپند؟   ــار س ــه ك ــرد ب ــو چــه شــوخي ب ــه مجلــس ت ب
  

دشـــت بيـــرون نامـــده از مـــاتم مجنـــون هنـــوز )2
  

ــــوز داغ   ــــامون هن ــــۀ ه ــــينه دارد الل ــــا در س ه
  

ــا زده3 ــر دري ــت ب ــانده خش ــوره فش ــر ش ــم ب ) تخ
  

ــار   ــردون حص ــن گ ــر اي ــق زي ــرگردان خالي ــته س گش
  

كـس كـه در چشـمش ) به قدر كار باشـد رتبـۀ هـر4
  

نشـين باشـد هميشه فتنه بر پـاي اسـت مژگـان صـف  
  

  يهات كدام ابيات برابر است؟ تعداد تشب -۱۵۹

الف) نكـو كـردار، كشـوردار، گوهربـار، دريـادل
  

گســتر فرمــان، حــق راي، حــق آراي، فــرخ ن جهــا  
  

كــردار، منظرهــا بــر اطــراف صــنوبرها ب) فلــك
  

ــارم ارم   ــردار ط ــوان ك ــرزده اي ــوان ب ــه كي ــا ب ه
  

ــي ــدل او چــو ســتاره اســت ب ــار ع ــدد ج) آث ع
  

ــ   ــت ب ــپهر اس ــو س ــود او چ ــاي ج ــار يدري كن
  

ــا ــو دري ــردان چ ــون م ــردد از خ ــان گ د) جه
  

ــوار   ــگ ره ــو خن ــتي ت ــوح و كش ــون ن ــو چ ت
  

  د -) الف4  د -) ج3  ج -) ب2  ب -) الف1  

  مجاز است؟  فاقدكدام گزينه  -۱۶۰

ــــراب1 ــــده ش ــــه ب ــــاغر و وانگ ــــوش س ) اول بن
  

ــــت   ــــتر اس ــــكرآميز خوش ــــادٔه ش ــــه ب ــــرا ك زي
  

) بــــدان آهــــن كــــه او ســــنگ آزمــــون كــــرد2
  

ســــــتون كــــــرد بيســــــتون را بــــــيتوانــــــد   
  

ــــد3 ــــدان گزي ــــه دن ــــدامت چــــو ب ) دســــت ن
  

ــــد   ــــُده ندي ــــر ان ــــبر ب ــــز ص ــــه ج ــــاره ب   چ

  

) تو و يك وعده و فارغ ز من هر شب به خـواب خـوش4
  

ـــن و شـــب   ـــدن م ـــا و درد انتظـــار و دل تپي ـــا ه ه
  

  

  ۱۶۱-۱۶۹( املفرداتأو املفهوم أو  ریبالجواب للّرتجمة أو الّتععّین األصّح و األدّق يف(:  
  : )بعضکم بعضاً  یا أیُّها الّذین آَمنوا إجَتِنبوا کثیراً من الظّّن إّن بعض الظّّن إثم و ال تجّسسوا و ال یغتْب ( -۱۶۱
  کنید و از یکدیگر غیبت نکنید.ها قطعاً گناه است و نباید جاسوسی  ها بپرهیزید که برخی از گامن ای ایامن آورندگان؛ از بسیاری از گامن  )۱  
یـک از شـام جاسوسـی و غیبـت  ها گناه است و هیچ زیرا برخی بدگامنی ،، بسیار دوری کنیدها ای کسانی که ایامن آوردید؛ از بدگامنی ) ۲  

  کند. دیگری را منی
جو در کـار هـم نکنیـد و  و گناه هستند و جستها  های بد خیلی بپرهیزید، هامنا بسیاری از گامن آورید؛ از گامن ای آنان که ایامن می ) ۳  

  نباید از یکدیگر غیبت کنید.
ها گناه هستند و تجّسس نکنید و برخی از شام نبایـد  ها دوری کنید، چه برخی گامن اید؛ از بسیاری از گامن ای کسانی که ایامن آورده ) ۴  

  غیبت بعضی دیگر را بکند.

  

 کتاب کل :۲ قران زبان عربی،      کتاب کل :۱ قران زبان ی،عرب
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  »:ي ال یوافق قدراتهم! املکان الّذٍص إستعداداً معّیناً لعمل خاّص و لکّن أکرث الّناس قد ُوضعوا يفماّم ال شّک فیه أّن لکّل شخ« -۱۶۲  1010
ولی بیشـرت آنـان در موضـعی قـرار  ،تردید از جملۀ این موارد آن است که همۀ افراد دارای استعداد معیّنی برای کار خاصی هستند ) بی۱  

  ت!شان نیس اند که متناسب توانایی داده شده
ولی بسیاری از مردم در جایگـاهی  ،) از جمله مواردی که در آن تردیدی نیست، وجود استعدادی خاص برای انجام کار در هر فرد است۲  

  هایشان با آن متناسب نیست! گیرند که توانایی قرار می
معیّنی دارد و اکرث مـردم در جایگـاهی قـرار  ) آنچه که در آن تردیدی وجود ندارد این است که هر کار خاصی در افراد نیاز به استعداد۳  

  دارند که با آن موافق نیستند!
ولی بیشرت مردم در جایگـاهی  ،) از مواردی که هیچ شکی در آن نیست این است که هر فردی استعداد مشّخصی برای کاری خاص دارد۴  

  هایشان نیست! اند که موافق و همراه توانایی قرار گرفته
  »:ان الّنرضة و ال یتعّجب!صل إلی األغری األشجار مَنت من حّبة و تُبدَّ ي یَ َمن الّذ« -۱۶۳
  کند! بیند و تعّجب منی اند، می های تر و تازه شده اند و تبدیل به شاخه ای رشد کرده  ) او کسی است که درختانی را که از دانه۱  
  شوند و تعّجب نکند! های تازه تبدیل می ه شاخهبیند که از یک دانه رشد منوده و ب می) چه کسی است آنکه درختان را ۲  
  های تر و تازه تعّجب نکند! ها به شاخه کنند، ببیند و از تبدیل شدن آن ای رشد می  کسی که درختان را که از دانه ) کیست آن۳  
  کند! شوند، تعّجب منی ای تبدیل می  های تر و تازه رویند و به شاخه ای می  ) او کیست که از دیدن رشد درختان که از دانه۴  
  »:علیکم أن تستخدموا تجارب الّناجحین بأنّهم کیف تغلّبوا علی املصاعب و قاموا بعد الّسقوط و استمّروا علی أسلوبهم حّتی الّنجاح!« -۱۶۴
اند و روش خـود  رخاستهاند و بعد از سقوط ب ها چیره گشته کار ببندید که چگونه بر دشواری به های موفق را ) شام باید تجربیات انسان۱  

  اند! را تا موفقیّت ادامه داده
ها باید غلبه منود و بعد از افتادن برخاسته و  کارگیری تجربیات افراد موفق یاد بگیرید که چگونه بر دشواری ) بر شام الزم است که با به۲  

  ها را ادامه داد! تا موفقیّت شیوۀ آن
هـای خـود را بـرای  پـا خیزیـد و شـیوه ها غلبه کنید و بعد از افتادن بـه ده کنید و بر سختیهای موفق استفا ) واجب است که از تجربه۳  

  رسیدن به موفقیّت ادامه دهید!
شـوند تـا بـا  شوند و بعد از افتادن بلنـد مـی ها چگونه بر مشکالت چیره می کار بگیرید به اینکه آن های موفق دیگران را به ) باید تجربه۴  

  وفقیّت برسند!ادامۀ روش خود به م
  عّین الّصحیح:  -۱۶۵
  ،د شد و در مدرسۀ معلّمین تدریس کرد مدرسة املعلّمین،: این شاعر در قاهره متولّ ) هذا شاعر ُولد بالقاهرة و َدرَس يف۱  
  ،های اوست نه، مجموعۀ تراهودمني أبدعها الّشاعر مجموعة أغانیه،: از کارهای مهمی که این شاعر ابداع ) ِمن أهّم األعامل الّت۲  
  رسد، های او تقریباً به صد ترانه می ي أغنیة،: تعداد ترانه یَصل إلی ما یقرب من مائت) عدد األغاين۳  
 سنة ألف و تسعمئة و واحد و مثانین!: ولی او دچار افرسدگی شـدید شـد تـا اینکـه در سـال  يفلکّنه أصیب بالحزن الّشدید حتّی توّيف  ) و۴  

  وفات یافت! ۱۹۸۱
  : الخطأعّین  -۱۶۶
  خواهد! ي ال یُرید صالحک!: بپرهیز از دوستی کردن با کسی که صالح تو را منی) إیّاک و مصادقة الّذ۱  
  شوند! ها در باغ باز می بعد شکوفه  الحدیقة بعد سنة!: سالِ ) تنفتح األزهار يف۲  
  لی رضر دارند!شده خی ) ُمنِتج املواّد الکیمیاویّة یَخُرس جّداً!: مواد شیمیایی تولید۳  
  سوزانَد! رود، می ها، پاهای کسی را که روی آن راه می ) الرّمال تَحرُق أقدام َمن یسیر علیها!: ماسه۴  
  »:شود! کس بتواند به مشتّقات نفت دست یابد، خودکفا می هر« -۱۶۷
  !) إذا إستطاع أحد أن یحصل علی مشتّقات الّنفط یَصل إلی اإلکتفاء الّذايتّ ۱  
  ي لنفسه!قدر حتّی َحصل علی مشتّقات نفط یکتف) َمن ی۲  
  إکتفی بنفسه! تطاع أن یحصل علی مشتّقات الّنفط) َمن إس۳  
  ي نفسه!ات الّنفط یکتفب مشتقّ تسیقدر أحد أن یک ) إن۴  
  »............ ـه عرب اإلنرتنت!...تشحن  إشرتت الزّائرة ............... الجّوال ثّم أرادت بطاقة ............... و لکّنها مل تستطع أن« -۱۶۸
  شحن -الّشحن -) رصید۴  شحن -الرّصید -) رشیحة۳  رصید -الّشحن -) رشیحة۲  رصید -الّرشیحة -) شحن۱  
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  )ه نفعاً و ال ّرضاً إّال ما شاء اللّ ُقل ال أملک لنفيس(إلی مفهوم اآلیة الّرشیفة:  األقربعّین  -۱۶۹  1111
ی حکــیما گــر رنــج پیشــت آیــد و گــر راحــت ) ۱

  

ــه این   ــه غیــر ک ــبت مکــن ب ــدا کنــد نس هــا خ
  

ـــــیهر ) ۲ ـــــار در م ـــــه روزگ ـــــد ب ـــــرم چن نگ
  

ــــو   ــــه ت ــــردا هم ــــویی و ف ــــه ت ــــروز هم ام
  

ــت) ۳ ــه اوس ــرون هم ــن، درون و بی ــدر دل م ان
  

انــدر تــن مــن، جــان و رگ و خــون همــه اوســت  
  

نـواز اسـت بـه خلقـش چـه نیـاز تا خـدا بنـده) ۴
  

کـــنم کشـــم نـــاز یکـــی تـــا بـــه همـــه نـــاز مـــی  
  

  ۱۷۰-۱۷۲الّتحليل الّرصيفّ (اإلعراب و عنيِّ الّصحيح يف(:  
  »:!ي لنا العالمةي هذلیست ُدموع عین« -۱۷۰
  »العالمة«/ فعل من األفعال الّناقصة و خربه مجرّد ثاليثّ  -للغائبة -) لیست: فعل ماٍض ۱  
  رفوعمعرب/ فاعل و م -مؤنّث -»)َدم«جمع التّکسیر (مفرده  -) ُدموع: إسم۲  
  إلیه و مجرور ّي/ مضافمبن -للغائب -ضمیر منفصل -ي: إسم) هذ۳  
  معرفة/ خرب و منصوب -إسم املبالغة -مفرد مؤنّث -) الَعالَمة: إسم۴  
  »: ِمساحة واسعة من األرض!املسلمون ُخمس ُسکّان العالَم یَعیشون يف« -۱۷۱
  وعنکرة/ خرب و مرف -معرب -من األعداد األصلیّة -) خمس: إسم۱  
  إلیه و مجرور معرب/ مضاف -إسم الفاعل -جمع مکّرس  -) سّکان: إسم۲  
  فعل مع فاعله جملة فعلیّة»/ إفعال« من باب مزید ثاليثّ  -) یعیشون: فعل مضارع۳  
  نکرة/ جار و مجرور -إسم املکان -مفرد مؤنّث -) ِمساحة: إسم۴  
  »:ء من العجائب! کشف ما تحت املاي دوراً ُمهاّمً يفالّدالفین تُؤدّ « -۱۷۲
  »الّدالفین« بزیادة حرٍف واحد/ فعل و فاعله مزید ثاليثّ  -للمخاطب -ي: فعل مضارع) تُؤدّ ۱  
  نکرة/ صفة و منصوب -»إفعال«إسم الفاعل من باب  -مفرد مذکّر -) ُمهاّمً: إسم۲  
  ّي/ مفعول و منصوبمبن -مفرد مذکّر -) ما: إسم الّرشط۳  
  معرفة/ مجرور بحرف جرّ  -إسم املفعول -»)عجیبة«کسیر (مفرده جمع التّ  -) العجائب: إسم۴  
 ۱۷۳-۱۸۰( عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة(:  
   ضبط حرکات الکلامت: يف الخطأعّین  -۱۷۳
ید لَیالً و تَقطَُع َمسافًَة َحوايل۱   ئاُب لِلصَّ    َخمسیٍن کیلومرتاً!) تُخِرُج الذِّ
ئُب َحیَواٌن یُ ۲     ُهو ُمتََوحِّش ِجّداً! و ض أنواع الِکالبشِبُه بَع) الذِّ
ُع فَقط ِخالل فَص۳   تاء لِتَکوَن يف) تَتََجمَّ   ث َعِن الغذاء!بَحْ  الَجامَعة لِلل الشِّ
ئاُب أکرَث ُخشونَة و ُجر تَدَّ الربَ ) کُلَّام إشْ ۴     أَة!د تُصِبُح الذِّ
  »....... بنتان فائزتان َمنحتُهام املدیرة ............... الجوائَز!« ........عّین إسم اإلشارة املناسب للفراغین:  -۱۷۴
 تلک -) هاتان۴  أولئک -) هذان۳  هذه -) هام۲  هذه -) هؤالء۱  
  :  العملّیات الحسابّیةعیِّن الّصحیح يف -۱۷۵
  و أربعین!ي إثنین  إثنین یساو ) أحدعرش يف۲  ي سبعة و ثالثین!) ستّة و سبعون ناقص تسعة و أربعین یُساو ۱  
  ي تسعة و عرشین!) سبعة و مثانون تقسیم علی ثالثة یساو ۴  ي ستّة و تسعین!) أربعة و عرشون زائد أربعة یساو ۳  
  عیِّن الخرب مرفوعاً باأللف:  -۱۷۶
  ) العلم ِعلامن: علم األدیان و علم األبدان!۲  ي قادٌر علی الطّیران!) الخّفاش هو الحیوان اللّبون الّذ۱  
  مشاغبان! هذا الّصّف تلمیذان ) يف۴  أنت الّسلطان و أنا املمتحن!ي ) إله۳  
  »: عند«¡عنی » إلی«عیِّن حرف جّر  -۱۷۷
  )لَیوسف و أخوه أحّب إلی أبینا ِمّنا() ۱  
  )فانظُر إلی طعامک و رشابک مل یَتسّنه() ۲  
  )ي أرسی بعبده لیالً من املسجد الحرام إلی املسجد األقصیسبحان الّذ() ۳  
 ) املساجدثّم أمتّوا الّصیام إلی اللّیل و ال تُبارشوهّن و أنتم عاکفون يف() ۴  
  عیِّن جمع الّتکسیر إسم املکان:  -۱۷۸
  ) علینا أن نُطفئ املصابیح و املکیّف بعد إستخدامها!۲  ) الحفاظ علی الهواتف العاّمة واجب علی کّل ُمواطن!۱  
  ) هذه الحدائق العاّمة و املکتبات بحاجٍة إلی الّرتمیم!۴  َمفاِخرنا!) کانت ُحجرات املتاحف مملوءة ِمن ُصور ۳  
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  فیه توصیف للّنکرة:  لیسعیِّن ما  -۱۷۹  1212
  ه!اللّ  ٍء هالٌک إّال وجه) کلُّ يش۲  ) نَزل طائر علی الّشجرة إنکرس جناحه!۱  
  تُدرک؟) هل تعتقد بأّن إرضاء الّناس غایة ال ۴    ) إّن هؤالء القوم عباد ُمکرمون!۳  
  أن یُرتَجم إلتزامّیاً:  ال یُمکنعیِّن الفعل املجهول  -۱۸۰
  ) إذا قُرئ القرآن فَلنستمع إلیه بدقّة!۲  ) إنقطع تیّار الکهرباء فجأًة لیلة أمس!۱  
  بک ِمن صالة ال تُرفع!  أعوذ) اللّهّم إيّن ۴  ) أولئک شباب قد ُربّوا مثّقفین جّداً!۳  

  

  شماري در قلمرو هخامنشيان رواج داشته است؟ ، كدام گاهديجمش تخت و ستونيب يها نوشته سنگبنا بر محتواي  -۱۸۱

  ) دوازده حيواني4  ) اوستايي3  يبابل يقمر  -يد يخورش) 2  ) يزدگردي1  

  شهر به پايان رسيد؟ ولتق.م. چه نام داشت و با پيروزي كدام د ۴۰۴تا  ۴۳۱هاي  هاي داخلي يونان در فاصلۀ سال جنگ -۱۸۲

  اسپارت -) پلوپونزي4  ميسن -) گوگمل3  آتن -) پلوپونزي2  كِِرت -) گوگمل1  

  جنگيدند؟ هم با تسلط بر كدام مناطق سر بر بارها روميان و اشكانيان حرّان، جنگ از پس -۱۸۳

  و سواحل درياي مديترانه) سارد 4  سوريه مرزهاي و ) ارمنستان3  ) اسكندريه و شمال مصر2  ) يونان و مقدونيه1  

  مرتبه در دربار ساساني چه بود؟ هاي عالي ، يكي از مقام»ساالر واستريوشان«وظيفۀ  -۱۸۴

  دولتي هاي نوشته و اسناد ها، نامه ) نگارش2  كشاورزي بخش هاي آوري ماليات ) جمع1  

  دولتي مأموران عملكرد ردقيق ب نظارت و ) بازرسي4  راهداري و نقل و حمل عوارض گمركي، ) دريافت حقوق3  

  ماد تصميم گرفتند با يكديگر متحد شوند؟ پراكندٔه ق.م. قبايل ۷چرا در حدود قرن  -۱۸۵

  گذران مادي ) پايان دادن به حكومت آستياگ، پادشاه خوش2  آشوريان پياپي هاي غارتگري و ها ) مقابله با يورش1  

  هاي همسايه قيمتي از سرزمين هاي سنگ دست آوردن فلزات و به )4  صغير آسياي النهرين و از شمال بين وسيعي هاي ) تصرف بخش3  

  رنسانس در اروپا به وقوع پيوست، چه بود؟ دورٔه در كه علمي و فكري هاي پيشرفت دنبال نگاري نويني كه به اساس تاريخ -۱۸۶

  تاريخي رويدادهاي نتايج آثار و علل، بررسي به توجهي ) بي2  ) استفاده از اسناد و مدارك دولتي براي ثبت و نگارش رويدادها1  

  پردازي داستان از دوري و معتبر مدارك و به اسناد ) استناد4  جاي اقدامات فرمانروايان اجتماعي به ) پرداختن به مسائل3  

  در ايران باستان درست است؟» ادبيات«كدام عبارت دربارٔه  -۱۸۷

  هستند. »مادي«ي مكتوب عاشقانه تنها يادگارها و حماسي هاي ) داستان1  

  دارند. »هخامنشي« ريشۀ و اصل» بيژن و منيژه«هاي شاهنامه مانند  ) برخي داستان2  

  است. نمانده باقي خط پارتي و زبان به ادبي نوشتۀ هيچ تقريباً »اشكاني« دورٔه ) از3  

  ظم هستند.به ن» ساساني«ميانه از عصر  فارسي زبان و خط به مانده آثار ادبي برجاي ) بيشتر4  

  شد؟ پارچه به توليد موفق حيوانات، پشم از استفاده انسان با در كدام دوره از تاريخ، -۱۸۸

  ) عصر مس و سنگ4  سنگي ) دورٔه ميان3  ) عصر نوسنگي2  سنگي ) دورٔه پارينه1  

  به وقوع پيوست؟ نصير بن موسي و زياد بن طارق چون دست سرداراني اميه به زمان بني در فتوحات مهم مسلمانان يك از كدام -۱۸۹

  ) تصرف مناطق شمالي فرانسه2    ) فتح اسپانيا (اندلس)1  

  ) تصرف شمال آفريقا (تونس و مراكش)4  روم امپراتوري پايتخت ) فتح قسطنطنيه،3  

  كند؟ حركت يثرب سوي به و شود خارج مكه از گرفت تصميم پس از كدام واقعه، پيامبر  -۱۹۰

  هاشم بني اقتصادي و اجتماعي ) تحريم2  طالب مانان در شعب ابي) پايان يافتن حصر مسل1  

  ابوطالب حضرت و خديجه ) وفات حضرت4    دارالندوه در مشركان ) دسيسۀ3  

 صـفوي حكومت هاي خارجي، پايه و داخلي مناسب هاي سياست و تدابير اتخاذ با سلطنت خود، سالۀ ۵۴ دوران طول در كدام پادشاه صفوي -۱۹۱

  تحكيم كرد؟ و تثبيت را

  ) شاه محمد خدابنده4  ) شاه عباس اول3  ) شاه تهماسب2  ) شاه اسماعيل يكم1  

  ها شدند؟ گيري متصرفات آن در زمان فرمانروايي يزدگرد سوم، ايرانيان در كدام جنگ موفق به شكست مسلمانان و بازپس -۱۹۲

  ) جسر4  ) نهاوند3  ) جلوال2  ) قادسيه1  

  غوالن به ايران چه بود؟پيامد موج دوم حملۀ م -۱۹۳

  ايلخانان حكومت ) تأسيس2    ) شكست سلطان محمد خوارزمشاه1  

  ايران در نابساماني و آشفتگي ) آغاز چهار دهه4  ) برچيده شدن بساط حكومت مملوكان مصر3  
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  نگارش يافته است؟» محوري موضوع« روش بر اساسهاي تاريخي زير  يك از كتاب كدام -۱۹۴  1313

  االمم ) تجارب4  الذهب ) مروج3  ) تاريخ طبري2  بلدانال ) فتوح1  

   شد، ............... و انحطاط ضعف دچار سلجوقي حكومت آنكه از پس -۱۹۵

  كرد. استقالل ادعاي خوارزم، حاكم »اتسز) «2  مغول به ماوراءالنهر حمله كرد.» چنگيز) «1  

  آخرين سلطان سلجوقي را شكست داد.» ملكشاه) «4  يافت. تسلط ايران از وسيعي بخش بر »تكش) «3  

  

  اند؟ ريزند، كدام ترين رودهايي كه از شمال به درياي خزر مي طوالني -۱۹۶

  ) اورال و ولگا4  ) كورا و اورال3  ) ولگا و كورا2  ) اترك و ولگا1  

  نقش كدام سكونتگاه درست بيان شده است؟ -۱۹۷

  ) سرعين: بازرگاني4  ) اراك: صنعتي3  ) اصفهان: اداري و سياسي2  ) پيرانشهر: بندري1  

  درستي بيان شده است؟  در كدام گزينه به» ها فشان گل«گيري  علت شكل -۱۹۸

  ينزم اعماق از آب بخار اي گاز خروج) 2    طبيعي   ) عوامل دروني و فرسايش1  

  رسوبات اطراف خود به نسبت نمك تركم مخصوص وزن) 4  آسيا -) برخورد صفحات اقيانوس هند و اروپا3  

  ايران است؟» مطلق«كدام عبارات، بيانگر موقعيت  -۱۹۹

  ب) مجاورت با درياي خزر در شمال  الف) همسايگي با كشورهاي پاكستان و افغانستان  

  يشمال ٔهمكرين ۀمعتدل ۀمنطق جنوب درد) قرارگيري   السرطان در جنوب ج) نزديكي به مدار رأس  

  ) ب و ج4  ) ج و د3  ) ب و د2  ) الف و ج1  

  هاي شرقي آن باشد؟ بيشتر از دامنه زاگرس يغرب يها دامنهدر  بارش شده است كه ميزان موجب عاملكدام  -۲۰۰

  كوه زاگرس ) عرض جغرافيايي رشته2    زاگرس  كوه رشته جهت) 1  

  سمت غرب) نفوذ تودٔه هواي سرد به كشور از ق4  هاي شرقي از منابع رطوبتي ) دوري دامنه3  

  دهد؟ را بهتر توضيح ميرو  نمودار روبهكدام گزينه، اطالعات موجود در  -۲۰۱

  هاي داخلي ) افزايش ميزان مهاجرت1  

  هاي كاهش جمعيت ) كنار گذاشتن سياست2  

  سوي پيري و سالمندي ) حركت جامعه به3  

  ) افزايش صادرات نفت و واردات مواد غذايي4  

  است؟ كرده فراهمدر ايران  دام انواع پرورش يبرا را يسبمنا تيوضعكدام عوامل،  -۲۰۲

  ييايجغراف عرض در يگستردگ ب)    الف) تنوع اقليمي  

  ساالنه و روزانه دماي اختالفد)     هاي گياهي ج) تنوع گونه  

  ها ) ارتفاع و جهت ناهمواريه  

  ه) د و 4  ه) ب و 3  ) ج و د2  ) الف و ب1  

  ش جغرافيايي باشد، كدام گزينه بيانگر واپسين مرحلۀ اين پژوهش است؟مسئلۀ يك پژوهاگر پرسش زير،  -۲۰۳

  »مؤثر بوده است؟ رياخ هاي هده در تهران شهر تيجمع شيافزا در چه عاملي«  

  اي تهران، نشان از رشد فيزيكي شهر تهران دارند.  هاي هوايي و ماهواره ) عكس1  

  از تراكم جمعيت در شهر تهران كاست.توان  مي اطراف يشهرهادر  كوچك عيصنا  ايجاد با) 2  

  باعث افزايش مهاجرت به شهر تهران شده است. اشتغال، مناسب هاي ظرفيت وجود رسد يم نظر به) 3  

  در بخش خدمات شهر تهران دستخوش تغيير شده است. شاغالندهند كه تركيب سني و جنسي  ) آمارها نشان مي4  

  ، كدام است؟نيزم مختلف ينواح در ييوهوا آب يها يژگيو آمدن وجود به ترين عامل ياصل -۲۰۴

  ) گردش عمومي جو4ّ  ) رطوبت و بارش3  ) فشار هوا2  ) نور خورشيد1  

  هاي مذكور در كدام گزينه همگي داراي ريشۀ مشترك هستند؟ ها و گويش زبان -۲۰۵

  ) تركي، كردي، سامي و ارمني2    ) فارسي، تاجيكي، عربي و تالشي1  

  ) طبري، گيلكي، بلوچي و سامي4    لُري و تاجيكي ) پشتو، طبري،3  
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  » ............... فيزيكي«در هوازدگي  -۲۰۶  1414

  شوند. هاي كلسيتي متالشي مي هاي گرانيتي زودتر از سنگ ) سنگ2  شكنند. ها در نتيجۀ اسيد حاصل از تجزيۀ گياهان مي ) سنگ1  

  د.شون يم خرد  تر كوچك قطعات بهها در اثر اختالف دما  ) سنگ4  .دكن يم رييتغ ها سنگ ييا يميش بيترك و ها يكان ساختمان) 3  

  مرز ميان كانادا و آالسكا ...............  -۲۰۷

  ) منطبق بر يكي از مدارات جغرافيايي است. 2    است.» پيشتاز«) از نوع مرزهاي 1  

  بان و دين مشترك) را از هم جدا كرده است. ) افراد يك ملت (داراي ز 4  شده است. نييتع يفرهنگ طيشرا  گرفتن نظر در با) 3  

  كدام گزينه، توضيح مناسبي براي عبارت زير است؟ -۲۰۸

  »آهن در كشوري كوهستاني مانند افغانستان دشوار است. احداث راه«  

  .دهند يم شكل ها انسان يها تيفعال به ينواحها و  ) محيط2  د.ستنينطبيعت   با انسان روابط ريتأث تحت فقط ينواح) 1  

  دنبال دارد. به ستيز  طيمح يبرا ينامطلوب يامدهايپآهن  ) احداث راه4  ي نياز دارد.متفاوت يابزارها و ها وهيش به يعيطب طيمح از يبردار  بهره) 3  

  خواني دارد؟ با كدام يك از راهكارهاي حفاظت از نواحي ساحلي هم  رو روبهتصوير  -۲۰۹

  يساحل ياراض يزهكش) 1  

  ها يآلودگ انواع از سواحل يساز  پاك) 2  

  ي امواجانرژ  اهشي براي كعمود حفاظ نصب) 3  

  هاي ساحلي  شكن و تثبيت ماسه ) احداث موج4  

  كنند؟ چه مي خود اقتصاد و عيصنا بر يخارج تجارت يمنف راتيتأث كاهش يبراكشورها  -۲۱۰

  دهند. ي تشكيل ميا منطقه يتجار  -ياقتصاد يها هياتحاد ) 2  كنند. هاي چندمليتي خودداري مي ) از ميزباني شركت1  

  دهند.  هاي علم و فناوري، صنايع نو را گسترش مي ) با ايجاد پارك4  كنند. ي را حذف ميوارداتي كاالها بر يگمرك يها تعرفه) 3  

  

  دارد؟ اشاره يمفهوم چه به يانسان كنش با ارتباط در ريز عبارات از كي هر بيترت به -۲۱۱

   آن از بودن آگاه نيع در يكار ندادن انجام  

    بـاز گـردد نمـي سرچشـمه بـه يجـو نيا آب
 

ــر  ــت آن بهت ــه اس ــت ك ــ غفل ــاز از مينكن آغ
 

   ياجتماع و يانسان علوم با يعيطب علوم تفاوت گرفتن دهيناد  

   يمتماد يها زمان طول در اند كرده خلق را ها آن كه ييها  انسان زا  ياجتماع يها دهيپد  شدن مستقل -كنش يامدهايپ -كنش بودن آگاهانه) 1  

  آن يامدهايپ و آثار و يعيطب يها دهيپد  با ياجتماع يها دهيپد  پنداشتن همانند -كنش يامدهايپ -كنش بودن ياراد) 2  

  يمتماد يها زمان طول در اند كرده خلق را اه آن كه ييها  انسان از ياجتماع يها دهيپد  شدن مستقل -كنش بودن معنادار -كنش بودن ياراد) 3  

  آن يامدهايپ و آثار و يعيطب يها دهيپد  با ياجتماع يها دهيپد  پنداشتن همانند -كنش بودن معنادار -كنش بودن آگاهانه) 4  

  است؟ آمده نهيگز كدام در ريز االتؤس پاسخ بيترت به -۲۱۲

   كند؟ ينم رييتغ اعضا ٔهاراد با زنده موجودات بدن در اعضا تيعضو ليدل چه به  

   پردازند؟ يم خود اطراف يها دهيپد يبند طبقه و يبند دسته به ها انسان چرا  

   كند؟ يم دايپ ارتباط يمفهوم چه با ياجتماع جهان در افراد يازهاين رفع و نيمأت  

  ياجتماع نهاد -ياجتماع يها دهيپد  با ارتباط در ير ياثرپذ  و ياثرگذار  زانيم رفتن باالتر -است ينيتكو  ها آن نظم و تيعضو  رايز ) 1  

  ير يپذ  جامعه -نظم جاديا  و يسردرگم از ييرها  -ديآ  ينم وجود به اعضا ٔهاراد و يآگاه اساس بر رايز ) 2  

  ياجتماع نهاد -نظم جاديا  و يسردرگم از ييرها  -است ينيتكو  ها آن نظم و تيعضو  رايز ) 3  

  ير يپذ  جامعه -ياجتماع يها دهيپد  با ارتباط در ير ياثرپذ  و ياثرگذار  زانيم رفتن باالتر -ديآ  ينم وجود به اعضا ٔهاراد و يآگاه اساس بر رايز ) 4  

  دارد؟ اشاره ياجتماع شمندانياند از گروه كدام به ريز عبارات از كي هر -۲۱۳

   ييابتدا و ساده جوامع ۀمطالع  

   غرب فرهنگ يخودمدار به انتقاد  

   دانستن بشر ۀگذشت به متعلق را ييابتدا جوامع  

   يغرب ريغ يها فرهنگ با مواجهه  

  شناسان جامعه -شناسان مردم -شناسان جامعه -شناسان مردم) 2  شناسان مردم -شناسان جامعه -شناسان مردم -شناسان مردم) 1  

  شناسان جامعه -شناسان مردم -سانشنا جامعه -شناسان جامعه) 4  شناسان مردم -شناسان جامعه -شناسان مردم -شناسان جامعه) 3  
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  .ديكن مشخص را ريز عبارات بودن نادرست اي درست -۲۱۴  1515

   سازد يم دسترس از دور را عتيطب از انسان معقول يور بهره امكان عت،يطب با متناظر يابزار دانش طرد با سكوالر جهان.  

   مراعـات را آن هـم يبرخـ و كنند يم عمل آن به شيب و كم ياريبس كه است ياجتماع جهان اريمع نظام همان ياجتماع يها ارزش و ديعقا 

  .كنند ينم

   رديگ يم شكل ياجتماع جهان آن كالن يها ارزش و ها آرمان د،يعقا اساس بري اجتماع جهان هر تيهو.  

   ياساس يها يژگيو رات،ييتغ رشيپذ و زمان گذر رغم يعل كه يا گونه به است گريد نسل به ينسل از فرهنگ انتقال يمعنا به ياجتماع تيهو 
  .آورد يم دوام و ماند يم داريپا آن

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

  نادرست -درست -نادرست -نادرست) 4  ستر ناد -درست -درست -نادرست) 3  

  است؟ آمده نهيگز كدام در ريز يامدهايپ از كي هر علت -۲۱۵

   ها حرفه و مشاغل يبرخ به نسبت اسالم منع  

   ياجتماع جهان يفرهنگ تيهو آمدن ديپد  

   مانده آنجا از و رانده نجايا از!  

  يفرهنگ يخودباختگ -ياجتماع يها ارزش و ديعقا  انيم تناسب آمدن وجود به -ها انسان تيهو  و تيترب بر مخرب آثار) 1  

  يفرهنگ يخودباختگ -ياجتماع جهان افراد يسو از ها ارزش و ديعقا  از ينوع شناختن تيرسم به و رشيپذ  -ها انسان تيهو  و تيترب بر مخرب آثار) 2  

  ياجتماع جهان فرهنگ گسترش در يناتوان - ياجتماع جهان افراد يسو از ها ارزش و ديعقا  از ينوع شناختن تيرسم به و رشيپذ  - ها آن بودن مكروه اي حرام )3  

  ياجتماع جهان فرهنگ گسترش در يناتوان -ياجتماع يها ارزش و ديعقا  انيم تناسب آمدن وجود به -ها آن بودن مكروه اي حرام) 4  

 ياجتمـاع جهـان يبـرا يامـديپ چه ياجتماع جهان در تيجمع كاهش و كند يم نيمأت را ياسيس نظام اقتدار يفرهنگ نظام يحالت چه در -۲۱۶
  باشد؟ داشته تواند يم

 يهـا جهـان تسلط و بسط ساز نهيزم تواند يم كه است آنٔه گستر شدن محدود ۀمنزل به -استيس بسط و توسعه يراستا در يفرهنگ تير يمد  ۀليوس به) 1  
  .باشد گريد  ياجتماع

 و بسـط سـاز نـهيزم توانـد يمـ كه است آن ٔهگستر شدن محدود ۀمنزل به -باشد جامعه يفرهنگ يها ارزش و ديعقا  جهت در ياسيس نظام عملكرد اگر) 2  
  .باشد گريد  ياجتماع يها انجه تسلط

 كه كند يم ياساس و يتيهو  يا مسئله به ليتبد  را تيجمع نيمأت ۀمسئل -باشد جامعه يفرهنگ يها ارزش و ديعقا  جهت در ياسيس نظام عملكرد اگر) 3  

  .كند يم وابسته آن به را يفرهنگ يمعان گسترش

 يمعـان گسـترش كـه شـود يمـ ياساسـ و يتـيجمع يا مسئله به ليتبد  تيهو  ۀمسئل -استيس بسط و توسعه يراستا در يفرهنگ تير يمد  ۀليوس ) به4  
  .كند يم وابسته آن به را يفرهنگ

  است؟ نادرست دوم دگاهيد با تباط را در و درست گريكدي با ها جهان يها تعامل ٔهدربار اول دگاهيد با ارتباط در نهيگز كدام -۲۱۷

 عـتيطب فـوق و عـتيطب جهـان بـه ينيتكـو  جهان دگاهيد  نيا  اساس بر -ستندين قائل يتفاوت يانسان علوم و يعيطب علوم نيب دگاهيد  نيا  طرفداران) 1  

  .شود  يم ميتقس

  .است يفرهنگ جهان و يذهن جهان از تر مهم عتيطب جهان - كنند يم تصرف و دخل آن در مختلف جوامع و ها فرهنگ كه است يخام ٔهماد ينيتكو  جهان )2  

  .هاست آن فرهنگ تابع افراد يفرد و يذهن جهان دگاهيد  نيا  در -دارند يماد و يعيطب يتيهو  هنگفر  و افراد ذهن) 3  

  .شود يم محدود عتيطب جهان به ينيتكو  جهان دگاهيد  نيا  اساس بر -ندارند يتياهم ينيتكو  جهان و يذهن جهان) 4  

  ؟است مرتبط ه  شد داده ميمفاه با بيترت به نهيگز كدام عبارات -۲۱۸

   قتيحق  

   تيعقالن  

   ياسيس سمياليامپر  

 و بشـر ثابت يها پرسش به پاسخ ييتوانا  ديبا  يجهان فرهنگ -داشت نخواهند را خود تيهو  از دفاع ييتوانا  نباشند، قائل يقتيحق به كه ييها  فرهنگ) 1  
  .است ياسيس و يظامن قدرت به توسل با يخارج نيسرزم كي اشغال يمعنا به -باشد داشته را ريمتغ يها پرسش

تنهـا  ديـبا  يجهان فرهنگ -باشند داشته مختلف يها ارزش و ديعقا  سنجش يبرا يزانيم و اريمع توانند ينم نباشند، قائل يقتيحق به كه ييها  فرهنگ) 2  
  .رديگ يم شكل فيضع جوامع ينظام اشغال با -دهد پاسخ انسان ٔهدربار بشر نياد يبن يها پرسش به

 ٔهدربـار بشـر نياد يبن يها پرسش به تنها ديبا  يجهان فرهنگ -داشت نخواهند را خود تيهو  از دفاع ييتوانا  نباشند، قائل يقتيحق به كه ييها  فرهنگ) 3  
  .است ياسيس و ينظام قدرت به توسل با يخارج نيسرزم كي اشغال يمعنا به -دهد پاسخ انسان

 ييتوانا  ديبا  يجهان فرهنگ -باشند داشته مختلف يها ارزش و ديعقا  سنجش يبرا يزانيم و اريمع توانند ينم نباشند، قائل يقتيحق به كه ييها  فرهنگ) 4  

  .رديگ يم شكل فيضع جوامع ينظام اشغال با -باشد داشته را ريمتغ يها پرسش و بشر ثابت يها پرسش به پاسخ
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  است؟ آمده نهيگز كدام در انقالب از قبل ياسالم يهاكشور نخبگان توسط سميوناليناس مانند يمكاتب از استفاده يمنف امديپ دو -۲۱۹  1616

  .نداشت قرار يغرب ياجتماع تيهو  يكارها و ساز از انتقاد جهت در -نداشتند را الزم يسازگار  غرب يفرهنگ يمبان با) 1  

  .نداشتند را الزم يسازگار  ربغ يفرهنگ يمبان با -گرفتند ينم قرار ،بودند افتهي تيترب اسالم فرهنگ دامان در كه يمردم تيحما  مورد) 2  

  .گرفتند ينم قرار ،بودند افتهي تيترب اسالم فرهنگ دامان در كه يمردم تيحما  مورد -كردند يم مخدوش را ياسالم امت وحدت) 3  

  .كردند يم مخدوش را ياسالم امت وحدت -نداشت قرار يغرب ياجتماع تيهو  يكارها و ساز از انتقاد جهت در) 4  

  :ديده پاسخ ريز االتؤس به رنسانس و سميسكوالر با طارتبا در -۲۲۰

   ست؟يچ جهان و انسان يمعنو ابعاد يفراموش ليدل  

   ست؟يچ سميسكوالر  

   شود؟ يم محسوب غرب فرهنگ خيتار در دوره نيچندم رنسانس  

   ست؟يچ رنسانس به دوره اين گذاري نام دليل  

 -اسـت يهسـت جهـان از آن تصـور يـا غرب فرهنگ يبين جهان -رديگ يم قرار يدنيو ينيازها و اهداف خدمت در يگزينش صورت به يمعنو ابعاد رايز ) 1  

  .بازگشت روم و يونان فرهنگ به زمان اين در غرب -دوم

 بشـر ۀانشناسـ يهسـت يهـا پرسـش بـه غرب معاصر فرهنگ پاسخ -شود يم يجهان اين و يدنيو اهداف و ها آرمان متوجه انسان يها ظرفيت ۀهم رايز ) 2  

  .شدند يم دهيپرست يوسط قرون ٔهدور در كه متكثر خداوندگاران از شدن دور -سوم -است

 -سـوم -است يهست جهان از آن تصور يا غرب فرهنگ يبين جهان -شود يم يجهان اين و يدنيو اهداف و ها آرمان متوجه انسان يها ظرفيت ۀهم رايز ) 3  

  .زگشتبا روم و يونان فرهنگ به زمان اين در غرب

 بشـر ۀشناسـان يهسـت يها پرسش به غرب معاصر فرهنگ پاسخ -رديگ يم قرار يدنيو ينيازها و اهداف خدمت در يگزينش صورت به يمعنو ابعاد رايز ) 4  

  .شدند يم دهيپرست يوسط قرون ٔهدور در كه متكثر خداوندگاران از شدن دور -دوم -است

  است؟ اوردهين ديجد غرب ظهور از قبل يجهان ۀامعج با ارتباط در يدرست عبارات نهيگز كدام -۲۲۱

 در يرغربـيغ يكشـورها فرهنـگ -بودنـد آورده وجود به را خود به مربوط ياسيس تيحاكم جهان، از يبخش در كي هر مختلف يها تمدن و ها فرهنگ) 1  

  .داشت ريپذ  بيآس و متزلزل يتيوضع يجهان ياقتصاد و ياسيس يها سازمان و روابط يۀحاش

 ،ياسيس ،ياقتصاد روابط -دهد قرار ياقتصاد اي ينظام ،ياسيس روابط تابع را يفرهنگ تعامالت سرنوشت كه نبود يا گونه به زمان آن در يجهان ۀجامع) 2  
  .بود برقرار متفاوت يها تيحاكم با مختلف يكشورها نيب يفرهنگ و ينظام

 جـذب و هضم خود درون را مهاجم گروه بودند، برخوردار يبرتر  يفرهنگ تيظرف از كه يورتص در گرفتند، يم قرار ينظام هجوم مورد كشورها يبرخ اگر) 3  

  .بودند آورده وجود به را خود به مربوط ياسيس تيحاكم جهان، از يبخش در كي هر مختلف يها تمدن و ها فرهنگ -كردند يم

 يمرزهـا از توانسـتند يمـ مختلـف يها فرهنگ -بود برقرار متفاوت يها تيحاكم با مختلف يكشورها نيب يفرهنگ و ينظام ،ياسيس ،ياقتصاد روابط) 4  
  .كنند عبور يمعرفت و يعلم ميمستق يوگوها گفت اي يتجار  روابط قيطر  از خود ييا يجغراف

  است؟ آمده نهيگز كدام در ريز عبارات از كي هر امديپ بيترت به -۲۲۲

   يجهان اقتصاد در يزن چانه قدرت شدن گرفته  

   ياقتصاد سميبراليل تيحاكم  

   ستميب قرن اول ۀمين در يجهان بزرگ جنگ دو وقوع  

   جهان در مدرن يزندگ گسترش  

 منـاطق سـر بـر يياروپـا  يكشـورها رقابـت -رلنـديا  يقحطـ بـا مقابلـه يبـرا ياقدام هر از يخوددار  -اقتصاد شدن يمحصول تك به شدن داده سوق) 1  

  يطيمح تسيز  يها بيآس انواع گسترش -ياستعمار 

 مشكالت حل و عتيطب بر تسلط و ريتسخ -كنت يۀنظر  بودن خطا -يستياليامپر  و انهيجو  سلطه نگاه -اقتصاد شدن يمحصول تك به شدن داده سوق) 2  

  قيطر  نيا  از بشر

 بـر تسـلط و ريتسخ -ياستعمار  اطقمن سر بر يياروپا  يكشورها رقابت -يستياليامپر  و انهيجو  سلطه نگاه -استعمارگر يكشورها به ياقتصاد يوابستگ) 3  

  قيطر  نيا  از بشر مشكالت حل و عتيطب

 يهـا بيآسـ انـواع گسـترش - كنـت يـۀنظر  بـودن خطـا - رلنـديا  يقحطـ با مقابله يبرا ياقدام هر از يخوددار  - استعمارگر يكشورها به ياقتصاد يوابستگ )4  
  يطيمح ستيز 

  است؟ كدام بيترت به ها آن عوقو يزمان روند ،ه  شد داده عبارات به توجه با -۲۲۳

  يمعرفت بحران )الف  

  يعقل شناخت )ب  

  جهان شناخت راه نيمعتبرتر عنوان به سايكل آباء شهود و مقدس كتاب )ج  

  يتجرب و يحس شناخت )د  

  رنسانس) ه  

  يعلم شناخت در شهود و يوح گرفتن دهيناد )و  

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

 

 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

صيلي 
سال تح

0
1

 - 
0

0
  

  

شمارة 
دفترچة 

2
 - 

صاصي 
آزمون اخت

9 
مهر 

1
4

0
0

  )
گ

ساني
شي علوم ان

روه آزماي
 (

  

  كند؟ يم انيب يدرست به را مسلمان يكشورها در سكوالر حاكمان يها يژگيو نهيگز كدام -۲۲۴  1717

 اسـتقالل خواسـتار -بودنـد ينـيد  يمبنـا بـر ياسـالم يكشورها در ها دولت رفتار اصالح دنبال به -بود استعمار يجهان قدرت به وابسته ها آن قدرت) 1  

  .بودند ياسالم جوامع ياسيس و ياقتصاد

 -ببرنـد نيب از را ياسالم و ينيد  مظاهر ،دنديكوش يم يغرب يكشورها قدرت به اتّكا با آنان -نداشت كشورها نيا  يخيتار  ۀنيشيپ و اعتقادات در شهير ) 2  

  .بودند ديجد  ياجتماع يساختارها جاديا  و نيشيپ ياجتماع يساختارها حذف دنبال به آنان

 بـر ياسـالم يكشـورها در هـا دولـت رفتـار اصالح دنبال به -ببرند نيب از را ياسالم و ينيد  مظاهر ،دنديكوش يم يغرب يكشورها قدرت به اتّكا با آنان) 3  

  .بودند ياسالم جوامع ياسيس و ياقتصاد استقالل خواستار -بودند ينيد  يمبنا

 كشـورها نيـا  يخيتـار  ۀنيشـيپ و اعتقـادات در شـهير  -بودنـد ديجد  ياجتماع يساختارها جاديا  و نيشيپ ياجتماع يساختارها حذف دنبال به آنان) 4  

  .بودند ياسالم جوامع ياسيس و ياقتصاد استقالل خواستار -نداشت

  است؟ جدول از قسمت كدام مصداق ريز عبارات از كي هر بيترت به -۲۲۵

   يمنف مقاومت  

   عدالتخانه جنبش  

   يقطب دو جهان  

  توصيف مفهوم  مفهوم

  دنبال اصالح كار يا رفتار خاصي از پادشاه نبود، بلكه اصالح شيؤه زمامداري را هدف قرار داده بود. فقط به  (الف)

  .شود ينم انجام هينظام واجبات حد در جز آن با ياسيس يهمكار و شود يم دانسته ظالمانه پادشاه تيحاكم  (ب)

  .شود يم ييشناسا غرب اي شرق بلوك از يكي يبرا شان تياهم و گاهيجا اساس بر كشورها و ها انقالب ها، جنبش تيهو  (ج)

  الف -ج -) ب4  ج -الف -) ب3  ج -ب -) الف2  ب -ج -) الف1  

  

  اند كه ............... دانان موفق شده منطق -۲۲۶

  شويم، مشخص كنند. يري خطا در انديشه نميگ گونه نتيجه ) قواعدي را كه اگر رعايت شوند دچار هيچ1  

  اي را نشان دهند. هاي جلوگيري از هر مغالطه ها، راه بندي آن ) با بررسي انواع خطاهاي ذهن و دسته2  

  ها را بيان كنند. هاي پيشگيري و درمان آن ها مبارزه كنند و روش هاي ذهن را شناسايي و با آن ) بيماري3  

  تر عوامل لغزش و خطاي ذهن را تشخيص دهند. تر و دقيق علم منطق، سريع كارگيري قواعد به ) با4  

  هايي وجود دارد؟ ترتيب امكان بروز چه نوع مغالطه در عبارات زير به -۲۲۷

  چيز از تو گشت. چون از او گشتي همه  

  او فرد متديني است. ؛كند اش را تكريم مي سعيد همسايه  

اســـت يخـــال كـــه مبـــر گمـــان شـــهيب آن
 

ــــا  ــــه ديش ــــگ ك ــــه پلن ــــد خفت باش
 

  اشتراك لفظ -ابهام در مرجع ضمير -) ابهام در مرجع ضمير2  ظاهري معناي به توسل -كلمات نگارشي شيؤه -ضمير مرجع در ابهام )1  

  اشتراك لفظ -شيؤه نگارشي كلمات -) اشتراك لفظ4  توسل به معناي ظاهري -ابهام در مرجع ضمير -) اشتراك لفظ3  

  هاي چهارگانه برقرار است؟ ، كدام يك از نسبت»الساقين مثلث متساوي«و » الزاويه مثلث قائم«م بين دو مفهو -۲۲۸

  وجه  ) عموم و خصوص من4  ) عموم و خصوص مطلق3  ) تباين2  ) تساوي1  

  درستي نشان داده شده است؟ نسبت آخرين جزء تعريف مفهوميِ صحيح با مفهوم مجهول در كدام شكل به -۲۲۹

  1 (

  

2 (

  

3 (

  

4 (

 

  

ها ديـده اسـت كـه  هاي پليسي دارد، در اين فيلم تازگي توانسته حرف بزند. او كه عالقۀ زيادي به فيلم به سجاد كودك كنجكاوي است كه -۲۳۰
هايي روي سقفشان دارند. يك روز كه خودروي پدر سجاد خراب شده بود، امدادخودرو با خودرويي كه روي سـقفش  يس چراغهاي پل خودرو

  ها شده باشد؟ سجاد ممكن است دچار كدام مغالطه». ماشين پليس«محض ديدن آن خودرو گفت:  به چراغ داشت، براي كمك آمد. سجاد

  توسل به احساسات -اشتراك لفظ -) تمثيل ناروا2  م انعكاسايها -زده تعميم شتاب -) تمثيل ناروا1  

  توسل به احساسات  -ايهام انعكاس -) اشتراك لفظ4  زده تعميم شتاب -ايهام انعكاس -) اشتراك لفظ3  
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  كدام گزينه دربارٔه قضيۀ حملي درست است؟ -۲۳۱  1818

  لفظ است.) ربط دادنِ شخصيه بودنِ آن، به جزئي بودنِ نهاد، مغالطۀ اشتراك 1  

  ) اگر سور جزئي داشته باشد، موضوع آن داراي مصداق كامالً مشخص نيست. 2  

  شود. ) كميت آن بر اساس جزئي يا كلي بودن موضوع آن تشخيص داده مي3  

  شود. به چهار نوع تقسيم مي ،) كيفيت آن بر اساس چيستيِ سور و نسبت4  

  در مربع تقابل .............. -۲۳۲

  بريم. مي ودن يك رأس به درست بودن رئوس ديگر پي) از درست ب1  

  بريم. مي ) از غلط بودن يك رأس پاييني به غلط بودن دو رأس بااليي پي2  

  بريم. مي ) از درست بودن يك رأس سمت راست به غلط بودن رئوس سمت چپ پي3  

  يم.بر  مي ) از غلط بودن رأس پايين و سمت چپ، به درست بودن دو رأس سمت راست پي4  

  دانستن شكل يك قياس اقتراني ............... -۲۳۳

  ) براي بررسي قانون نتيجه الزم است.2  نياز نيست. مورد) در تشخيص اعتبار آن، 1  

  ) الزمۀ بررسي شرط سوم اعتبار است.4  گيري از آن است. ) اولين شرط نتيجه3  

  در قياس استثناييِ ............... -۲۳۴

  كند. چهار حالت معتبر وجود دارد و وضع هر طرف، طرف ديگر را وضع مي ) انفصالي حقيقي،1  

  كند. ) انفصالي حقيقي، دو حالت معتبر وجود دارد و رفع هر طرف، طرف ديگر را وضع مي2  

  دهند. ترتيب، وضع تالي و رفع مقدم را نتيجه مي ) اتصالي، وضع مقدم و رفع تالي معتبرند و به3  

  دهند. ترتيب، وضع تالي و رفع مقدم را نتيجه مي و وضع تالي معتبرند و به ) اتصالي، رفع مقدم4  

  است؟» جدل«و » خطابه«ترتيب، مربوط به  در كدام گزينه فنوني كه ذكر شده، به -۲۳۵

  پنهان كردن مقدمات -) برقراري تماس چشمي2  غيرقابل حدس بودن نتيجه -مرحله به مرحلهگيري  ) اعتراف1  

  تأثير بيان در اقناع مخاطب -) روان و شيوا سخن گفتن4  گيركننده بودن نتيجه غافل -زبان بدن ) استفاده از3  

  ؟نداردمفهوم كدام بيت با مباحث ريشۀ فلسفه تناسب  -۲۳۶

) در غيب هست عودي، كاين عشـق از اوسـت دودي1
  

يــك هســت نيســت رنگــي، كــز اوســت هــر وجــودي  
  

چيــــزي ثابــــت و برجــــاي نيســــت ) هــــيچ2
  

ــــ   ــــتجمل ــــرمدي اس ــــير س ــــر و س ه در تغيي
  

ـــــويش را3 ـــــتي خ ـــــازمودي هس ـــــري بي ) عم
  

يــــك بــــار نيســــتي را هــــم بايــــد آزمــــود  
  

ـــت4 ـــالم نيس ـــت در ع ـــه هس ـــه هرچ ـــار ك ) انگ
  

چـــه نيســـت در عـــالم هســـتهر پنـــدار كـــه   
  

  يزي است؟چ چه افالطون با بيان تمثيل غار در پي -۲۳۷

  سوي آزادي حقيقي به گري فلسفه ) نماياندن كيفيت هدايت2  في) نشان دادن استقالل فكري خويش در مسائل فلس1  

  ) معرفي سير تدريجي فراگيري تفكر فلسفي و آزادانديشي4  هاي فكري غيرمنطقي ) رها كردن جامعه از عادات و سنت3  

  گر ديدگاه سيسرون دربارٔه نقش سقراط در تاريخ فلسفه است؟ كدام گزينه بيان -۲۳۸

  كرد. دانست و به امر خدا در رؤياها و نداهاي غيبي، اهل زمين را به تفكر فلسفي دعوت مي يج آن را يك رسالت آسماني مي) سقراط فلسفه و ترو 1  

  كرد. ها بحث كند، در حوزٔه اخالق و زندگي تأمل فلسفي مي جاي اينكه دربارٔه امور غيركاربردي مثل مادٔه اوليۀ جهان و تبيين دگرگوني ) سقراط به2  

  كرد.بساط سوفسطائيان را برچيد و پرچم علم و فضيلت را بعد از اينكه رو به زوال رفته بود، دوباره برافراشت و در اين راه جان خود را فدا ) سقراط 3  

  استوار شود. گرايي هم ها انداخت و عالوه بر آن، به اخالقيات و خير و شر نيز پرداخت تا در كنار فلسفه، فضيلت ) سقراط واژٔه فلسفه را بر سر زبان4  

  ايم؟ با بيان كدام عبارت ناخواسته سخن خود را رد كرده -۲۳۹

  اثبات و تأييد نيست. قابل هاي عقلي يا غيرعقلي ) هيچ باور و اعتقاد مطابق با واقعيتي با روش1  

  هاي انسان از ذات خود و محيط پيرامون، نادرست و خالف واقعيت خارجي است. ) تمام شناخت2  

  سازد. كند و نيازهاي خود را برطرف مي ها زندگي مي ولي انسان بر پايۀ آن ،عتبار ندارند) حواس، ا3  

  ها انتقال دهد. تواند آن را به ديگر انسان ) فهم انسان از امور، مخصوص شخصِ خودش است و نمي4  

  ها و ابزارهاي شناخت درست است؟ كدام گزينه دربارٔه راه -۲۴۰

  ها مختص پيامبران است. ها وجود دارد كه يكي از آن انسان) چهار ابزار براي شناخت 1  

  توانند با هم همكاري كنند. ) سه ابزار شناخت در انسان تعبيه شده است كه همگي مي2  

  پذيرند. ولي برخي فيلسوفان نمي ،) در وجود انسان چهار ابزار شناختي قرار داده شده است3  

  برند. ولي فقط برخي از مردم از هر سه ابزار بهره مي ،ها سه ابزار شناختي دارند ) همۀ انسان4  
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  ادراك حسي و عقلي درست است؟ بارٔهدر ، كدام گزينهدر مقايسه ميان نظر پارمنيدس و افالطون -۲۴۱  1919

  .دانند دو منكر ادراك حسي هستند و آن را نامعتبر مي پارمنيدس و افالطون هر) 1  

  .تمام عالم محسوسات است به تغيير دري افالطون معتقد لو ،نيست دس معتقد به حركت و تغييرمنيپار ) 2  

  .داند خطاپذير نمي، آن را قائل است شبراي كمي با اينكه ارزشاما افالطون  ،داند حسي را خطاپذير مي ادراكپارمنيدس ) 3  

  ت.طبيعت اس جهانشناخت  فقط لاما از نظر پارمنيدس كار عق ،ل استثُمُ جهاناز نظر افالطون عقل ابزاري براي شناخت ) 4  

  است؟ هاي زير درست عبارت چند مورد از -۲۴۲

  .االت مهم و اساسي انسان بودؤگويي به س در پاسخ جربيهاي ت محدوديت روش ،توجهي به تفكر عقلي در غرب يكي از اشكاالت بي) الف  

  .ها است انسان ۀايج تجربي و تفاوت ميان تجرببسياري از نتشدن احتمالي  ،قطعيت در احكام تجربي از بين رفتن نتيجۀ )ب  

  .قطعيت احكام تجربي است عدمو از پيامدهاي محدوديت روش  ،نمايي علوم تجربي گرايي و با اشكال مواجه شدن واقع يبسنظهور ) ج  

  .دين و حقوق منجر شد ،اخالق هويت انسان، در گرايي بيسمهري به علوم عقلي در نهايت به ن توجه بيش از حد به تجربه و بي) د  

  رچها) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1  

  حقيقت انسان است؟» من«ها در كدام گزينه مقصود از  با فرض درست بودن محتواي همۀ گزينه -۲۴۳

  شناسند. گرايي مي ) من را به كمال2    ) من تجربيات فراواني دارم.1  

  ام ديگر خودم نيستم. دن حافظه) من با از دست دا4  ام و روزي هالك خواهم شد. ) من هم فاني3  

  سينا و سهروردي است؟ شناسيِ ابن كدام گزينه از موارد اختالف در انسان -۲۴۴

  اي مادي و زميني دارد. ) حقيقت انسان جنبه2  ) نفس انسان ذاتاً داراي مراتب مختلف است.1  

  يقي دارند.) ابعاد وجودي انسان وحدتي حق4  ) روح انسان غيرزميني و از جانب باالست.3  

  كدام گزينه مطابق با ديدگاه فيلسوفان مسلمان در فلسفۀ اخالق است؟ -۲۴۵

  داند. ها را زيبا و خوب مي شناسد و عقل انسان آن ها را مي ) انسان فطرتاً فضيلت1  

  ها دوري كند.  ها پايبند باشد و از رذائل و بدي تواند به فضائل و نيكي دين مي ) انسان بي2  

  كند. زيرا اعتقاد به او ميل به فضائل را بيشتر از رذائل مي ،هاست توانۀ انجام خوبي) خدا پش3  

  شود، شديدتر بودن تمايالت مادي از معنوي است.رذايل تواند مرتكب  ) علت اينكه انسان مي4  

  

  است؟ نادرستيك از جمالت زير  كدام -۲۴۶

  گيرد. هاي متفاوتي شكل مي ها، تبيين ل متفاوت در بروز پديدهدليل وجود عل ) گاهي به1  

  همگي درست باشند، وجود دارد.  حال درعين) احتمال اينكه كه در تبيين يك پديده، چندين علت مطرح گردد كه 2  

  هاي محتمل ديگر را رد كرد. توان با دست يافتن به يك تبيين خاص، تبيين ) گاهي مي3  

  بيني و كنترل كرد. ها را پيش توان آن ها تا حد زيادي مي تبيين خاص از پديده ) پس از ارائۀ يك4  

  ؟نگيردهاي علمي، در مجموعه روش علمي قرار  ه به مسئله  شد هاي ارائه شود برخي از پاسخ كدام عامل باعث مي -۲۴۷

  فرد هاي منحصربه ) حل مسائل با روش2    ) تكيه داشتن بر منابع غيرتجربي1  

  هاي ذهني دانشمند گيري تأثير جهت ) قرار گرفتن تحت4  تكرار  غيرقابلهاي  مسائل با روش) حل 3  

كس جز او و  چسبد و در آغوش هيچ شدت به مادرش مي ماهگي به رفت، در هشت راحتي به آغوش همۀ افراد مي به ماهگي كودكي كه در پنج -۲۴۸
  بيانگر اين است كه ................ رود. اين مسئله  اش نمي برخي از اعضاي نزديك خانواده

  ) كودك به مراحل باالتر رشد اجتماعي رسيده است.2  ) در مسير رشد هيجاني و اجتماعي كودك اختالل ايجاد شده است.1  

  هاي اوليه به مركب تبديل شده است. هيجان ) رشد هيجاني كودك از4  ) محيط كودك ترس را در او ايجاد كرده است.3  

  يك از تغييرات زير در دورٔه نوجواني است؟ ايي نگهداري اطالعات بيشتر در حافظه در يك لحظه، نتيجۀ كدامتوان -۲۴۹

  ) توجه گزينشي4  ) پردازش مفهومي3  ) افزايش سرعت تفكر2  سازي ) تفكر فرضيه1  

اي را فشـار دهـد.  ، دكمـهشنيدخاصي را  خواهد كه هربار از گوشي مخصوص صداي در يك آزمون ارزيابي توجه، آزمايشگر از آزمودني مي -۲۵۰
بار بـا ارائـۀ صـوت  ۴۷بار از اين  ۱۰دهد و اين در حالي است كه  بار دكمه را فشار مي ۴۷دهد، ولي آزمودني  بار صدا را ارائه مي ۴۰آزمايشگر 

  يك از حاالت زير اتفاق افتاده است؟ توسط دستگاه منطبق نبوده است. در اين آزمايش كدام

  بار محرك هدف را از دست داده است. 10بار دچار اصابت شده است و  40ودني تمام ) آزم1  

  بار دچار هشدار كاذب شده است. 7بار دچار اصابت شده است و  47) آزمودني 2  

  بار دچار هشدار كاذب شده است. 10بار دچار اصابت شده است و  37) آزمودني 3  

  بار محرك هدف را از دست داده است. 3 بار دچار اصابت شده است و 47) آزمودني 4  

 
 

 کتاب کل :شناسی روان
´ 11
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  تر است؟ اگر بخواهيم خطاي حافظۀ كاذب را با خطاهاي موجود در مبحث ادراك مقايسه كنيم، به كدام مورد شبيه -۲۵۱  2020

  ) هشدار كاذب4  ) خطاي شناختي3  ) توهم2  ) خطاي ادراكي1  

مدت يك دقيقه در ذهنش  به شود، امك را كه توسط برادرش براي او خوانده ميرقميِ دريافت شده از طريق پي مريم شمارٔه رمز پوياي هشت -۲۵۲
  كند. در اين موقعيت از كدام نوع رمزگرداني و كدام نوع حافظه استفاده كرده است؟ افزار انتقال وجه وارد مي كند و آن را در نرم تكرار ميعيناً 

  كاري -) شنيداري4  مدت تاهكو  -) معنايي3  كاري -) معنايي2  مدت كوتاه -) شنيداري1  

داند. سميه بـا چـه  اي دشوار را بايد حل كند. او راهبردها و اقدامات مناسب را نمي سميه با يك مسئلۀ رياضي مواجه شده كه در آن معادله -۲۵۳
  رو است و چرا؟ اي روبه نوع مسئله

  دسترسي به هدف تضمين شدني است. دسترسي يا عدم -شده تعريف ) خوب1  

  اقدامات مشخصي در دسترس نيست. -نشده  تعريف وب) خ2  

  مسئله در عين چند عليتي بودن اقدامات مشخص دارد. -شده تعريف ) خوب3  

  پذير نيست. مسئله پيچيده است و رسيدن به پاسخ امكان -نشده تعريف ) خوب4  

  شود؟ مي» هاي غيرمنطقي حل انع استفاده از راهم«نقش دارد و هم شناخت آن » گيري ميزان دشواري يك تصميم«كدام عامل هم در  -۲۵۴

  گيري ) سبك تصميم4  هاي شخص ) توانمندي3  ) ميزان كنترل شخص2  ها ) تعداد اولويت1  

  گيري مواجه است؟ فرد با نوعي تصميم» حل مسئله«يك از مراحل  در كدام -۲۵۵

  راحل دوم و پنجم) م4  ) مراحل اول و چهارم3  ) مراحل دوم و سوم2  ) مراحل اول و پنجم1  

  شود؟ آورد و اين موضوع چه ناميده مي بار مي گيري در چه صورت نتايج منفي به رعايت نكردن مراحل درست تصميم -۲۵۶

  گيري هاي تصميم سبك -هاي نادرست تأثير روش ) قرار گرفتن تحت1  

  گيري هاي تصميم سبك -هاي ثابت و يكنواخت ) استفاده از روش2  

  گيري موانع تصميم -هاي نادرست تأثير روش حت) قرار گرفتن ت3  

  گيري موانع تصميم -هاي ثابت و يكنواخت ) استفاده از روش4  

  همراه دارد؟ به اي شود و چه نتيجه ، كدام مفهوم دريافت مي»شود حركت در مسير دستيابي به هدف، نوعي موفقيت تلقي مي«از عبارت  -۲۵۷

  گيرد. تأثير موانع زودگذر و عواملي چون خستگي قرار نمي تفرد تح -محور است ) هدفمندي نتيجه1  

  گيرد. تأثير موانع زودگذر و عواملي چون خستگي قرار نمي فرد تحت -محور است  فرايند) هدفمندي 2  

  ماند. فرد از بيراهه رفتن و اتالف منابع انرژي خود مصون مي -محور است ) هدفمندي نتيجه3  

  ماند. فرد از بيراهه رفتن و اتالف منابع انرژي خود مصون مي -ستمحور ا فرايند) هدفمندي 4  

  يك از عوامل نگرشي مربوط است؟ ، به كدام»كنند كه براي آن پول بيشتري داده باشند مردم كااليي را بيشتر تأييد مي«اين عبارت كه  -۲۵۸

  ) اسناد4  ) ادراك كنترل و كارايي3  ) ناهماهنگي شناختي2  ) باورها و نظام ارزشي1  

  است؟ نادرستشناسي سالمت  كدام عبارت در مورد روان -۲۵۹

  شناسي سالمت اعتقاد بر اين است كه بيماري و سالمت دو جنبۀ جداگانه نيستند. ) در روان1  

  شوند. شناختي در دو نقش بررسي مي شناسي سالمت، متغيرهاي روان ) در روان2  

  گيرد. شناسان سالمت قرار مي ر حيطۀ كار روان) سبك زندگي افراد از موضوعاتي است كه د3  

  شناسي سالمت عالوه بر پيشگيري و درمان، حفظ سالمت رواني افراد و ارتقاي آن مدنظر است. ) در روان4  

  ؟نيستدرست » استرس و فشار رواني«كدام عبارت دربارٔه  -۲۶۰

  كنند. ) اغلب افراد فشار رواني را منفي تلقي مي1  

  كنند. در مقايسه با ديگران، در زندگي استرس بيشتري را تجربه مي  سال بزرگ) افراد 2  

  ) فشار رواني از نوع ارتباط شخص با محيط است.3  

  كند. ) هنگام فشار رواني، شخص يك موقعيت را فراتر از توانايي خود ارزيابي مي4  
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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



سال تحصیلی

۰۰-۰۱

دفرتچـۀ پاسخ های ترشیحی
آزمون آزمایشی ۹ مهر۱۴۰۰ (مرحلۀ ۱)

ویژۀ داوطلبان آزمون رسارسی سال ۱۴۰۱
گروه آزمایشی علوم انسانی
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 اسکن با توانید می شام گرامی، داوطلب

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

  شوید. وارد دو گزینه مؤسسه
 gozine2.ir 
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سؤال طراحان اسامی
عمـومی هـای درس ریحیـتشـ پاسخ

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ 

  

۲  
۳  
    مهم  رهایتذک   ۱۵

  

 برگـزار ۱۴۰۰ مهـر ۲۳ جمعـه روز در دو، گزینـه ۲ مرحلـۀ آزمایشی آزمون
 گردد. می

 ماننـــد خـــود طالیـــی خـــدمات از اســـتفاده جهـــت گرامـــی، داوطلـــب 

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

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

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

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

 شوید. gozine2.irwww.آدرس  به دو گزینه
 رمـزی  هامن شام عبور رمز اید، کرده نام ثبت اینرتنتی که صورتی در

  اید. منوده انتخاب خودتان که است
 ــه ــون های کارنام ــی آزم ــۀ آزمایش ــور  به ۱ مرحل ــل، تص ــا کام ــلۀ ب فاص

ـــانی ـــاهی زم ـــس کوت ـــون از پ ـــۀ مطـــابق آزم ـــر شـــده، اعالم اطالعی روی ب
گیــرد. می قــرار gozine2.irwww.آدرس  بــه دو گزینــه اینرتنتــی پایگــاه

 شـهر مناینـدگی طریق از را موضوع کارنامه، دریافت در اشکال بروز صورت در

 یید.پیگیری منا خود
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 ۱۴۰۱رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ علمی تئهی اسامی
ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عموم
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  :
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 آخ
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ا

  ی

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

 نرگس موسوی  الدین افشین محی  یغالم ابوالفضل

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

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

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

زهرا محمدی اکرب آخوندی  علی  محمد کریمی  علیرضا دلشاد

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

  علیزاده جواد  امیرحسین مراد  میالد قریشیسید 
 علیرضا حافظیان

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ            ریاضـ
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  :
کری
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مد 
رمح
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ید 
س

  

  ریاضیات
  مسئول درس:

سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... گروه ریا  
 

  

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

 زاده علی افضل|........... گروه تجر

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

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

 
روه

ر گ
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م

  :
اله
عبد

ان 
حس

مدا
مح

  ی

|.............................................................. فیزیک
  ندیدمنصور داوو - فرد حمید فداییدرس:  ینمسئول
 ندیدداوو هادی

 احمد رضوانی  بهمن شاهمرادی  علی نعیمی

|............................................................ شیمی
 بدالهییاسر عمسئول درس: 

 علی فرزادتبار پور  بهنام ابراهیم  ماشاءا... سلیامنی

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

 حسن نشتایی  بهنام میرحبیبی  محمد پازوکی

 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

  :
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شهی

اد 
سج

  

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

 ساز میرتا چینی

|....................................... ادبیات اختصا
 پیرو محمدرضا رس:د مسئول

 ضیقاابوالفضل 

|........................................... اختصاعر 
 پویا رضادادمسئول درس: 

 پدرام علیمرادی

|............................................................... 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 طهرانی مسئول درس:

حمید سودیان  حسین صادقی  پور مجید قدرتی  محمدعلی مودی

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

 محسن پیرحسینلو  سیمین زاهدی
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ مهر ۹ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ۱فارسي  ۱۵۹تا  ۱۵۱هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱

  ها:  همراه معني درست آن هاي نادرست به واژه  
  : نامۀ كوتاههرقع -۲    ها مكايد: مكرها و حيله -۱  
  بدسگال: بدانديش، بدخواه، دشمن -۴    نسيان: فراموشي -۳  
  ۲فارسي  ۱۶۸تا  ۱۵۹هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲

  معاني درست:   
  ) تفريط: كوتاهي كردن در كاري۱  
  ) تشرّع: شريعت، مقابل طريقت و عرفان۲  
  ) مسرّت: شادي، خوشي۴  
  ۲و  ۱نامۀ فارسي  واژه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ زينۀگ: پاسخ -۳

  اند:  معني درست كلماتي كه نادرست آمده  
  مناسب است).» چنبر«است براي   اي كه در صورت سؤال آمده سازند. (معني تير و آن نيزه چوب از كه سخت بسيار است ب) خدنگ: درختي  
  معني هستند). و ستيزه با مجادله همانگاري. (جدال  ساده گرفتن، د) مسامحه: آسان  
 ۱فارسي  ۱۶۰و  ۱۳۴، ۱۲۷، ۱۷هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۴

  معني بلند شد مدنظر است:  به» بخاست«نادرست است و با توجه به معني بيت » بخواست«در اين گزينه   
  اكنون كه بانگ بلبل مست از چمن بخاست.  
  ۲و  ۱امالي جامع فارسي *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۵

  اند: هايي كه با امالي نادرست آمده شكل درست واژه  
  شده : منسوب: نسبت داده۱گزينۀ   
  : حايل: مانع و حجاب ۲گزينۀ   
  : نصيب: بهره و سهم۳گزينۀ   
  ۱امالي جامع فارسي *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۶

  ها:   ادرست هركدام از گزينهموارد ن  
  اصرار ) اسرار ۳  تهنيت ) تحنيت ۲    معونت ) مئونت ۱  
  ۱فارسي  ۱۱۷و  ۶۵، ۳۶، ۳۳هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۷

  ها:  بررسي گزينه  
  غلط ۱اثر موسوي گرمارودي:  : گوشوارٔه عرش ۱گزينۀ   
  غلط ۱ور: اثري منث نامه  : سياست۲گزينۀ   
  غلط ۱متعلّق به سهراب سپهري:  : اتاق آبي ۳گزينۀ   
  غلط ۲اثري منثور، متعلّق به حسين واعظ كاشفي:  : اخالق محسني ۴گزينۀ   
  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۸

  .آميزي دارد، اما بيت فاقد حسن تعليل است حس» مرگ سرخ«در اين گزينه   
  ها:  ساير گزينه  
  : جناس: در، بر و سر/ تشبيه: خاقاني چون قلم است.۱گزينۀ   
  شكند. هاي جهان را مي : واج آرايي: تكرار صامت/ ن/ در مصراع دوم آشكار است./ اغراق: ياد لب يار، تمام توبه۲گزينۀ   
  خورم و شادم./ استعاره: دام استعاره از عشق است. : تناقض: غم مي۴گزينۀ   
  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۹

  ها:  بررسي آرايه  
  الف) جناس: مقيم و مُقام  
  ب) تشبيه: خاك راه دوست به توتيا تشبيه شده است.   
  آرزو -۲رايحه  -۱ج) ايهام: بو:   
  شده است.دو حسّ چشايي و شنوايي به هم آميخته » سخن شيرين«آميزي: در تركيب  د) حس  
  ) تشخيص: صبا مخاطب قرار گرفته است.ه  
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 هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۰
 مجاز از مردم عالم است.» عالم« ۴مجاز از دل و در گزينۀ » سينه« ۳مجاز از حوصله، در گزينۀ » سر« ۱در گزينۀ   
 هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۱

  : ۱هاي بيت بر اساس پيشنهاد گزينۀ  بررسي آرايه  
  آميزي: تلخ سخن راندن حس  
  تشبيه: تو به شِكر و تو به جان تشبيه شده است.  
  كنايه: كار به جان رسيدن كنايه از نهايت دشواري  
  تضاد: تلخ و شِكر  
  ۲رسي فا ۳۱ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۲

  شدٔه بيت چنين است:  صورت مرتب  
  دهد. دهد و عنبر (نهاد) باج (مفعول) به زلف شست تو مي اليه) مي نرگس (نهاد) رشوه، به چشم مست تو (مضافٌ  
 ۲فارسي  ۱۳۲و  ۴۳هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۳

  هاي پيشين:  وابسته  
  آن سابقه -۳اين كار  -۲همۀ شاگردان  -۱  
  هاي پسين:  وابسته  
  رديـف ششـم -۸گـو  [پيرمرد] نكته -۷پيرمرد شوخ  -۶معلم عربي  -۵تركيب عربي  -۴تجزيۀ [عربي]  -۳ساعت اول  -۲درس ساعت  -۱  

  سوءِظنِ معلم  -۱۳وقت كالس  -۱۲اول وقت  -۱۱سابقۀ شرارت  -۱۰[رديف] كالس  -۹
  و سوءِهاضمه، يك واژه هستند. توجه: تركيباتي همچون سوءِظن، سوءِبرداشت  
 ۱فارسي  ۸۰و  ۷۹هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۴

ساز نيامده است و جملـۀ مصـراع اول و  جملۀ هسته است؛ زيرا قبل از آن حرف ربط وابسته» چنان صيدش كنند امشب«در اين گزينه جملۀ   
  آمده است.» كه«و » اگر«ساز  ها حروف ربط وابسته يرو است؛ زيرا قبل از آنجملۀ وابسته يا پ» فردا بينوا ماند«جملۀ 

  ۲فارسي  ۷۳و  ۷۲و  ۱فارسي  ۱۳۶و  ۶۶، ۱۹هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۵
بين دو جمله آمده و ربط » شستمبرخاستم و خوش بن«بين دو واژه آمده و عطف است، ولي در » ناموس و ريا«و در » عاشق و مستم«در » واو«  

  درست است. ۳است، پس توضيح مندرج در گزينۀ 
  ها:  ساير گزينه  
  دانيم هرجا منادا داريم يك فعل به قرينۀ معنايي حذف شده است. : در بيت دوم يك منادا داريم: اي نفس. مي۱گزينۀ   
  د.بند تو/ تركيب وصفي: ندار -۲مطلوب تو  -۱: تركيب اضافي: ۲گزينۀ   
  نقش تبعي در ابيات وجود دارد. دو ناموس و ريا (معطوف)  -۲عاشق و مست (معطوف)  -۱: ۴گزينۀ   
  ۱فارسي  ۴۸ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۶

  است: » اليه مضاف«شده در ابيات (ج) و (د)  نقش ضمير مشخص  
  متمم است.» ش: «دهم الف) ز هر در، پند (مفعول) را به او (متمم) مي  
  مفعول است.» ش«گيرد:  فروشان (نهاد) آن را (مفعول) به جامي برنمي ب) پير مي  
  اليه است. مضاف» م«اليه) را صيد كردي:  ج) چه خوش، دل (مفعول) من (مضاف  
  اليه است. مضاف» ت«داند:  اليه) دري ديگر را نمي د) درويشِ سرِ كويِ تو (مضاف  
  ۱فارسي  ۱۱۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۷

  اين است كه دو چيز كه ظاهر همانند و يكسان دارند، لزوماً همانند نيستند.  ۴مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينۀ   
  ها:  مفهوم ساير گزينه  
  ارد.جز خاري كه من دارم (احتماالً درد عشق) كه هيچ ثمري ند نشينند به ) همۀ خارها روزي به گل مي۱  
  آورد.  ) فقط سرو است كه در برابر جفاي خزان تاب مي۲  
  شود. مقداري است؛ ني تا وقتي شكر دارد عزيز است و بعد از آن حصير زير پا مي دستي سبب خواري و بي ) تهي۳  
 ۱فارسي  ۳۶ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۸

  ادگري است. ابيات الف، ج و د نيز همين توصيه را دارند.مفهوم عبارت صورت سؤال توصيه به عدل و د  
  مفهوم ساير ابيات:   
  ب) توصيه به آباد كردن زمين با رنج و تالش خود  
  ) تسليم محض بودن در برابر خداونده  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

 
  | 

 سال
تحصیلی
 

۰۱  - 
۰۰

  

۵  

 ۱فارسي  ۷۰ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۹
  اهميت حركت و سفر اخته شاعر به گردش و حركت و تاختن پرد ۱در گزينۀ   
  توصيه به حركت و سفر كند اگر جاي آبادي سراغ داري در جاي ويران نمان  شاعر توصيه مي ۲در گزينۀ   
  اهميت حركت و سفر تواند سنگ را ببُرّد  آورند) نمي دست مي گويد: اگر آهن از سنگ بيرون نيايد (آهن را از سنگ آهن به شاعر مي ۳در گزينۀ   
قدر به اسبت فشار بياوري و يك روزه بروي و حيـوان را  روزه بروي بهتر است تا اينكه آنروزه را دو گويد: اگر راهِ يك شاعر مي ۴ر گزينۀ اما د  

  به كشتن دهي.
  ۲تركيبي از مفاهيم فارسي *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۰

  مفهوم ابيات:   
  تجلّي است. (وحدت وجود)ب) خداوند در آشكار و نهان عالم م  
  ج) ترك تعلّقات الزمۀ وصال به معشوق است.  
 ۱فارسي  ۱۲۷ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۱

  كنند با آدم نادان همنشين نشويد. سؤال توصيه مي بيتها همانند  كند با انسان نادان بحث نكنيد، اما ساير گزينه شاعر توصيه مي ۲در گزينۀ   
 ۲فارسي  ۱۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۲

هاست كه الزمۀ كسب  ل كافي است و نياز به تالش نيست. اين مفهوم مغاير با ساير گزينهشاعر معتقد است براي كسب روزي، توكّ ۴در گزينه   
  دانند. روزي را تالش مي

  ۲فارسي  ۱۰۷ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۳
 ۳رسي، امـا در گزينـۀ  همانند بيت صورت سؤال اين است كه تا رنج نبيني و تالش نكني به مقصودت نمي ۴و  ۲، ۱هاي  مفهوم مشترك گزينه  

  كنند. كار نيايد و در تجارت به چنين كسي كمك نمي سخن از اين است كه شهرت بدون ثروت به
 ۲فارسي  ۱۳۲ صفحۀ*  ردشوا: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۴

كند، امـا  ستايند به سخنان ناپسند و سرزنش افراد پست توجهي نمي ها يا عاشقان سخنور او را مي گويد كسي كه انسان شاعر مي ۴در گزينۀ   
  اعتنايي او به سايرين است. ها غرور داشتن معشوق و بي مفهوم مشترك صورت سؤال و ساير گزينه

 ۲فارسي  ۱۴۲ صفحۀ*  متوسط: * سؤال صاتمشخ ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۵
  توصيه به غنيمت شمردن فرصت و اكنون و حال را دريافتن است. ۲مفهوم مشترك سرودٔه صورت سؤال و گزينۀ   
  ها:  مفهوم ساير گزينه  
  شود. : كارهاي روزگار بر اساس حكمت است و اگر دري بسته شود دري ديگر گشوده مي۱گزينۀ   
  همنشيني با افرادي كه برتر از ما هستند. : توصيه به۳گزينۀ   
  : برتري معشوق بر ساير زيبارويان۴گزينۀ   

 

  ۲عربی، زبان قرآن  ۳۱صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۶
  اضافی است.  ۴در گزینۀ » وجود ندارد«و  ۱در گزینۀ » چیزی)/ «۴)/ طائر: پرنده (رد گزینۀ ۲و  ۱های  ای (رد گزینه ما ِمن دابّة: هیچ جنبنده  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۹۸صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۷

  )/ ۱)/ ســألتقي: خــواهم دیــد (رد گزینــۀ ۴و  ۳هــای  ســپارم؛ فعــل مضــارع (رد گزینــه )/ أســتودُع: مــی۴و  ۱هــای  أحّبــاء: دوســتان (رد گزینــه  
  )۳)/ لکُم: برایتان (رد گزینۀ ۴و  ۱های  : کالس بعدی (رد گزینهالصّف اآليت

  ۱عربی، زبان قرآن  ۷۲صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۸
  ها:  دالیل رد سایر گزینه  
  » تلک البالد: آن کشورها«ترجمه نشده است/ » تقّدم: پیرشفت«درست است/ » کشورهای صادرکنندۀ نفت) «۲  
  درستی ترجمه نشده است. به» تقّدم«نیست/ » الّدول املصّدرة«ترجمۀ مناسبی برای » صادرکنندگان) «۳  
  نکره است. » مثن بخس«منفی ترجمه شده است/ » یجوز«صورت نادرست ترجمه شده است/  به» عدم اتّحاد) «۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۳۲صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۹

فعـل » تَُسـّمی ِبــ)/ «۴و  ۱هـای  شود (رد گزینه ترجمه می» متساح ... دارد«صورت  که در این جمله نقش خرب مقّدم دارد، به» التّمساح لِـ «یب ترک  
  )۳ هایش (رد گزینۀ )/ أسنانه: دندان۴و  ۳های  )/ عالقة: رابطه (رد گزینه۳درست است (رد گزینۀ » شود نامیده می«صورت  مجهول است که به

  ۲عربی، زبان قرآن  ۳۹صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۰
جملۀ وصفیه است و چون قبـل از آن فعـل ماضـی داریـم، » یميش)/ «۴)/ إکتشفوا: کشف کردند (رد گزینۀ ۲و  ۱های  هناک: آنجا (رد گزینه  

  ).۲و  ۱های  صورت ماضی استمراری ترجمه شود (رد گزینه باید به
  ۱عربی، زبان قرآن  جامع*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۱

  )۴و  ۱های  شنوید (رد گزینه )/ أَفال تَسمعون: آیا منی۳و  ۱های  آورد (رد گزینه یأيت ... ِبـ : می  
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  ۲و  ۱عربی، زبان قرآن  ترکیبی*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۲
  !»رساند سود می، به تو نشینی کنی هممن چنانچه با مؤ «ترجمۀ درست:   
  ۲و  ۱عربی، زبان قرآن  ترکیبی*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۳

دو صـورت   توانـد بـه کـه یـک فعـل مجهـول اسـت، مـی» تُکتَسب«شود، مثالً فعل  ترجمه منی» شدن«های مجهول، الزاماً با مصدر  نکته: فعل  
  ترجمه شود.» آید دست می شود، به دست آورده می به«
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  اشتباه نشود.) » لَم«پذیرند ... (با حرف  ) لَِم یرفضون ... : چرا منی۱  
  توانند ... ) هؤالء الرّجال یستطیعون ... : این مردان می۲  
  در ترجمۀ فارسی اضافی است. » دامئاً «) نحن جاهزون ... : ما آماده هستیم .../ ۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۱۱صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴سخ: گزینۀ پا -۳۴

: دشنام داد، َسبَّب: باعث شد«به تفاوت معنای این دو فعل دّقت کنید:    ماضـی بعیـد اسـت » ناسزا گفته بـود)/ «۳و  ۱های  (رد گزینه» َسبَّ
  )۲)/ خواست: أراد (رد گزینۀ ۳(رد گزینۀ 

  ۱عربی، زبان قرآن  ۳۶صفحۀ *  متوسطسؤال: * مشخصات  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۵
  و در انتخاب دین و عقاید، شام آزاد هستید.» هیچ اجباری در دین نیست«دهد که  آمده نشان می ۳؛ آنچه در گزینۀ »حّریة العقیدة: آزادی عقیده«  
  ها:  ترجمۀ سایر گزینه  
  رتام)خوانند، دشنام ندهید! (اح خدا فرا می ) به کسانی که به غیر۱  
  ) نیکی و بدی یکسان نیستند.۲  
  ) به ریسامن الهی همگی چنگ بزنید. (پرهیز از تفرقه)۴  
 ترجمۀ منت:   

ماند مگر  هایش استوار منی ای روی ستون های مختلف پیرشفت کند و جامعه کند مگر آنگاه که در حرفه ملّتی در گذر زمان پیرشفت منی«
کـس در جایگـاه مناسـب خـود  ود عمل کنند و موّفقّیت در آن محّقق نخواهد شد مگر آن وقت که هـرآن زمان که متام افرادش به وظیفۀ خ

دهد خواه آهنگری زبردست یا پزشکی ماهر باشـد!  خاطر آنچه که به نیکویی انجام می رو کسی بر دیگری برتری ندارد جز به این قرار گیرد؛ از
کوشد تا بهرتین چیزی را که در توان دارد، به دیگـران تقـدیم کنـد و  در آن سخت میورزد و  انسان رشیف کسی است که به کارش عشق می

رو آنچه را که بـه  این دهد از ترین شکل انجام منی پس آن را به کامل ،کند انسان پَست کسی است که به کاری که شایستۀ وی نیست اقدام می
ای دارد  دانیم دخالت کنیم و باید اقرار کنیم هر کاری، کننده یزی که منیکند! پس نبایست در چ کشد بیش از آنست که درست می تباهی می

رو باید مدیریت کارها را به خربگان بسپاریم تا آنچـه را کـه آنـان تجربـه کردنـد، از نـو  این ورزد، از که از آن رسرشته داشته، به آن اهتامم می
  »سوی بهرتین حالت پیش رود! زمان و دارایی برای ما اندوخته شود و جامعه به تجربه نکنیم و بهای آنچه که آنان پرداختند را نپردازیم تا

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۶
 ها: گزينه ۀترجم  
  کند! هایشان، در متّدن خود پیرشفت می ) هر ملّتی تنها با پیرشفت افرادش در شغل۱  
 خوبی انجام دهد! رش را بهتر از دیگران نیست مگر آنگاه که کا ) پزشک رشیف۲  
 اند را تجربه کنیم، پس موّفقّیت برای ما محّقق خواهد شد! ) هرگاه آنچه که دیگران تجربه کرده۳  
 کند! کشد بیش از آن است که درست می ) کسی که بدون آگاهی کاری انجام دهد، آنچه را که به تباهی می۴  
   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۷

 ها: گزينهجمۀ تر   
 های وی را بپردازیم! ) هرگاه امورمان را به اهلش بسپاریم، پس باید از نو بهای تجربه۱  
 ترین شکل نقش خود را ایفا کند! اش بپردازد، پس باید به کامل کس به کاری از کارهای جامعه ) هر۲  
 تجربه کردند را تجربه نخواهیم کرد! ) اگر اصحاب مشاغل، تجارب خود را منتقل نکنند، پس هرگز آنچه که آنان۳  
  ) جایگاه پزشک و آهنگر در جامعه برابر نیست!۴  
   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۸

 »از [جمله] وظیفه[های] اصحاب ِحرَف ............... « :ترجمۀ عبارت سؤال  
  :ها گزينهترجمۀ   
 تشان نپوشانند (دریغ نکنند)!) آنست که تجارب ارزشمندشان را از فرزندان ملّ ۱  
 کنند، تالش کنند! ) آنست که به کارهایشان عشق بورزند و در آنچه که به آن اقدام می۲  
  ها را جمع کنند تا بهای تجارب دیگران را بپردازند! ) آنست که دارایی۳  
 ترین شکل انجام دهند! ها را به کامل ) آنست که کارهایشان را به صالح آورده، آن۴  
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   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۹
 ها: گزينهترجمۀ   
 کس آزموده را بیازماید، پشیامنی به او رسد! ) هر۲  دست نانوا بده هرچند نیمی از آن را بخورد! ) نان را به۱  
 وی نکن.) و از آنچه که به آن دانشی نداری، پیر ۴  دانی نگو! دانی نگو بلکه هرچه را که می ) آنچه را که منی۳  
   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۰

 ها: بررسی سایر گزینه  
  الزم  متعدٍّ  )۱  
  جواب الّرشط  فعل الّرشط»/ تحقُّق«مصدره   »تحقیق«مبعنی املستقبل املنفي/ مصدره   لتزاميّ ) مبعنی املضارع اإل۳  
  »نجاح«فعل و فاعله   »احنج«فعٌل و نائب فاعله معلوم/  / مجهول الزم متعدٍّ  )۴  
   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۱

 ها: بررسی سایر گزینه  
  فعل و فاعٌل   معلوم/ فعٌل و نائب فاعل مجهول  )۱  
  مبعنی املضارع اإللتزامّي  مبعنی املايض اإلستمراري  )۲  
  فعل مع فاعله معلوم/ فعل و فاعله محذوف  ) مجهول ۴  
   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱گزینۀ  پاسخ: -۴۲

 ها: بررسی سایر گزینه  
  اقص و منصوبخرب للفعل النّ   بعّیة) صفٌة و منصوب بالتّ ۲  
  مفرد إسم املبالغة/ جمع الّتکسیر  ) إسم الفاعل ۳  
   ُمعرَب نکرٌة/ مبنّي  ِبالعلمّية  معرفةٌ ) ۴  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۴۸* صفحۀ  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۳

  است.» إفتعال«باشد، مضارع منصوب از باب  می» یَلَتِئمَ «صورت درست این فعل   
  ۲عربی، زبان قرآن  ۱۲و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۷۳و  ۶۲، ۲۴های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۴

اسـت، بایـد جـایگزین آن » بـرئ«که جمـع کلمـۀ » ها آبار: چاه«اسب نیست و واژۀ من» پدران«معنای  به» أب«جمع کلمۀ » آباء« ۳در گزینۀ   
  شود.

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۵صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۵
  هرگاه عدد پس از معدود بیاید، صفت است.   
  باشد.  می» اُنبوبة«صفت » واحدة« ۴در گزینۀ   
  ها: بررسی سایر گزینه  
  مبتدای مؤّخر است.» َعرشُ «خرب مقّدم و » لَهُ «ارت ) عب۱  
  باشد.  می» یَلَعُب «فاعل فعل » أَحَد َعَرشَ ) «۲  
  نیز مجرور به حرف جّر است.» أربع) «۳  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۲۲و  ۲۱های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۶

ا کنیم که از فعلی با دو حرف زائد درست شده است؛ یعنی فعل ثالثی مزیـد باشـد. اسـم در صورت سؤال خواسته شده تا اسم فاعلی را پید  
» ُمــ«نداریم. برای پیدا کردن باب یک اسم فاعل یا اسم مفعول کـه بـا  ۴شود و چنین اسمی در گزینۀ  رشوع می» ُمـ«فاعل از ثالثی مزید با 

  بگذاریم.» ي«حرف » ُمـ«جای  شود، باید به رشوع می
  کنند. ها پیدا می اً حروف زائد را از روی فعل ماضی بابضمن  
َل (یک حرف زائد دارد.)۱گزینۀ    ُل/ تَفعیل/ َفعَّ   : ُمکَیِّف/ یُکَیُِّف/ یَُفعِّ
َل (دو حرف زائد دارد.)۲گزینۀ    ل/ تََفعَّ ُل/ تََفعُّ ُد/ یََتَفعَّ د/ یََتَعدَّ   : ُمَتَعدِّ
  / ُمفاَعلَة/ فاَعَل (یک حرف زائد دارد.): ُمراِفق/ یُراِفُق/ یُفاِعُل ۳گزینۀ   
  ۱عربی، زبان قرآن  ۹۱صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۷

چسبد. کـّالً بـرای پیـدا کـردن نـون وقایـه بـه  یادتان باشد که نون وقایه جزء حروف اصلی فعل نیست و ضمناً گاهی به برخی حروف نیز می  
  داشته باشد.» ين«ر خود ای بگردید که آخ دنبال کلمه

  ها: بررسی گزینه  
  نون وقایه دارد.»/ ح ي ر«؛ سه حرف اصلی »یَُحیُِّرين) «۲  نون وقایه دارد.»/ أ م ر«؛ سه حرف اصلی »یأُمُرين) «۱  
  نون وقایه ندارد.»/ ح ز ن«؛ سه حرف اصلی »ال تَحَزين) «۴    ي نون وقایة  ؛ َعن »َعّني) «۳  
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  ۲عربی، زبان قرآن  ۶و  ۵های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۸
 است،» أکرب«که جمع » أکابر«کلمۀ  ۳و در گزینۀ » دیگران«معنی  به» اآلخرین«کلمۀ  ۲، در گزینۀ »ماندگارترین«معنی  به» أبقی«کلمۀ  ۱در گزینۀ   

  اند. اسامی تفضیل
  فعل است.» أحَسنَ «کلمۀ  ۴در گزینۀ  اما   
  !»نیکی کردندهای خود  آموزان در طول سال تحصیلی به معلّم دانش: «۴گزینۀ ترجمۀ   
  ۲عربی، زبان قرآن  ۳۶و  ۳۵های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۹

  اصالً رشطیه نیست. ۱جملۀ گزینۀ   
  »روی مدرسه ایستاده بود و بعد از مّدتی خسته شد؟! چه کسی روبه«ترجمه:   
  ۲عربی، زبان قرآن  ۶۶و  ۶۵های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴خ: گزینۀ پاس -۵۰

  ».حال«باید مضارعی را انتخاب کنیم که هامن گونه که هست معنی شود؛ یعنی   
تمراری صـورت ماضـی اسـ آمده است، پس به» کان«بعد از  ۲در گزینۀ » یحکي«شود.  صورت ماضی منفی معنی می به ۱در گزینۀ » یَلَتِفتوا«  

مضارعی است که پس از ماضی (جاء) و در توصیف اسم نکرۀ قبـل از خـود (ضـیٌف) آمـده اسـت، » یُِحبُّ «فعل  ۳شود. در گزینۀ  ترجمه می
  شوند. طور که هستند و در زمان حال ترجمه می همگی هامن ۴های گزینۀ  شود. فعل صورت ماضی استمراری ترجمه می پس به

  
  ۲دين و زندگي  ۱۳۹مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۱

 با يول نكرد؛ جهاد او هيعل) سال ده مدت به( بود زنده هيمعاو تا و گرفت شيپ را بزرگوارش برادر روش همان ،هيمعاو زمان در  نيحس امام  
 گرفت ميتصم د،يجد طيشرا با متناسب و داد رييتغ را خود روش امام د،يرس متحكو به ديزي يوقت. كرد يم آگاه را مردم او از ديشد يانتقادها

  .كند اميق يو هيعل و نرود ديزي عتيب بار ريز
  ۲دين و زندگي  ۱۰مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۲

  .رود يم شيپ و ابدي يم را يزندگ حيصح راه دها،ينبا و دهايبا صيتشخ و معرفت كسب با و كند يم تفكر ياله اميپ در خود عقل با انسان  
  ۲دين و زندگي  ۳۰و  ۲۹هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۳

 روزآمد و ييايپو( دهد پاسخ ها زمان و ها مكان ۀهم در ها انسان يازهاين و ها سؤال ۀهم به بتواند كه باشد ماندگار شهيهم يبرا تواند يم ينيد  
  .باشد مختلف يها دوره در بشر يازهاين يگو پاسخ تواند يم كه دارد ييها يژگيو اسالم نيد.  )نيد بودن

  ۱دين و زندگي  ۴۰و  ۳۹هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۴
   پيامبر حديث در ، باشد. مي آخرت در حقيقي زندگي بيانگر كه است )الحيوان لهي( آيۀ از برداشتي كه شده تفسير »انتبهوا« بيداري نوعي مرگ  
   عنوان نشانۀ حيات و زندگي برتر مطرح شده است. عبارتي به هوشياري و آگاهي زيادتر در قيامت، به  
    دقت كنيد كه در حديث رسول خدا  بيـان كردنـد و در » بيداري و آگاهي«و آخرت را » خواب«مقايسۀ دنيا و آخرت را داريم كه دنيا را

  بيان شده است.» زندگي حقيقي و جاويدان«و آخرت » بازي و سرگرمي«هم اين مقايسه انجام شده كه دنيا  ۳گزينۀ 
  ۱دين و زندگي  ۵۳و  ۵۲هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۵

   ستين رممكنيغ و ديبع يامر معاد كه است نيا ٔهدهند نشان معاد امكان.  
   عتيطب در يزندگ و مرگ نظام) ۳ مردگان شدن زنده از ييها نمونه) ۲ انسان نينخست شيدايپ) ۱: از عبارتند معاد امكان ليدال  
   است انسان نينخست شيدايپ انگريب ،)...ديآفر بار نينخست يبرا را ها آن كه ييخدا همان بگو( فهيشر يۀآ.  
  ۲ن و زندگي دي ۷۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۶

 اكونوي الّا نفسك باخع لعلّك(: ديفرما يم يهشدار قالب در شانيا به خطاب خداوند كه بود يحد تا مردم تيهدا در  امبريپ يكوش سخت  
  كرد. ، تا سرحدّ جان براي هدايت مردم تالش مي، چراكه پيامبر ).آورند ينم مانيا نكهيا از يبده دست از را جانت كه ديشا ن،يمنؤم
  ۱دين و زندگي  ۱۱۸و  ۱۱۷هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۷

   دوسـت كه است يزيچ يعبارت به اي و است آن دنبال به كه است يزيچ اندازٔه به كه دارد اشاره انسان يارزشمند مالك به سؤال صورت تيب 
 بـا امتيق روز در هركس« نكهيا بر يمبن هم  خدا رسول ثيحد و است شده اشاره آن به  يعل نيرالمؤمنيام تيروا در كه دارد يم

  .شود امتيق در او يارزشمند سبب تواند يم كه دهد يم نشان را انسان محبت زانيم و نوع تياهم »شود يم محشور خود محبوب
   از ،خداوند از يرويپ هب )...ديدار دوست را خدا اگر بگو( يۀآ و خدا به محبت رورتض به )...اند آورده مانيا كه يكسان اما( يۀآ كه ديكن دقت 

  .دارد اشاره ياله محبت آثار
  ۱دين و زندگي  ۸۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۸

   صـالح عمـل ،ميبـازگرد ايدن به اگر كه بر رونيب نجايا از را ما م؛يبود گمراه يمردم ما و شد رهيچ ما بر شقاوت !پروردگارا« :نديگو يم خدا به انيدوزخ 
  »د؟يآ راست راه به خواست يم كس هر تا مينداد عمر شما به يكاف ٔهانداز به ايدن در ايآ« :كه است نيا خداوند يقطع پاسخ  »ميده يم انجام

   شـما يبـرا امبرانيـپ مگر«: دنيگو يم فرشتگان يول رند؛يبگ يفيتخف خداوند از شانيبرا ها آن تا آورند يم رو جهنم نگهبانان به انيدوزخ 
  »اوردند؟ين يروشن ليدال
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  ۱دين و زندگي  ۱۹و  ۱۱، ۶هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۹
   ها با يكديگر در انتخاب هدف تفاوت دارند. ها متفاوت است، انسان از آنجا كه نوع نگاه و انديشۀ انسان  
   خداوند متعال است كه براي رسيدن به اين هدف بايد خدا را عبادت و بندگي كرد. ترين هدف انسان، تقرب به جامع  
   هـا و  اي براي او در ميان مخلوقات قائل شده است، براي مثال خداوند آنچـه در آسـمان خداوند انسان را گرامي داشته است و جايگاه ويژه

  را در وجود او قرار داده است. ها مندي از آن زمين است، براي انسان آفريده و توانايي بهره
  ۲دين و زندگي  ۵۹تا  ۵۷هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۰

 و ميفرستاد روشن ليدال با همراه را امبرانمانيپ كه يراست به بِالقِسطِ، النَّاسُ لِيَقُومَ المِيزَانَ وَ الكِتَابَ مَعَهُمُ أنزَلنَا وَ بِالبَيِّنَاتِ رُسُلَنَا اَرسَلنَا لَقَد(  
 عنـوان به ياجتماع عدالت ضرورت انگريب فهيشر يۀآ  ).زنديخ بر داد و عدل ۀاقام به مردم تا ميكرد نازل زانيم و يآسمان كتاب آنان همراه

  .ستين سريم سالم يحكومت نظام كي وجود بدون آن ياجرا كه است ياجتماع احكام از يكي
  ۱دين و زندگي  ۱۱۲و  ۱۱۱هاي  ت سؤال: * متوسط * صفحهمشخصا ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۱

 گـرانيد بـا رد،يـگ كـار بـه را خود ۀشياند و فكر يعني دهد، انجام يخوب به را خود ۀفيوظ و تيمسئول انسان كه است درست ييجا در توكل  
 بـر توان مي كه است صورت نيا در. كند تالش دمقصو به دنيرس يبرا محكم ٔهاراد و عزم با و دينما انتخاب را ممكن راه نيبهتر كند، مشورت

 و تعقـل همـت، اهـل كـه اسـت يكس به ددهندهيام و كننده ككم بلكه ،ستين افراد يكار ندانم و يتنبل نيجانش توكل،، زيرا كرد توكل خدا
  .است پشتكار

  ۲دين و زندگي  ۱۹۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۲
   هـر بـه انسـان ،آن در كـه يبهشـت. است كرده آماده شيبرا نيزم و ها آسمان ۀهم وسعت به يبهشت و داده داريد ٔهوعد انانس به خداوند 

 نيـا از ارزشمندتر ييبها ايآ. ابدي يم دست داند، يم خدا و شناسد ينم خودش كه ييها ييبايز آن به يحت رسد؛ يم كند، يم تمنا كه ييآرزو
 جز شما جان يبرا ييبها همانا بِها، اِلّا عوهايتب فَال الجَنَّة اِلَّا ثَمَنٌ لِاَنفُسِكُم سَيلَ اِنَّهُ«:  يعل نيرالمؤمنيام  كند؟ يم خطور انسان ذهن به

  »(معلول). دينفروش آن از كمتر به] را خود[ پس ،(علت) ستين بهشت
   است عزت تيتقو يها راه از اندك، يبها به شيخو نفروختن و خود ارزش شناخت.  
   است عزت تيتقو جينتا از خدا با مانيپ حفظ كه ديكن دقت.  
  ۱دين و زندگي  ۱۳۸و  ۱۳۷هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۳

  :رديبگ روزه دينبا و بخواند) قصر( شكسته را نمازش ديبا باشد، داشته را ريز يها شرط اگر رود، يم سفر كه يكس  
  )۲ و ۱ يها نهيگز اول قسمت رد علت. (باشد يشرع فرسخ ۸ از شيب او برگشت و رفت مجموع و يشرع فرسخ ۴ از شيب او رفتن) الف  
 قسمت رد علت  شود روز ۱۰ از شيب ديشا هم بماند روز پانزده از كمتر بخواهد اگر. (بماند كرده سفر كه ييجا در روز ۱۰ از كمتر بخواهد) ب  

  )۳ و ۱ يها نهيگز دوم
  .باشد نكرده سفر حرام كار انجام يراب) ج  
  ۲دين و زندگي  ۸۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۴

   الحوض يّعل رداي يحتّ فترقاي لن انّهما و ابدا تضلّوا لن بهما تمسّكتم ان ما يتيب اهل يعترت و اهللا كتاب نيالثّقل كميف تارك يانّ« ثيحد به توجه با«، 
  .مانند يم محفوظ و مصون يگمراه از ابد تا ند،يبجو تمسك نيثقل به نيمسلم اگر

   امبريپ را نيثقل ثيحد  فرمودند يم خود عمر آخر يروزها در جمله از مكرر طور به.  
   ستين ها آن به نيمسلم تمسك ۀجينت گر،يكدي از نيثقل نشدن جدا كه ديكن دقت.  
   امبريپ رفتن شتابان  باشد يم تيوال يۀآ مصداق از مردم يساز آگاه يراب مسجد، سمت به.  
  ۱دين و زندگي  ۱۴۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۵

 ناپسند و زشت كالم بردن كار به اي نامناسب يها لباس دنيپوش با و دهند نمي يدرست هاي پاسخ ي مقبوليتعيطب ازين به كه دارند وجود يافراد  
 از خود اثبات در يناتوان و يروح ضعف ۀنشان اعمال ليقب نيا. كنند اثبات گرانيد يبرا را خود وجود خواهند مي لب بر يگاريس گذاشتن با اي

  .است سازنده و درست هاي راه
  ۱دين و زندگي  ۱۵۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۶

 زنـان كـه دهـد يمـ نشـان مطلب نيا. )كنند تر كينزد خود به را خود يها پوشش نّ،بهيجالب من هنّيعل نيدني( كه دهد يم دستور خداوند  
 پوشـش كـه داد يم دستور كنند، كينزد خود به را ها پوشش ديبگو نكهيا يجا به گرنه و ، اما با حدود آن آشنا نبودند،داشتند حجاب مسلمان
  .باشند داشته

  ۱دين و زندگي  ۲۰ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۷
   است.» آشنا فطرت و سرشت خدا«هاي وجودي انسان،  يكي از سرمايه  
   كند. در دل احساس ميرا يابد و محبتش (محبت و دوستي خدا)  نگرد (سير آفاق و انفس)، خدا را مي هركس در خود و جهان مي  
   مگر اينكه خدا را قبل از آن، بعد از آن و با آن ديدمچيز را مشاهده نكردم هيچ«آشنا:  حديث علوي مرتبط با سرشت خدا ،.«  
    :شعر مرتبط با سرشت خداآشنا  

ــك ــت نزدي ــت دوس ــن اس ــه م ــن ب ــر از م ت
 

ـــن عجـــب  تـــر كـــه مـــن از وي دورم وي
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  ۲دين و زندگي  ۴۵و  ۴۴، ۴۲هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۸
   )است يتحد در قرآن مخالفان يابد يتواننا انگريب ،)بمثله تونيأ ال.  
   گردد يم برداشت )مثله ةبسور فاتوا( يۀآ و سوره كي حد در نآقر يتحد از مخالفان، يناتوان و عجز تينها كه ديكن دقت.  
   بود گرفته قرار مخالفان يحت و همگان توجه مورد نزول آغاز همان از ،)يلفظ اعجاز( قرآن متفاوت انيب ٔهويش.  
  ۲دين و زندگي  ۲۱۶و  ۲۱۳، ۲۱۱هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۹

   هاي تشكيل خانواده: ترين برنامه مهم  
  هاي خود ب) مشخص كردن هدف    الف) تقويت عفاف    
  هاي روحي زن و مرد د) شناخت ويژگي  هاي همسر ج) شناخت معيارها و شاخص    
    شود. هاي مكمل باعث ايجاد خانوادٔه متعادل مي ها مكمل هم باشد و توجه به اين نقش هاي آن شده تا نقشوظايف مختلف زن و مرد باعث  
    مثل: ،باشد مي» رشد اخالقي و معنوي«موضوعاتي كه اخالقي هستند، مربوط به هدف  
  كنند. پذيري را تجربه مي ) زن و مرد مسئوليت۱    
  يابد. مي ) مهر و عشق به همسر و فرزندان پرورش۲    
  ها ) گذشت و مدارا و تحمل سختي۳    
  ۲دين و زندگي  ۲۲مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۰

 انيحيمس و انيهودي از و كرد يمعرف آنان كار ٔهكنند تمام و ايانب ۀهم راه ٔهدهند ادامه را خود زين  اكرم امبريپ ،۲ ۀنيگز ۀفيشر يۀآ اساس بر  
 رسالت ،يحيمس و يهودي بزرگان از يبرخ بود، شده داده ليانج و تورات در شانيا آمدن ٔهوعد آنكه وجود با. آورند مانيا شانيا به تا خواست

  .برخاستند شانيا هيعل مبارزه به يحت و كردند انكار را رحمت  امبريپ
  ۱دين و زندگي  ۶۷و  ۶۴، ۶۳هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۱

   :بررسي موارد  
  الف) مربوط به مرحلۀ دوم قيامت و واقعۀ كنار رفتن پرده از حقايق عالم است.    
  ب) مربوط به حيات برزخي و ويژگي شعور و آگاهي است.    
  يابد. ج) نامۀ عمل در قيامت گزارش و تصوير نيست، بلكه در قيامت انسان عين اعمال خود را مجسم مي    
  همچنين بيانگر اعتقاد به اين مطلب است كه در عالم برزخ شعور و آگاهي وجود دارد. ليل اعتقاد به عالم برزخ است و د زيارت قبور به د)    
    دهم توجه كنيد. ۶نكتۀ مهم: به انديشه و تحقيق درس  
  ۲دين و زندگي  ۱۶۵و  ۱۶۱، ۱۵۷هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۲

   هاي منتظران، پيروي از امام عصر  يتيكي از مسئول .در عصر غيبت است كه يكي از مصاديق آن، تشكيل حكومت اسالمي است  
      خيرخواهي براي ديگران  
 بهتر بندگي كردن خدا   ت.اس» فراهم شدن زمينۀ رشد و كمال«اين موارد مربوط به  
      تربيت فرزندان صالح  
  ۲دين و زندگي  ۱۸۶و  ۱۸۵هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۳

  مردم و رهبري:  
   كنـد،  گران را بـر كشـور مسـلط مـي آورد و سلطه سرعت يك حكومت را از پا درمي رقه بهفطور كه ت وحدت و همبستگي اجتماعي: همان

  هاي اسالمي را به اجرا درآورد. دهد كه برنامه كند و به رهبري امكان مي ور را قوي ميهمبستگي اجتماعي، كش
   طور غيرمستقيم سبب كاهش بيكاري شده و كمـك خـوبي بـه  اولويت دادن به اهداف اجتماعي: ... مثالً خريد كاالي ايراني ... اين عمل، به

  باشد. تر حكومت و رهبري است كه بتواند در ادارٔه جامعه موفق
  ۲دين و زندگي  ۲۰۰و  ۱۳۶، ۱۲۴، ۴۶هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۴

    در حديث اول، امام حسين انگيزٔه اصالح حكومت (واليت ظاهري)، تصميم به  اكند و ب با اين جمله در واقع مقابل حكومت يزيد قيام مي
  مبارزه).گيرد (انتخاب شيؤه درست  مبارزه و جنگ مي

    در حديث دوم، امام باقر كند كه مربـوط  بردارندگي آن را براي همۀ نيازهاي برتر تصريح مي جانبه بودن قرآن، در دربارٔه جامعيت و همه
  از حوزٔه مرجعيت ديني تناسب دارد.» تفسير قرآن«باشد، لذا با اقدام  به اعجاز محتوايي قرآن مي

  ۱دين و زندگي  ۷۵و  ۶۴هاي  ل: * دشوار * صفحهمشخصات سؤا ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۵
    ست.اظرف زمان، يعني آن زمان يا مكاني كه محتواي آيه در حال بيان آن  
   باشد. ه در صورت سؤال؛ بيانگر مرحلۀ دوم قيامت و واقعۀ حضور شاهدان و گواهان مي  شد آيۀ مطرح  
  ها: بررسي گزينه  
  سابقه علمي بي ذكر نكات -: اعجاز محتوايي۱گزينۀ   
  : درخواست گناهكاران از خدا در برزخ۲گزينۀ   
  : دادن نامۀ عمل در مرحلۀ دوم قيامت۳گزينۀ   
  : تغيير در ساختار آسمان و زمين در مرحلۀ اول قيامت۴گزينۀ   
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  ۱ليسي زبان انگ ۲۹ و ۲۵هاي  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۶
  شوند. ها در سراسر جهان به مراكز نگهداري از بيماران تبديل مي بسياري از هتل آتي ۀچند هفت طي ترجمه: با ادامۀ ويروس كرونا،  
  دهيم.  ترجيح مي willرا به  to be going toبنابراين  ،بيني بر اساس شواهد صورت گرفته است توضيح: با توجه به اينكه پيش  
  ۱زبان انگليسي  ۱۰۹* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ۀ پاسخ: گزين -۷۷

افرادي كه پول  -هد، زيرا در پايان ماه هميشه صفي از طلبكاران همسرش محاسبه كرد كه او حتماً (البد) مبالغ هنگفتي را از دست ميترجمه:   
  ها بود.  آن ۀدر خان -ها بدهكار هستند به آن

گيرد كـه او پـول  پردازد يعني با توجه به حضور تعداد زيادي طلبكار در درب منزل، همسر فرد نتيجه مي ميگيري  جمله به بيان نتيجهنكته:   
  كنيم. استفاده مي» حتما البد/«در معني  mustزيادي بدهكار است؛ در نتيجه از 

  ۲زبان انگليسي  ۳۳تا  ۲۹هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۸
ريز ليوان شكسـته را كـه روي زمـين  ۀمنحني راه يافت و هزاران قطع ۀپل روباز باالي سر، كمي روشنايي روز به پايين ٔهيك پنجراز ترجمه:   

 افتاده بود روشن كرد.
خـرده بـه قدري بوده اسـت كـه بتوانـد  است و هرچقدر هم كه كم باشد آن» شمارش غيرقابل«با توجه به مفهوم جمله، روشنايي روز نكته:   

 hundred, thousand, million , billionكنيم بـه  داريم. از طرفي وقتي به تعداد زياد اشاره مي» كم كافي«هاي روي زمين بتابد؛ پس  يشهش
  . ۲اضافه كنيم يعني گزينۀ  ”of“جمع و  ”s“بايد 

 ۲زبان انگليسي  ۶۵ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۷۹
 اند. ها در سه نمايشنامه، يك تبليغ تلويزيوني و دو درام تلويزيوني بازي كرده ع بازيگري، آناز زمان شروترجمه:   
  دهيم. عمل يا حالتي كه در گذشته شروع شده و تا زمان حال ادامه دارد و هنوز تمام نشده است را با زمان ماضي نقلي نشان مينكته:   
زماني را كـه از گذشـته تـا حـاال طـول  ) مدتfor( ۀكنيم. با حرف اضاف جمله استفاده مي در forو  sinceدر اين كاربرد از قيدهاي توضيح:   

  كنيم كه عمل از آن نقطه شروع شده است. اي از زمان را در گذشته مشخص مي ) نقطهsince( ۀدهيم و با حرف اضاف كشيده، نشان مي
  ۱سي زبان انگلي ۵۰مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۰

  شوند). زودي در گذشته خواهند ماند (تبديل به خاطره مي هاي رايج به علم مدرن، بسياري از بيماري هاي شگفتيترجمه: به لطف   
  ) آداب و رسوم ۴  ) آزمايشات۳  ها ) شگفتي۲  ها ) مأموريت۱  
  ۲زبان انگليسي  ۸۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۱

  .ها در هر شهر بزرگ در سراسر جهان داشت ها و كافه از هنر و تاريخ معماري، ادبيات و بهترين رستوران اي گستردهش ترجمه: وي دان  
  ) داخلي، خانگي، اهلي۴  ، تأثيرگذاركننده ) ناراحت۳  نواز ) مهمان۲  گسترده ) وسيع،۱  
  ۱زبان انگليسي  ۱۲۸ صفحۀ* متوسط : * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۸۲

 تا دردهاي كمر را درمان كند.گرفتن سرماخوردگي  ازها  رجمه: اين دارو قرار بود انواع بيماريت  
  ، از ... تا ...بودن ه) در محدود۴  ) گشتن۳  ) مردن۲  ) توليد كردن۱  
 ranging fromها،  يماريبفي از استفاده شوند. با توجه به مفهوم جمله و اشاره به طي fromتوانند با  ها مي گزينه ۀ، بقيseekغير از  نكته: به  

  است.درست پاسخ 
  ۱زبان انگليسي  ۱۰۲ صفحۀ* دشوار : * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۸۳

 ها است. براي ژن نامساعديك مكان  Yدانستند كه كروموزوم  با اين حال، دانشجويان بادقت ژنتيك ميترجمه:   
 ) پزشكي۴  ) نامساعد۳  ) علمي۲  ) پرانرژي۱  
شويد؛ درنتيجه  شويد. در سال يازدهم نيز با پسوندها آشنا مي آشنا مي »نواز مهمان«معني  به hospitableدر درس چهارم سال دهم با  :نكته  

  را بدانيد. inhospitableو  hospitableبهتر است معني دوم 
hospitable: نواز، مساعد مهمان  
1) friendly and welcoming to guests and visitors  

  نواز بودن با دوستان و مسافران ) دوستانه و مهمان۱
2) providing good conditions for living or growing 

  كنندٔه شرايط مساعد براي زندگي و رشد ) فراهم۲
inhospitable: نامهربان، نامساعد 
1) not welcoming or generous to people who visit you  

  نواز بودن ن) غيردوستانه و غيرمهما۱
2) an area which is not suitable for living or growing 

  ) داراي شرايط نامساعد براي زندگي و رشد۲
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 ۲زبان انگليسي  ۱۸ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۸۴
دسـت  هداد كساني كه از قدرت عمومي براي بـ گوي عمومي خود در انتخابات، به مردم قولو جمهوري در گفت نامزد انتخابات رياستترجمه:   

 .دور نگه داشته خواهند شداقتصادي كشور  ۀاز صحن ،كنند استفاده مي ءآوردن پول و سود بيشتر سو
  ) مراقبت كردن (از)۴  ) تشكيل دادن۳  ) دنبال گشتن۲  ) دور نگه داشتن۱  
دهد مفسد اقتصادي بايد از فضاي اقتصادي دور نگه داشته شود. بايـد بـا  با توجه به مفهوم جمله و قولي كه نامزد رياست جمهوري مينكته:   

  آشنا باشيد: keep offمعاني فعل 
keep off: ورود به كسي ندادن، دور نگه داشتن، دوري كردن از چيزي ٔهوارد نشدن، اجاز  

 ۱زبان انگليسي  ۶۰ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۸۵
  نظر برسد كه انگار او در حال پرسش سؤالي است.ه شود چنين ب صداي نوجوان در انتهاي هر جمله باعث ميلحن (آهنگ)  نباال رفتترجمه:   
  دكيأت )۲    عالمت )۱  
  توصيف، شرح )۴    لحن، آهنگ، زير و بمي صدا )۳  
  ۲زبان انگليسي  ۷۱ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۸۶

ها توانستند قبل از اينكه او به كسي آسيب برساند،  آموز مدرسه حمله كرد، اما خوشبختانه بچه نه با چكش به چند دانشيك مرد ديواترجمه:   
  .از آنجا دور شوند

  از دنيا رفتن )۴  پخش شدن، شايع شدن )۳  فرار كردن، دور شدن )۲  سلب كردن )۱  
  ۱نگليسي زبان ا ۲۰ صفحۀ* متوسط : * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۸۷

  .برد از بين ميآهن تجاري جهان را  جديد بقاياي اولين راه ٔهگويند كه اين جاد زيست مي دوستداران محيطترجمه:   
  ) شكار كردن۴  (آتش) ) خاموش كردن۳  ) تحسين كردن۲  تخريب كردن ،) از بين بردن۱  
  ترجمۀCloze Test: 

بين بردن فشار  چهره با ديگران، قدرت از به چهره چيز بهتر از ديدار دارند، اما هيچ خود را گاههاي اجتماعي جاي هاي تلفني و شبكه تماس
 طـور مرتـب بـهتوانيد  كسي كه مي -است  »خوبي ٔهشنوند«كسي است كه  (اصلي) برقراري ارتباط با ۀنكترواني و باال بردن روحيه را ندارد. 

ب به احساسات پشت كلمات شما گوش خواهد داد. ارتباط برقرار كـردن بـا خو ٔهدهد. شنوند شخصاً با او صحبت كنيد و به شما گوش مي
كه كسـي را داريـد كـه بـه او مراجعـه كنيـد،  كنيد احساس نميكند. اگر  ضعف نيست و مشكلي براي ديگران ايجاد نمي ۀديگران نشان

اين ميان، تعامل رودررو با دوستان يا افـرادي  پشتيباني شما وجود دارد. در ۀهاي جديد و بهبود شبك هاي خوبي براي ايجاد دوستي روش
ها يا در اتوبوس هستند يا شخصـي كـه  شويد، مانند همسايگان، افرادي كه در صف پرداخت فروشگاه رو مي هها روب كه در طول روز با آن

پرسي  ، دوستانه احوالخند بزنيدلب، هنوز يك مزيت بزرگ دارد. ارتباط چشمي برقرار كنيد، به يكديگر كند سرو ميشما را  ۀصبحان ٔهقهو
 كنيد يا گپ كوتاهي بزنيد.

  ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۸
جمله بعد از جاي خالي، بايـد  ۀناقصي خواهيم داشت. در حقيقت با توجه به ادام ۀجمل ه،را انتخاب كنيم در ادام ۴و  ۲هاي  اگر گزينهتوضيح:   

يـك كليـد دارد ارتبـاط برقـرار « با توجه به معني آنولي  ،، فعل داريم۱ ۀدر گزين پس نياز به فعل داريم. ،جاي خالي را با يك جمله پر كنيم
  پاسخ درست است. ۳نادرست است، پس گزينۀ  »كند مي

  ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۹
  ) كامال۴ً  ) اخيرا۳ً  ) متأسفانه۲  ، مرتباًطور منظم ) به۱  
 ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۰

و  willشـرط از  ۀ. هرگز در جملـاست شرطي نوع اول ۀنتيجه شرط، جمل ۀو با توجه به جمل شرطي داريم ۀ، جملifبا توجه به وجود توضيح:   
would كـار  ههم، اغلب براي منفي كردن فعل دوم ب ۳ ۀ، منطقي نيست. گزين۴ ۀ. معني جمله با گزينشود نمي استفادهها)  (يا شكل منفي آن

  كه اينجا فقط يك فعل داريم. حالي رود در مي
  ۲گزينۀ پاسخ:  -۹۱

  حضور يافتن) ۴  ) تشخيص دادن۳  ، پذيرايي كردن) سرو كردن۲  دادن ) نشان۱  
  كنيم. استفاده مي serveبراي سرو كردن غذا يا نوشيدني از فعل توضيح:   
  ۴پاسخ: گزينۀ  -۹۲

  ) تبادل كردن۴  ) راضي كردن۳  ) جلوگيري كردن از۲  ) دريافت كردن۱  
شويم بايد به يكديگر لبخنـد  رو مي پس هنگامي كه با يكديگر روبه ،چهره است به برقرار كردن ارتباط چهرهاصلي متن بيان برتري  ٔهايدنكته:   

  است.  ”exchange a smile“كند اي كه اين مفهوم را كامل مي بزنيم؛ تنها گزينه
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  ۱ترجمۀ درك مطلب: 
رت بسيار دشوار است. ممكن است سفر به مدرسه، دانشـگاه يـا دهند. اجتناب از نياز به مساف سفر كاري است كه مردم هر روز انجام مي

. مردم اغلب از سفر به خارج از كشور شودخصوص هنگامي كه بايد مسافت زيادي طي  تواند طوالني شود، به محل كار باشد. مسافرت اغلب مي
برند. اين  سفر رنج ميدر حين برخي از افراد از بيماري  كننده نيست. برند، اما براي برخي از افراد مسافرت اصالً سرگرم براي تعطيالت لذت مي

 شوند. كنند بسيار ناخوش مي بدان معناست كه هر بار كه مسافرت مي
ونقل بستگي دارد. استفاده از دوچرخه  مسافرت و انتخاب وسيلۀ حملمسافت اغلب به اين صرفه يا پرهزينه باشد.  به تواند مقرون سفر مي

تواند كار سختي باشد و  . با اين حال، استفاده از دوچرخه ميدكني ا با استفاده از پاهاي خود انرژي موردنياز آن را تأمين ميزيراي ندارد،  هزينه
اما استفاده از  ،تري دارند ونقل سريع ها سرعت حمل ها و موتورسيكلت مسافت طوالني بايد زمان زيادي را صرف كنيد. اتومبيلكردن براي طي 

داشته باشيد، تري  طوالنيتوان فرض كرد كه هرچه شما تمايل به سفر  ها بنزين الزم است. معموالً مي ر است؛ زيرا براي كاركرد آنت ها گران آن
 گيرتر خواهد بود. تر و وقت گرانسفر 

  ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۳
 يك از موارد زير در مورد سفر درست است؟ ترجمه: كدام  
زيـادي  ۀآل است و هزينـ ي كه از طريق خشكي به هم متصل هستند، ايدهيراي مسافرت بين كشورهاونقل است كه ب ) دوچرخه نوعي حمل۱  

 ندارد.
 خواهند مسافت بسيار طوالني را طي كنند ضروري است. ) استفاده از اتومبيل براي افرادي كه مي۲  
 ) سفر عبارت است از حركت از يك مكان به مكان ديگر، معموالً با طي مسافتي.۳  
 اگر مسافت سفر طوالني باشد، افراد ممكن است در حالي كه در انتظار رسيدن به مقصد هستند، خوابيدن را انتخاب كنند.  )۴  
  ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۴

 ترجمه: هدف نويسنده از جملۀ زير كه از پاراگراف اول گرفته شده چيست؟  
 »شوند. كنند بسيار ناخوش مي كه هر بار كه مسافرت ميبرند. اين بدان معني است  برخي از افراد از بيماري سفر رنج مي«  
 اصطالح جديد يك ) براي تعريف۲    ) رد كردن يك ادعا۱  
 ) مثالي براي توصيف واضح رنج سفر۴  ) براي جلوگيري از تعميم اشتباه در مورد بيماري سفر۳  
  ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۵

 است؟ نشدهترجمه: كدام عبارت در مورد مسافرت ذكر   
 ونقل استفاده نكنند. وجه از حمل هاي كوتاه دارند ممكن است ترجيح دهند كه به هيچ فرادي كه نياز به پيمودن مسافت) ا۱  
 گذارد. ونقل مورد استفاده احتماالً بر پولي كه بايد هزينه كنيم، تأثير مي انتخاب نوع حمل )۲  
 كند. هاي موردنظر خود منتقل مي به مكان ها را كنند براي آنكه آن برخي افراد بر پاهاي خود تكيه مي )۳  
كنند. شخصي براي كسب دانش و تجربه، شخصي براي لذت بردن و شخصي براي اهـداف تجـاري  مردم هميشه با اهداف يكسان سفر نمي )۴  

 كند. سفر مي
  ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۶

 ؟يك از سؤاالت زير وجود دارد اطالعات كافي در متن براي پاسخ به كدامترجمه:   
 ) چرا سفر مهم است؟۲    ) داليل سفر چيست؟۱  
  برند؟ ها از مسافرت لذت مي ) چرا انسان۴    ) مزاياي سفر چيست؟۳  
  ۲ترجمۀ درك مطلب: 

ترين شهر گيفو است كه تقريباً چهارصد هزار نفر جمعيت دارد و  هاي ديدني در مركز ژاپن است. نزديك گيفو يكي از زيباترين جاذبه ۀقلع
تـرين نبـرد  ، محل معـروفSekigaharaو  Ozaki ۀتوجه در اين منطقه وجود دارد، از جمله قلع لت محلي است. چندين مكان قابلمركز دو

 توكيو است. ،، فرمانرواي مشهور ادو، كه اكنون پايتخت ژاپنIeyasu Tokugawaيك پيروزي بزرگ براي  Sekigahara (1603) ژاپن، نبرد
اي كـه  كابين وجود دارد و يا بـراي افـراد بازديدكننـده ه در ارتفاع هفتاد متري كوه كينكا قرار دارد، يك تلهگيفو، ك ۀبراي صعود به قلع

كشد تا بـه  ترين اين مسيرها با يك سرعت ثابت حدود يك ساعت طول مي ورزشكار باشند مسيرهاي زيادي به قلعه و موزه وجود دارد. كوتاه
 زيرا ممكن است مسيرها لغزنده و خطرناك شوند. ،شود هاي زمستان توصيه نمي ر ماهروي در مسيرها د قلعه برسيد. پياده

است. فرمانرواي بدنام اودا نوبوناگـا در ايـن  ۱۶با بتن و الوار ساخته شده است، بر اساس معماري قرن  ۱۹۵۰ ۀامروزي كه در ده ۀقلع
در نزديكي شهر  ۱۵۸۲وا در بين تمام فرامانروايان ژاپني بود كه در سال ترين فرمانر كرد. اودا نوبوناگا، ترسناك حكومت و اقامت مي هقلع

هاي مورد اعتمـادش آكچـي ميتسـوهيد عليـه او شـورش كـرد.  يكي از ژنرالبعد از اينكه رو شد؛  هاي روب امروزي كيوتو با مرگ خائنانه
واي بزرگ جنگ نوبوناگا را مجبور به انجـام سـپوكو، جي به آتش كشيده شوند و فرمانر - هاي معبد هونو ميتسوهيد دستور داد ساختمان

 كرد. ،ساموراييروش  بهخودكشي 
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  ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۷
 ...............طبق متن، درست است كه ترجمه:   
 كشد. ترين مسير براي رسيدن به قلعه حدود يك ساعت طول مي ) طوالني۱  
 س هستند.هايي براي رسيدن به قلعه و موزه در دستر كابين ) تله۲  
 شد. ) پايتخت ژاپن قبالً ادو ناميده مي۳  
  ترين فرماندهان جنگ ژاپني بود. ) اودا نوبوناگا، يكي از محبوب۴  
 ،نيسـت درسـت ۱ ۀشود كه پايتخت ژاپن در گذشته ادو بوده است كه اآلن نامش توكيو است. گزين اشاره مي اولدر انتهاي پاراگراف توضيح:   

زيرا طبق متن فقـط  ،نيست درست ۲ ۀكشد. گزين ترين مسير براي رسيدن به قلعه حدود يك ساعت طول مي كوتاهچون طبق پاراگراف دوم 
ترين فرمانروا در بـين تمـام  شود كه اودا نوبوناگا، ترسناك زيرا در پاراگراف سوم اشاره مي ،نيست درست ۴ ۀكابين موجود است. گزين يك تله

 فرامانروايان ژاپني بود.
  ۴ۀ گزين: پاسخ -۹۸

 يك از موارد زير در متن تعريف شده است؟ كدامترجمه:   
  )۲) بازديدكننده (پاراگراف ۲    )۱) دولت محلي (پاراگراف ۱  
  )۳) سپوكو (پاراگراف ۴    )۲) لغزنده (پاراگراف ۳  
كـه در  مـوارديتوانيم به  شوند مي ف ميهايي كه در متن تعري شود. معموالً براي پيدا كردن گزينه تعريف مي ۴ ۀدر انتهاي متن گزينتوضيح:   

  آيد توجه كنيم. ها عباراتي پس از ويرگول يا خط تيره مي متن بعد از آن
  ۲ ۀگزينپاسخ:  -۹۹

 ............... .كند به  اشاره ميپاراگراف آخر در  »او« ۀكلمترجمه:   
  هيدهاي آكچي ميتسو ) يكي از ژنرال۴  جي -) هونو۳  ) نوبوناگا۲  ) ميتسوهيد۱  
زيـرا طبـق مـتن آكچـي  ،گـردد به نوبوناگا بر مي himهاي موجود  مرجع ضمير قبل از ضمير آورده شده است. از بين گزينه معموالًتوضيح:   

  كند. هاي مورد اعتماد او بود كه عليه او شورش كرد. متن در پاراگراف سوم به اين فرمانرواي مخوف اشاره مي ميتسوهيد، يكي از ژنرال
  ۳سخ: گزينۀ پا -۱۰۰

 يك از سؤاالت زير در متن وجود دارد؟ اطالعات كافي براي پاسخ دادن به كدامترجمه:   
 شود؟ ، تجهيزات نظامي، تصاوير فرمانروايان و ساير آثار مربوط به دوره نگهداري ميها ، نقشهها اسلحهگيفو  ۀ) در كدام قسمت از قلع۱  
 كشد؟ قلعه چقدر طول ميروي مسير تا  هاي ممنوعه پياده ) طي ماه۲  
 توانند ببينند؟ هاي ديدني ديگري را مي ) گردشگران هنگام رفتن به منطقه گيفو چه مكان۳  
  اوزاكي از پايين كوه كينكا چقدر ارتفاع دارد؟ ۀ) قلع۴  
شـود  اي ممنوعه در متن اشـاره نمـيه زيرا به ماه ،نيست درستنيز  ۲ ۀكند. گزين ارائه نمي ۱ ۀگزين ٔهاطالعاتي دربار وجه هيچ متن به: توضيح  

اوزاكي ارتباطي به كوه  ۀزيرا قلع ،نيست درستهم  ۴ ۀشود. گزين سمت قلعه در زمستان توصيه نمي كند كه پياده رفتن به بلكه متن اشاره مي
گيفـو اشـاره  ۀهاي ديـدني منطقـ انگيفو است كه در ارتفاع هفتاد متري كوه كينكا قرار دارد. در پاراگراف اول به مك ۀكينكا ندارد، بلكه قلع

  را در متن بيابيم. ۳ ۀگزين ، يعنيتوانيم پاسخ شود؛ درنتيجه مي مي
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ مهر ۹ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
 

  
  ۱رياضي و آمار  ۲۸ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۰۱

axنكته: معادلۀ درجه دوم    bx c  2 ، با شرط 0    ريشۀ حقيقي ندارد.، 0
axنكته: دلتاي معادلۀ درجه دوم    bx c  2 bاز رابطۀ  0 ac  2   آيد. دست مي به 4
  كنيم: اول ضرايب معادله را تعيين مي  

  
ba c

(m )x x   21 6 2 0   

  كنيم: دلتا را حساب مي  
b ac ( ) (m )( ) m m            2 24 6 4 1 2 36 8 8 8 28   

  ندارد، پس: معادله ريشه  

m m m          4 70 8 28 0 2 7 2   

  ۱رياضي و آمار  ۵۸ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۰۲
fصورت  نكته: ضابطۀ هر تابع خطي به   (x) ax b  .است  
fاز    ( ) 0 b، داريم: 6  6   
fكل ش پس ضابطه به   (x) ax    شد. 6
fحال از تساوي    ( ) f ( )   5 2 ) كنيم: استفاده مي 18 a ) ( a ) a a a               5 6 2 6 18 3 12 18 3 30 10   
fصورت  به fپس ضابطۀ    (x) x  10   است. 6
)ها، فقط نقطۀ  در بين گزينه   , )7   كند. در ضابطۀ تابع صدق ميروي اين تابع قرار دارد و  64
  ۱رياضي و آمار  ۶۶ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۰۳

fنكته: مختصات رأس سهمي    (x) ax bx c  2 برابر با ،b bS ( ,f ( ))
a a

  2   است. 2

S                                                         كنيم: اول طول رأس را حساب مي  
bx m
a


     


6 3 32 2   

fشكل  پس ضابطۀ سهمي به   (x) x x   2 6   است. 3
xگذاري  با جاي    sy                                        آيد: دست مي ، عرض رأس هم به3 f ( ) n       3 9 18 3 12 12   
  ۱رياضي و آمار  ۷۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال خصاتمش ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۰۴

yنكته: بيشترين مقدار عبارت    ax bx c  2 شرط  بهa  bxازاي  به 0
a

    شود. حاصل مي 2

  نويسيم: تابع سود را مي  

j¼w k¶Anj ¾¹ÄqÀ P(x) R(x) C(x) P(x) x bx x P(x) x (b )x                2 21 110 120 10 1204 4   

xايد طول رأس اين سهمي، ب    S                     باشد: 52
b (b )x b b
a ( )

 
          



1052 52 52 10 26 3612 2 4

   

  ۱رياضي و آمار  ۸۶ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۰۵

¶IÀï½jHjÌ¼μ\¶¸Ã«ºIÃ                آيد: دست مي نكته: ميانگين تعدادي دادٔه آماري از رابطۀ زير به   jHk÷U   

دادٔه  ۵ميانگين    a ,b ,a b , b a ,  2 6 2   است، پس: ۱۴، 20

¸Ã«ºIÃ¶ a (b ) (a b) ( b a) a b

(a b) (a b) a b

        
   

         

2 6 2 20 4 4 1414 145 5
4 14 70 4 56 14

   

دادٔه  ۴حال ميانگين    a , a ,b , b 1 2 1   كنيم: را حساب مي 2

¸Ã«ºIÃ¶ (a ) a (b ) b a b (a b) ( )              1 2 1 2 3 3 2 3 2 3 14 2 44 114 4 4 4 4   
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  ۱رياضي و آمار  ۱۱۴و  ۱۱۳هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۰۶

متغير، زاويۀ بين دو شعاع متوالي برابر با  nنكته: در نمودار راداري با   
n
360 .است  

n
n
   36030 12   

n          واحد اضافه شود، داريم: ۳اگر به مقدار متغيرها،      12 3 15  
  م:كني زاويۀ بين دو شعاع متوالي را حساب مي  

  360 2415   

  ۱رياضي و آمار  ۳۴ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۰۷

axهاي معادلۀ درجه دوم  نكته: مجموع ريشه   bx c  2 bS، برابر 0
a

   است. (با شرط  0(  

x  كنيم: ر دوم را تجزيه و با هم ساده ميصورت و مخرج كس   x x (x )(x ) x x
x x x(x ) x xx x

   
       

   

2
2

1 1 1 13 3 31 1 1 1   

x(xدو طرف را در    ) x                كنيم: ضرب مي 1 (x ) x(x ) x x x x x x x             2 2 2 2 2 21 3 1 2 1 3 3 1 0   
  آمده، برابر است با: دست هاي معادلۀ درجه دوم به مجموع ريشه  

bS
a

   
1 11   

آمده  دست قت كنيد كه در معادلۀ درجۀ دوم بهد      بوده و معادله حتماً دو ريشۀ حقيقي دارد. 0
  ۱رياضي و آمار  ۹۰ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۰۸
  ها از ميانگين، همواره برابر با صفر است. : مجموع انحراف داده۱نكتۀ   
  شود: مي تعريف زير صورت به كه دهند، مي نشان  نماد با را ها آن معيار انحراف باشيم، داشته ،nx و ... ،x1، x2 صورت به را مشاهده n اگر :۲ نكتۀ  

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

     
 

2 2 2
1 2    

x)از    ) (x ) (x ) (x )       1 2 3 46 6 6 6 xگيريم:  ، نتيجه مي۱، طبق نكتۀ 0  6   
  كند. شان تغييري نمي را اضافه كنيم، ميانگين ۶داده، دادٔه  ۴اگر به اين   
  شده است، پس: ۳برابر با  ۶و  x1 ،x2 ،x3 ،x4دادٔه  ۵معيار  انحراف  

(x ) (x ) (x ) (x ) ( ) k k
         

    
2 2 2 2 2

1 2 3 4 26 6 6 6 6 6 03 9 455 5   

  ۲رياضي و آمار  ۱۱تا  ۴هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۰۹
  صورت زير است: هاي عطفي، فصلي، شرطي و دوشرطي دو گزاره به نكته: جدول ارزش گزاره  

p q  p q p qp qq p 
  د  د  د  د  د  د
  د  ن  د  ن  ن  ن
  ن  د  د  ن  د  ن
  ن  ن  ن  ن  د  د

  نكته: ارزش نقيض هر گزاره دقيقاً مخالف خود گزاره است.  
pات، اگر گزارٔه طبق نك   q  نادرست باشد، ارزشp  وq مخالف هم است، يعني يكي درست و ديگري نادرسـت اسـت. در هـر دو حالـت ،

  كنيم: گزينه را حساب مي ۴ارزش 
            ۱گزينۀ   ۲گزينۀ   ۳گزينۀ   ۴گزينۀ 

p q ~ (p q) ~ q p  ~ p q p q  ~ q ~ p  q p 
  د  ن  ن  د  د  ن  د  ن  ن
  ن  د  د  ن  د  د  ن  ن  د

  
  

همواره 
  نادرست

              

  است. ۳پس پاسخ گزينۀ   
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  ۲رياضي و آمار  ۱۱تا  ۹هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۱۰
  حل اول: راه  
  صورت زير است: نكته: جدول ارزش تركيب عطفي، فصلي و شرطي دو گزاره به  

p qp qp qq  p 
  د  د  د  د  د
  د  ن  د  ن  ن
  ن  د  د  ن  د
  ن  ن  ن  ن  د

  نكته: ارزش نقيض هر گزاره دقيقاً مخالف خود گزاره است.  
  نويسيم: گزينه را مي ۴مطابق نكات جدول ارزش گزارٔه صورت سؤال و هر   

p ~ q  ~ p q  p q   p q   ~ (q ~ p)~ q  ~ p  q  p  
  د  د  ن  ن  د  د  د  د  د
  د  ن  ن  د  ن  د  ن  ن  د
  ن  د  د  ن  ن  د  ن  د  ن
  ن  ن  د  د  ن  ن  ن  د  د

  يكسان است. ۲جدول، ستون ارزش گزارٔه صورت سؤال با ستون ارزش گزارٔه گزينۀ  مطابق  
  حل دوم: راه  
  نكته:   

·I¬n¼¶j ¸ÃºH¼¤ : ~ (p q) ~ p ~ q
( ) ( ) p q ~ p q

~ (p q) ~ p ~ q
  

     
1 2   

  با توجه به نكته داريم:  
~ (q ~ p) ~ (~ q ~ p)     

  كنيم: مي ) استفاده۱حال از (  
~ (~ q ~ p) q p     

  ۲رياضي و آمار  ۲۶ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۱۱
  ها يكسان است. مرتب مرتبي يك تابع ثابت، مؤلفۀ دوم تمام زوج نكته: در نمايش زوج  

aمطابق نكته بايد     1 ،b 2 7 ،
a

   با هم برابر باشند. cو  13

aاز     و  1
a

   كنيم: شروع مي 13

aa a a a a a (a ) a
a

               2 2 211 3 3 1 2 1 0 1 0 1   

aگذاري  با جاي      ، داريم:1
ac a c c     11 2 4   

ab a b b b          12 2 27 1 7 2 9 3   
aبيشترين مقدار    b c  ازاي  بهb    دهد: رخ مي 3

a b c     1 3 4 8   
  ۲رياضي و آمار  ۳۰ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۱۲
fصورت  نكته: ضابطۀ تابع هماني به   (x) x .است  

fجاي    (a fو  2( (   دهيم: را قرار مي ۱۰و  a2ترتيب  به 10(

f (a ) f ( ) (a ) a (a ) a a a a a
a

a a (a )(a )
a



               


           

2 2 2 2 2 2 2

2 2

10 2 10 2 10 4 4 2 4 6 0
32 3 0 3 1 0 1

   

  برابر است با:  aقدرمطلق تفاضل مقادير ممكن براي   
( )  3 1 4   
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  ۲رياضي و آمار  ۳۹تا  ۳۵هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۱۳
kو  kخود همان عدد و به تمام اعداد ميان دو عدد صـحيح متـوالي  kنكته: تابعي را كه به هر عدد صحيح     را نسـبت  k، عـدد صـحيح 1

fصورت  ۀ آن را بهنامند و ضابط دهد، تابع جزءصحيح مي مي (x) x    دهند. نمايش مي  
  صورت زير است: نكته: ضابطۀ تابع عالمت به  

x
sign(x) x

x


 
 

1 0
0 0

1 0
   

fمقادير    ( ) fو  3 ( )25
  كنيم: را حساب مي 8


/

f (x) x sign(x) f ( ) [ ] sign( ) ( )             
3 4

2 3 2 3 3 3 1 2   

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

25 25 25 252 6 25 7 1 68 4 8 8   

f     كنيم: گذاري مي مقادير باال را در معادله جاي   ( ) af ( ) a( ) a a /              
25 153 17 2 6 17 6 15 2 58 6   

  ۲رياضي و آمار  ۶۸ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۱۴
  شده است. هاي ثبت هاي بعد يا قبل از داده يابي تخمين داده نكته: برون  
  پاسخ است. ۴مطابق نكته، گزينۀ   
  ۲رياضي و آمار  ۴۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۱۵
  كنيم: نمودار تابع را رسم مي  

  
  كنيم: ها را بررسي مي با توجه به نمودارها گزينه  
)) مختصات باالترين نقطۀ اين نمودار، نقطۀ ۱   , )1   است. 2
  نادرست است. ۲كند، پس گزينۀ  ناحيه عبور مي ۴دار از هر ) نمو۲  
  شود، پس اين تابع، پلكاني نيست. خط افقي تشكيل مي ) نمودار تابع پلكاني از تعدادي پاره۳  
  شود. ) دامنۀ اين تابع، شامل كل اعداد حقيقي مي۴  
  ۲آمار  رياضي و ۴۹و  ۴۸هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۱۶

f g f gD D D   نكته :  
fابتدا دامنۀ تابع    g كنيم: را محاسبه مي         f gD , , , , ,     1 2 5 2 4 1 2 1   
xبه ازاي     2  وx  f، مقدار تابع 1 g آوريم: يدست م را به  

(f g)( ) f ( ) g( ) (f g)( ) f ( ) g( ) a             2 2 2 3 7 10 1 1 1 4   
fپس برد    g مجموعۀ ، , a10   است. 4
a               مجموع دو عضو مجموعۀ باال، صفر است:   a     10 4 0 14   
  ۲ رياضي و آمار ۵۷ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۱۷
نكته: خط فقر كمينۀ درآمدي است كه براي زندگي يك نفر در يك ماه، موردنياز است. خط فقر برابر است با نصف ميـانگين يـا نصـف ميانـۀ   

  درآمد ماهانۀ افراد جامعه.
  نفر است، پس ميانگين دادٔه هفتم و هشتم، ميانه است. ۱۴تعداد پرسنل   
شود، يعنـي  ها از كوچك به بزرگ مرتب شوند، دادٔه هفتم و هشتم مربوط به دبيران مي كه داده نفر است، در هر صورتي ۸چون تعداد دبيران   

  هستند: aدادٔه هفتم و هشتم حتماً 
´TÿÀ ½à jHj ´TzÀ ½à jHj¾ºIÃ¶ a a a

   2 2   

¾ºIÃ¶o£Î ôi a 2 2   

a                            بنابراين:   / a  2 5 52   

x

y

y x

SwHn ¾M keH» 1 x

y

y x  1

1
SLvº ¾¹Äo¤

IÀ n¼d¶ ¾Mx x

y

y x   1

1 keH» »j
¯IM ¾M x

y

y x   1 2

1
2
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  ۲رياضي و آمار  ۶۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۱۸
  −I÷Î SÃ÷μ] ®üI{ SÃ÷μ] nI§ÃM SÃ÷μ]   :نكته  

 nI§ÃM SÃ÷μ]ÁnI§ÃM foº −I÷Î SÃ÷μ]  :نكته  

  نشان دهيم، داريم: Bو  Aترتيب با  اگر جمعيت شاغل و بيكار را به  

ÁnI§ÃM foº B B A B B A B A
A B

         


40 2 25 2 2 3 2100 5 3   

  نسبت جمعيت فعال به شاغل برابر است با:  

A A AA B
A A A


  

2 5
53 3
3   

  ۲رياضي و آمار  ۳۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۱۹
  صورت زير است: نكته: ضابطۀ تابع عالمت به  



 


 

x

sign(x) x

x

1 0

0 0

1 0

   

  نويسيم: را مي g(x)ضابطۀ تابع   
   

 
         
 
 
     

x x

g(x) sign(x) x x

x x

1 1 0 2 0

1 0 1 0 1 0

1 1 0 0 0

   

xبع باال را با دامنۀ نمودار تا    2   كنيم: رسم مي 3
  
  
  
  
  

  ۲رياضي و آمار  ۶۷ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۲۰
بـا  نويسـيم و سـپس شده را مـي شده ابتدا معادلۀ خط گذرنده از مختصات نقاط دو دادٔه ثبت اي بين دو دادٔه ثبت يابي داده نكته: براي درون  

  توان تخمين زد. استفاده از معادلۀ خط هر دادٔه موردنياز بين اين دو داده را مي
xعدد     xبين  17  xو  15    قرار دارد. 18
)Aمعادلۀ خط گذرنده از دو نقطۀ    , )15 )Bو  71 , )18   نويسيم: را مي 137

           

        

B A
B A

( , )

y ym
x x

y x

y x b ( ) b b15 71

137 71 66 2218 15 3
22 259

22 71 22 15 259
   

xحاال       دهيم: را در معادلۀ خط باال قرار مي 17
y ( )    22 17 259 374 259 115   

  

  اقتصاد ۱۰۶و  ۱۰۳ هاي صفحهمشخصات سؤال: * ساده *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۲۱
  باشد. دولت مي )و از نوع جاري(هاي عمومي  هاي پرداخت حقوق كارمندان دولتي از عمده هزينه هزينهالف)   
هـاي خـارجي و كنتـرل واردات و تشـويق  گذاري ها كه عالوه بر ايجاد منبع درآمدي براي دولت ابزاري براي سياست يكي از انواع مالياتب)   

  ست.باشد، حقوق و عوارض گمركي ا صادرات مي
  مستلزم رفتار يا فعاليت اقتصادي خاصي مثل واردات يا صادرات است. ،هاي غيرمستقيم تحقق مالياتج)   

x

y

2

2 3

1
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  اقتصاد ۲۹صفحۀ مشخصات سؤال: * دشوار *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۲۲
ليدكننده بيشتر باشد قطعاً هاي توليد است كه در صورتي كه از بهاي فروش محصول يعني درآمد تو بهاي خريد عوامل توليد همان هزينهالف)   

  توليدكننده زيان خواهد ديد.
  )نظر شده است. زيرا از آن صرف(شود  هاي غيرمستقيم محسوب مي درآمد حاصل از اجارٔه سرمايۀ فيزيكي جزء هزينهب)   
  خواهد بود.هاي مستقيم جمع شده و سپس از درآمد كسر شود، پاسخ سود اقتصادي توليدكننده  لذا در صورتي كه با هزينه    
  اقتصاد ۱۴۰ صفحۀمشخصات سؤال: * دشوار *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۲۳
انداز اقتصادي كشور براي تمام فعاالن اقتصادي در جهت دستيابي بـه رشـد و شـكوفايي مسـتمر  داشتن تصويري مطلوب و روشن از چشم  

  اقتصادي امر ضروري است.
  اقتصاد ۲۱و  ۹ هاي حهصفمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۲۴
  جو بودن انسان است. شود بيانگر كمال شود بلكه نياز جديدي در افراد ايجاد مي نيازي نمي اينكه رفع يك نياز موجب پيدايش بيالف)   
  باشد. هاي علمي در تحقيقات خود مي شباهت علم اقتصاد به ساير علوم، استفاده از روشب)   
  شوند. ها با عنوان بازيگران كالن عرصۀ اقتصادي تعريف مي الملل و دولت ن بازيگران عرصۀ بينسازمان تجارت جهاني به عنواج)   
  اقتصاد ۱۱۷و  ۱۱۴ هاي صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۲۵
كند و هم راه را براي  عه را تأمين مياقتصاددانان در هر شرايطي بر توليد كاالهاي راهبردي تأكيد دارند، زيرا هم نيازهاي اصلي افراد جامالف)   

  بندد. جنگ اقتصادي به روي دشمن مي
  هاي طبيعي كشورها را براي كسب مزيت اقتصادي از بين ببرد. پيشرفت علم و فناوري در جهان امروز توانسته محدوديتب)   
  اقتصاد ۴۲ صفحۀمشخصات سؤال: * دشوار *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۲۶
  كنيم: اخلي را محاسبه ميابتدا توليد خالص د  

  305 40   توليد خالص داخلي توليد خالص داخلي سرانه  جمعيت كل  12200
  كنيم: دست آوردن سهم افراد كشور كه مقيم خارجند استفاده مي حاال از اين فرمول براي به  

  توليد خالص داخلي توليد ناخالص ملي  استهالك  هزينۀ سهم افراد كشور كه مقيم خارجند  سهم توليد خارجيان مقيم كشور 
x   

12200
12200 12700 500 830  

xسهم توليد افراد كشور كه مقيم خارجند دقيقاً برابر است با سهم توليد خارجيان مقيم كشور  830   
  اقتصاد ۳۶ صفحۀمشخصات سؤال: * دشوار *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۲۷
  واحد است پس: ۳۰واحد و تقاضا  ۱۰عرضه  ۲۲,۰۰۰قيمت الف) در   

  30 10   كمبود عرضه 20
  واحد است پس: ۱۸واحد و تقاضا  ۴۵عرضه  ۴۸,۰۰۰ب) در قيمت   

  45 18   مازاد عرضه 27
  پس: واحد است ۲۰واحد و در تعادل مقدار برابر  ۱۰ميزان تقاضا  ۵۵,۰۰۰ج) در قيمت   

  20 10   كمبود تقاضا نسبت به تعادل 10
  فروش برساند. هاي كمتر از تعادل و همچنين خود قيمت تعادل توليدكننده قادر است كل محصوالت توليدي خود را به د) در تمام قيمت  
  ي آن وجود دارد، پس:برا »تقاضا«واحد مشتري  ۱۰واحد است، اما فقط  ۶۰ميزان توليد  ۵۵,۰۰۰) در قيمت ه  

, ,  10 55 000 550   ۵۵,۰۰۰درآمد در  000
  اقتصاد ۶۰ صفحۀمشخصات سؤال: * دشوار *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۲۸

سال
  توليد

 سوم  دوم  اول

۶۸۰۰ ۱۴۹۰۳۱۵۰توليد كل به قيمت جاري
 ۱۴۹۰۴۵۳۰۵۰۰۰ توليد كل به قيمت ثابت

  الف)   
( )   3150 4530   در سال دوم )تورم(تغييرات قيمت  توليد كل سال دوم به قيمت جاري  توليد كل سال دوم به قيمت واقعي  1380

  ايم. جاي تورم، ركود داشته چون عالمت منفي شده، پس به  
    6800 5000   در سال سوم )تورم(تغييرات قيمت  1800

  ب)   
    4530 1490   در سال دوم )رشد(تغييرات مقدار  توليد كل سال دوم به قيمت واقعي  پايه  توليد كل سال 3040

  5000 1490   در سال سوم )رشد(تغييرات مقدار  3510
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  اقتصاد ۵۷و  ۵۳ هاي صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۲۹
تمايل  شود توانست مشكل عدم مبادالت در تمام دادوستدها پذيرفته مي اخت درو پرد اي براي تسهيل عنوان وسيله اينكه امروزه پول بهالف)   

  زمان طرفين به مبادله از بين ببرد. هم
  ب)   

x , , x , , x ,
,


      

14 10 000 140 000 100 1 000 000 11 400100 10 000 
kÄk] ÁIÀïSμÃ¤ ¸Ã«ºIÃ¶ ´Äk¤ ÁIÀïSμÃ¤ ¸Ã«ºIÃ¶

´Äk¤ ÁIÀïSμÃ¤ ¸Ã«ºIÃ¶
  نرخ تورم 

  هاي پايان سال هاي جديد يا همان قيمت ميانگين قيمت  
  اقتصاد ۹۵و  ۹۲ هاي صفحهسؤال: * متوسط *  مشخصات ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۳۰
هـا و توزيـع عادالنـۀ  اقتصاد بهبود وضعيت توزيع ثروت و درآمد است، با تقسيم برابر فرصـت  يكي از اهداف دولت براي ورود به عرصۀالف)   

  تواند مانع از گسترش فقر در جامعه شود. دولت مي ،ثروت
مستقيماً براي ايجاد رونق اقتصادي و تحريك تقاضاي عمومي درصدد  ،هاي انبساطي مالي سياستدر زمان ركود اقتصادي دولت از طريق ب)   

  آيد. رفع مشكل برمي
  اقتصاد ۸۳ صفحۀمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۳۱
ر الگوي اسـالمي جـايگزين واژٔه در دهۀ چهارم انقالب اسالمي به پيشنهاد مقام معظم رهبري و با مشورت نخبگان اقتصادي واژٔه پيشرفت د  

  هاي متنوع مرتفع كند. ها را با ارائۀ الگوها و شاخص توسعه شد، تا مشكل محدوديت شاخص
  اقتصاد ۷۵و  ۶۶، ۶۵ هاي صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۳۲
  هاي نادرست: بررسي گزينه  
  سفته، چك، پول و برات اوراق بهادار نيستند.ب)   
  مدت صورت گيرد. بلند انتظاراتگذاري در بورس بايد بر اساس  سرمايهج)   
  كند. مي فراهم محروم مناطق توسعۀ براي الخصوص علي را اي توسعه و عمراني هاي طرح مالي منابع كه است دولتي عمدتاً صندوقي اي توسعه بانك )ه  
  اقتصاد ۷۸ صفحۀمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۳۳

  / /   %4 %9 5 %4 %13   دهك نهم دهك پنجم  5
/ / /   %1 5 %9 5 %1 5   دهك سوم دهك ششم  %8

/ /   %5 %13 5 %5 %8   دهك چهارم دهك نهم  5
   %4 %6 %4   دهك هفتم دهك اول  %10

  %۵/۱۳ -%۱۰ -%۵/۸ -%۸ترتيب:  به  
  اقتصاد ۱۰۰تا  ۹۸ هاي صفحه: * متوسط * مشخصات سؤال ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۳۴
  اقتصاد ۱۰۵ صفحۀمشخصات سؤال: * دشوار *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۳۵

  ۰   : معافA  
¾£Lö ¸ÄH RIÃ²I¶, , , , , , , , ,     4 100 000 2 200 000 1 900 000 1 900 000 %10 190   Bدرآمد مشمول ماليات :  000

¾£Lö ¸ÄH RIÃ²I¶, , , , , , , , ,     7 400 000 4 100 000 3 300 000 3 300 000 %15 495   Cدرآمد مشمول ماليات :  000
¾£Lö ¸ÄH RIÃ²I¶, , , , , , , , ,     8 500 000 7 400 000 1 100 000 1 100 000 %18 198   Dليات : درآمد مشمول ما 000

  ميليون را كم كنيد. ۱۰مبادا اشتباهاً  ،دقت كنيد در اين طبقه بايد درآمد شخص از درآمد طبقه قبل كم شود  
  الف)   

  ها جمع ماليات  ۸۸۳,۰۰۰ماليات ماهانه 
  ب)   

  , , , , ,  8 500 000 883 000 7 617   ماندٔه خالص ماهانه 000

 
   ۱علوم و فنون ادبي  ۴۰تا  ۳۸هاي  صفحه*  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۳۶
  ها:  نادرستي گزينه  
  ) مربوط به زبان پارتي است. ۱  
  هاي منثور جاي دارند.  ) اين قطعات شعري در ميان اندرزنامه۳  
  ) منطقۀ رواج فارسي دري نخست در مشرق و شمال شرقي ايران بود. ۴  
  ۱علوم و فنون ادبي  ۴۳تا  ۴۱هاي  صفحه*  متوسط صات سؤال: *مشخ ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۷
  نادرستي موارد:   
  الف) مربوط به قرن چهارم است.   
  نوشتند تا در سرتاسر دنياي اسالم خوانندگان بيشتري پيدا كنند.  ج) اكثر دانشمندان به ضرورت آثار خود را به عربي مي  
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  ۱علوم و فنون ادبي  ۸۲تا  ۸۰هاي  صفحه*  سطمتو مشخصات سؤال: * ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۸
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  بود.  نيمۀ دوم قرن ششم) اين مورد در ۱  
  اين تحوّل را ايجاد كردند.  انوري) سنايي و ۲  
  ها بودند.  تأثير آن ) برخي از شاعران اين دوره به ادبيات عرب و مضامين شعري آنان توجه داشتند و تحت۴  
  ۲علوم و فنون ادبي  ۱۵و  ۱۴هاي  صفحه*  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۴خ: گزينۀ پاس -۱۳۹
  ساده است. » مرصادالعباد«نثر   
  ۲علوم و فنون ادبي  ۸۴و  ۸۳هاي  صفحه*  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴۰
  ۲ علوم و فنون ادبي ۷و  ۱هاي  درس*  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۱
  است. » جامي«سرودٔه  ۳گزينۀ   
  ۱علوم و فنون ادبي  ۶۱و  ۶۰هاي  صفحه*  ساده مشخصات سؤال: * ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴۲
  بر اساس قلمرو دانشي است. » علمي و فلسفي« -بر اساس هدف مانند: سبك تعليمي و سبك فكاهي  
  ۱ون ادبي علوم و فن ۶۲صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴۳
  هاي زباني سبك خراساني است.  آمده است كه يكي از شاخصه» به اسب اندر«در اين گزينه دو حرف اضافه براي يك متمم   
  ۲علوم و فنون ادبي  ۳۸و  ۳۷هاي  صفحه*  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴۴
  از موضوعات رايج سبك عراقي است. به تقديرگرايي و سرنوشت محتوم اشاره دارد كه يكي  ۲در گزينۀ   
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  ) اندرز ساده كه مربوط به سبك خراساني است. ۱  
  ) معشوق زميني مربوط به سبك خراساني است.۳  
  ) در توصيف معشوق زميني است. ۴  
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱درس *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴۵
  قافيه هستند.  هاي دو و چهار هم است؛ زيرا مصراع قالب شعر قطعه  
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  بوسند همنشين شدن او با كعبه است.  گويد علّت اينكه پردٔه كعبه را مي ) شاعر مي۱  
  ) پردٔه كعبه مانند او (كعبه) گرامي شد.۲  
  است. » چند (صفت) روز«) روزي چند در واقع همان ۳  
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۱درس *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴۶
  شوند.  قافيه نمي» شناس«و » بدان«د) و  ـَـ، حروف الحاقي (»بداند و شناسد«: كلمات قافيه ۴گزينۀ   
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  حروف اصلي است. » ين«، جناس تام است و »آفرين، آفرين«) كلمات قافيه ۱  
چون در مصوت كوتاه اختالف دارند و حرف الحـاقي دارنـد قافيـه » ند ـِـند يا  ـَـ«، حروف اصلي »ه«، حرف الحاقي »ه، زندهبند«) كلمات قافيه ۲  

  درست است. 
دليل داشتن حـرف  اختالف در مصوت كوتاه دارند كه به» ند ـَــ ند يا ـِــ«، حروف اصلي »گي ـِـ«، حروف الحاقي »زندگي، پايندگي«) كلمات قافيه ۳  

  لحاقي درست است. ا
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۱درس *  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۴۷
  شوند.  قافيه نمي» شمسه و بنده«كلمات  اما » ايوان، فرمان«كلمات قافيه  الف)  
  شوند.  و كلمات قبل قافيه نمي» مشهور، دور«كلمات قافيه  ب)  
  شوند.  كلمۀ تكراري هستند و قافيه نمي» آن -آن«لمات و ك» بايسته، شايسته«كلمات قافيه  ج)  
  نوشته شده است. » كان«صورت  سرِهم به» كه آن«زيرا     
  شوند.  قافيه نمي» مُردم و دادم«و كلمات » دوري و سودي«كلمات قافيه  د)  
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۱درس *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۸
  در حكم الحاقي هستند. » يي«است و حروف  ۱طبق قاعدٔه » مصوت ا«، حروف اصلي »جايي و جدايي«ت قافيه : كلما۳گزينۀ   
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  ص)  ص  (م » ند ـَـ«، حروف الحاقي »ر ـَـ«، حروف اصلي »پرورند، برند«) كلمات قافيه ۱  
  »ي«، حرف روي »اي«، حروف اصلي »ش ـَـ«، حروف الحاقي »اش اش، دايه پايه«) كلمات قافيه ۲  
  » ا«، حرف اصلي »ها، ما فرع«) كلمات قافيه ۴  
  شود.  الحاقي نيست؛ چون مصراع دوم اين نشانۀ جمع را ندارد ديگر الحاقي محسوب نمي» ها« ۴نكته: در گزينۀ   
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  ۱علوم و فنون ادبي  ۸درس *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۴۹
 Ii·  مَ  صِ   قِص نيست  گاه  سا  كَ  يبغِ  رِ  سِر  زِ
   -     -      -  -   -   -        -  
                        

   كوتاه كوتاه  كشيدهكشيده   كوتاهكشيده كوتاه   كوتاه
  

¸  دَ  رَه  دِل  مِ  رَ  مَح  دام  كُ Än َرد  دا  رَم  ح  
   -    -          -  -      -      -  -  -  
                          

      كوتاه   كوتاه    كوتاه كوتاه  كشيده كوتاه
  ۲ادبي علوم و فنون  ۱۱درس *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۰
  : فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن ۳وزن گزينۀ   
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  ) مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن۱  
  ) مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن ۲  
  ) مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن ۴  
  ۲علوم و فنون ادبي  ۸درس *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۱
  است. » مفتعلن مفتعلن مفتعلن فع« ۲و گزينۀ  وزن صورت سؤال  
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  ) مفتعلن فاعالت مفتعلن فع۱  
  ) مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن ۳  
  ) مفتعلن فع مفتعلن فع۴  
  ۲علوم و فنون ادبي  ۸درس *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۲

  من  يا  يي  تُ  ِن  وا  دي  من  دا  خُش  يِ   جِ  خا  اي
-  -        -  -  -  -  -        -  -  -  
  را  مت  ال  مَ  ر  ذا  بُگ  تي  رف  جا  ُك  بِ  كش  دَر
-  -          -  -  -  -  -          -  -  -  

  مفعولن  مستفعِلُ  مفعولن  مستفعِلُ
  ۱علوم و فنون ادبي  ۶درس *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۳
  سجع متوازي » نرسيده -نكشيده«: كلمات سجع: ۳گزينۀ   
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  سجع مطرّف » رنگ -آهنگ«ات سجع: ) كلم۱  
  سجع مطرّف» داد -نهاد«) كلمات سجع: ۲  
  سجع مطرّف » اسير -پير«) كلمات سجع: ۴  
  ۱علوم و فنون ادبي  ۶درس *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۵۴
  سجع متوازي »: صنم، قدم«: كلمات سجع ۴گزينۀ   
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  سجع متوازي و مطرّف»: ختا، جفا، ما«) كلمات سجع ۱  
  سجع متوازي و مطرّف»: نوش، گوش، خاموش«) كلمات سجع ۲  
  سجع متوازي و مطرّف »: سيمبر، مگر، جگر«) كلمات سجع ۳  
  ۱علوم و فنون ادبي  ۹درس *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۵
  تركيبي از سجع متوازي يا متوازن هستند. ، هاي خود كلمات هر مصراع با قرينه» ج«و » الف«در دو بيت   
  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۲درس *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۶
  سازد.  است كه جناس تام مي» جهنده و متحرك«معني  است و در پايان مصراع دوم به» دنيا«معني  در مصراع اول به» جهان«كلمۀ   
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  معني مطيع و مقابل معني سركش است.  در هر دو مصراع به» رام) «۲  
  معني دفعه و مرتبه است.  به» بار«) كلمۀ ۳  
  معني شب است.  به» شام«) كلمۀ ۴  
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  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۲درس *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۷
  ي در بيت وجود ندارد. تكرار است و هيچ جناس» فرق، فرق«كلمات  ۳در گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  جناس افزايشي» من و چمن) «۱  
  جناس افزايشي » مار و ما) «۲  
  جناس اختالفي » دم و غم) «۴  
  ۲علوم و فنون ادبي  ۹درس *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۸
  است. » آسمان«استعارٔه مصرحه از  ۳در گزينۀ » حصار گردون«  
  ها:  ررسي ساير گزينهب  
  تشخيص و استعارٔه مكنيه است. » سپند شوخ (گستاخ) باشد«تشخيص و استعارٔه مكنيه است و اينكه » شرر پاي در حنا دارد) «۱  
  تشخيص و استعارٔه مكنيه دارند. » دشت و الله) «۲  
   تشخيص و استعارٔه مكنيه است.» نشين باشد مژگان صف«و » فتنه برپا باشد«) اينكه ۴  
  ۲علوم و فنون ادبي  ۳درس *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۹
  كنار است (سه تشبيه)  درياي جود او مانند سپهر بي -درياي جود (اضافۀ تشبيهي) -عدد است ج) آثار عدل او مانند ستاره بي  
  ر تو كشتي تو است (سه تشبيه) اسب (خنگ) رهوا -تو مانند نوح هستي -د) جهان از خون مردان مانند دريا است  
  ها:  ساير گزينه  
  اي دارد.  تشبيه درون واژه» دريادل«الف) فقط واژٔه   
  ها مانند ارم است (دوتا)  طارم -ب) منظرها مانند فلك است  
  ۲علوم و فنون ادبي  ۶درس *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۶۰

  ها:  بررسي ساير گزينه  
  است. » شراب«جاز از م» ساغر) «۱  
  ها است.  يا ابزار كندن سنگ» تيشه«مجاز از » آهن) «۲  
  است. » انگشت«مجاز از » دست) «۳  

  
  ۲ قرآن زبان عربی، ۷۵صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۱
)/ ال تجّسسـوا: ۳(رد گزینـۀ » بسیار«است نه » برخی«معنای  به» بعض)/ «۳و  ۱های  هدارای فعل ماضی است (رد گزین» یا أیّها الّذین آَمنوا«  

  ها) فعل نهی غایب است (رد سایر گزینه» ال یغتْب )/ «۲و  ۱های  جاسوسی نکنید (رد گزینه
  ۱ قرآن زبان عربی، ۸۹و  ۷۵های  صفحه*  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۲
  هـا)/ أکـرث الّنـاس: بیشـرت مـردم  )/ لکّل شخص إستعداداً: هر فـردی اسـتعدادی دارد (رد سـایر گزینـه۳جملۀ موارد (رد گزینۀ  ماّم (ِمن ما): از  

در » قـدراتهم)/ «۳و  ۲های  ماضی مجهول نقلی است (رد گزینه» قد ُوضعوا«ترجمه نشده است/  ۳در گزینۀ » لکنّ )/ «۲و  ۱های  (رد گزینه
  ).۱ست و ضمناً جمع است (رد گزینۀ ترجمه نشده ا ۳گزینۀ 

  ۱ قرآن زبان عربی، ۳و  ۲های  صفحه*  ساده مشخصات سؤال: * ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۳
  شـود  ل: تبـدیل مـی)/ تُبـدَّ ۴و  ۳هـای  )/ مَنت: رشـد کـرده (رد گزینـه۴بیند، ببیند (رد گزینۀ  )/ یری: می۱سؤالی است (رد گزینۀ » يمن الّذ«  

  )۴معرفه است (رد گزینۀ » ان الّنرضةصاألغ«)/ ۳ و ۱های  (رد گزینه
  ۲ قرآن زبان عربی، ۵و  ۴های  ترکیبی درس*  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۴
فـرد م» أسـلوب«زائد اسـت/  ۲در گزینۀ » یاد بگیرید«ها)/  )/ تغلّبوا: چیره شدند (رد سایر گزینه۴و  ۳های  الّناجحین: افراد موفق (رد گزینه  

  ).۳است (رد گزینۀ 
  ۲ قرآن زبان عربی، ۶و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۲۵و  ۸های  صفحه*  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۵
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  ) هذا شاعر: این شاعری است که .../ َدَرس: درس خواند۱  
  ترین کارها ) أهّم األعامل: مهم۲  
  ضمن ضمیر اضافه ترجمه شده است. / دري: دویست) مائت۳  
  ۲ قرآن زبان عربی، ۲۱صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۶
  اسم فاعل است.» ُمنِتج«  
  »کند! تولیدکنندۀ مواد شیمیایی خیلی رضر می: «۳ترجمۀ درست گزینۀ   
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  ۲ قرآن زبان عربی، ۳۶و  ۳۵های  صفحه*  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۷
» ال«بایـد » الـّنفط«)/ ضـمناً ۲بر رس فعل مضارع باید بیاید تا مضارع التزامـی شـود (رد گزینـۀ » حّتی)/ «۴و  ۱های  کس: َمن (رد گزینه هر  

  ).۲بگیرد تا معرفه شود (رد گزینۀ 
  ها را مضارع ترجمه کرد. توان آن هایش ماضی باشد، باز هم می دّقت: جملۀ رشطیه اگر فعل  
  ۲ قرآن زبان عربی، ۶۷صفحۀ *  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۸
  معنای لغات:   
  »کارت/ رصید: اعتبار مالی/ أن تشحن: شارژ کند/ شحن: شارژ کردن (مصدر) بطاقة الّشحن: کارت شارژ (اصطالح است)/ رشیحة: سیم«  
  ۱ قرآن زبان بی،عر  ۵۷صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۹
  »بگو من مالک سود و زیانی برای خویش نیستم مگر آنچه را که خدا بخواهد.«ترجمۀ آیه:   
  آیۀ مورد بحث بیانگر آن است که مالک و مقّدر و مدبّر حقیقی امور فقط خداست و دیگران مالکیتشان غیرحقیقی و مجازی است.  
  ۲ قرآن زبان عربی، ۱۸فحۀ ص*  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۰
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  »لَیَست«إسم  دمع أو دمعة/ فاعل  ) َدم ۲  
  نیست.» إلیه مضاف«إسم اإلشارة/  ) ضمیر ۳  
  تشدید ندارد. ضمن اینکه معنای مبالغه هم ندارد.» ل«که  نیست؛ چرا» إسم املبالغة) «۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۳۷صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۱
  ها:  بررسی گزینه  
  عدد اصلی است).» َخمس(«جزء اعداد نیست » ُخمس) «۱  
  مجرّد ثاليثّ   ) مزید ثاليثّ ۳  
  مجرور بحرف جرّ  اسم مکان نیست/ جار و مجرور » ِمساحة) «۴  
  و اسم فاعل است.» ساکن«جمع » ُسکّان«دّقت:   
  ۱ قرآن زبان عربی، ۸۴صفحۀ *  متوسط ؤال: *مشخصات س ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۲
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  باشد نه فاعل. مبتدا می» الّدالفین«لِلغائبة/  ) لِلمخاطب ۱  
  إلیه مضاف آید/ مفعول  آید و بعد از آن فعل می ) اسم رشط ابتدای جمله می۳  
  ) اسم مفعول نیست.۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۳۹و  ۱۴های  صفحه*  اردشو  مشخصات سؤال: * ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۳
  شود) تَخُرُج (خارج می کند)  َخمسیَن/ تُخِرُج (خارج می َخمسیٍن   
  گیرند. ضمناً عالمت نون در مثّنی، ــِـ و در جمع، ــَـ است. گاه تنوین منی دّقت: اسامی مثّنی و جمع مذکّر سامل و همچنین اعداد عقود هیچ  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۸صفحۀ *  ساده مشخصات سؤال: * ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۴
  شود. دّقت: جمع غیر انسان (الجوائز) مفرد مؤنّث محسوب می  
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  تلک هاتان/ أولئک  ) هذان ۳  اسم اشاره نیست. ) هام ۲  هاتان ) هؤالء ۱  
  ۱ قرآن زبان ،عربی ۱۸صفحۀ *  ساده مشخصات سؤال: * ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۵
  ها:  بررسی گزینه  

   ۴۲  نه 11 2 22 )۲   ۳۷  نه 76 49 27 )۱
    87 3 29 )۴   ۹۶  نه 24 4 28 )۳

  ۱ رآنق زبان عربی، ۶۴صفحۀ *  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۶
  گیرد.  می» الف«یعنی اسم مثّنی که در حالت رفع، » مرفوع به الف«دّقت: مقصود از   
  ها:  بررسی گزینه  
  است.» الف«خرب و مثّنی است، لذا مرفوع به » ِعلامن) «۲    ) اسم مثّنی نداریم.۱  
  صفت هستند. » مشاغبان«مبتدا و » تلمیذان) «۴    ) اسم مثّنی نداریم.۳  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۸۸صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۱زینۀ پاسخ: گ -۱۷۷
  ها:  بررسی گزینه  
  غذایت ... . به) نگاه کن ۲  تر هستند. داشتنی پدر ما از ما دوست نزد) یوسف و برادرش ۱  
  اول شب ... . تا) روزه را کامل کنید ۴  مسجداألقصی. بهالحرام  ) ... از مسجد۳  
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  ۲ قرآن زبان عربی، ۹صفحۀ *  متوسط شخصات سؤال: *م ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۸
  ها:  بررسی گزینه  
  است » شهروند«معنای  مفرد و اسم فاعل به» ُمواطن«است. » هاتف«جمع مکّرس » الهواتف) «۱  
  است. » ِمصباح«جمع مکّرس » املصابیح) «۲  
  (اسم مکان) است. » َمتحف«جمع مکّرس » املتاحف) «۳  
  م مکان نیست؛ زیرا معنای مکانی ندارد. اس» َمفاخر«دّقت:   
  است. » حدیقة«جمع مکّرس » الحدائق) «۴  
  باشد.  اسم مکان است، ولی جمع سامل می» املکتبات«دّقت:   
  ۲ قرآن زبان عربی، ۶۵صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۹
  رد باشد. صورت جملۀ وصفیه یا صفت مف دّقت: توصیف نکره ممکن است به  
  ها:  بررسی گزینه  
  (نکره) است. » طائر«جملۀ وصفیه برای » إنکرس جناحه«) جملۀ ۱  
  (نکره) است. » عباد«صفت » ُمکرمون) «۳  
  (نکره) است. » غایةٌ «جملۀ وصفیه برای » ال تُدرک) «۴  
  گونه صفتی وجود ندارد.  هیچ ۲در گزینۀ  اما   
  »دد جز ذات خداوند!گر  هرچیزی نابود می: «۲ترجمۀ گزینۀ   
  ۲عربی، زبان قرآن  ۶۶و صفحۀ  ۱ قرآن زبان عربی، ۷۵صفحۀ *  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۰
  ها:  بررسی گزینه  
  شوند). مجهول منی» إنفعال«) فعل مجهول نداریم (افعال باب ۱  
  زامی ترجمه منود. توان آن را مضارع الت مجهول است و چون فعل رشط است، می» ُقرئ) «۲  
  فعل مجهول و ماضی است و ترجمۀ التزامی ندارد. » اند ُربّوا: تربیت شده) «۳  
بـاال برم به تو از منازی که  خدایا، پناه می«توان آن را التزامی نیز ترجمه منود:  مجهول است و طبق قواعد ترجمۀ جملۀ وصفیه می» تُرفع) «۴  

  !» برده نشود

  
  ۱تاريخ  ۳ درس ۱۴صفحۀ *  ساده مشخصات سؤال: * ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۸۱
 داشته رواج انيهخامنش قلمرو در »يبابل يقمر -يديخورش« يشمار گاه كه دهند يم نشان ديجمش تخت و ستونيب يها نوشته سنگ يمحتوا  

  .بودند شده يگذار نام يرانيا نييآ و فرهنگ بر اساس ها ماه اما است،
  ۱تاريخ  ۶ درس ۵۲صفحۀ * ساده مشخصات سؤال: *  ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۸۲
 هـاي بـه جنـگ كـه داد رخ شهر مهم و رقيـب يونـان (آتـن و اسـپارت) دولت گروه دو ميان هايي جنگ م. سلسله.ق ۴۰۴تا  ۴۳۱فاصلۀ  در  

  افت.ي پايان» اسپارت« پيروزي با سرانجام پلوپونزي هاي جنگ .است مشهور» پلوپونزي«
  ۱تاريخ  ۱۰ درس ۹۳صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۸۳
 از برخـي در اشكاني اگرچه جنگيدند. سپاه هم با ،»سوريه مرزهاي و ارمنستان«بر  تسلط سرِ بر بارها روميان و اشكانيان حرّان، جنگ از پس  

  راند. مي عقب را و دشمن كرد مي جبران را شكست الوري،د و پايمردي با نبردهاي بعدي در اما بود، ناكام ها جنگ اين
  ۱تاريخ  ۱۳ درس ۱۲۰و  ۱۱۹هاي  صفحه*  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۸۴
 بـر رفت كه عـالوه مي كشاورزان به شمار و روستاييان رئيس داشت، ساالر عنوان واستريوشان كه ساساني دربار مرتبۀ عالي هاي مقام از يكي  
  كرد. مي كوشش نيز وكار و كشت آباداني ترويج و توسعه براي كشاورزي، بخش هاي گردآوري ماليات مسئوليت بودن دار هدهع
  ۱تاريخ  ۹ درس ۸۱صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۸۵
 بـه دائمـا غنـائم ديگـر، و قيمتـي هـاي نگسـ فلـزات، آوردن دسـت به بود، براي النهرين بين شمال در نيرومندي نسبتاً حكومت آشور كه  

 را مـاد پراكندٔه اتّحاد قبايل زمينۀ آشوريان، پياپي هاي غارتگري و ها آورد. يورش مي هجوم غربي ايران نواحي جمله از همسايه، هاي سرزمين
  آورد. فراهم

  ۱تاريخ  ۱ درس ۵صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۸۶
 در نـويني شـيؤه و شـد متحـول تـاريخ تدريج علـم به پيوست، وقوع به اروپا دورٔه رنسانس در در كه علمي و فكري هاي فتپيشر دنبال به  

  بود. پردازي داستان از دوري و معتبر مدارك و به اسناد استناد منابع، دقيق سنجش بر شيوه اين اساس آمد. نگاري پديد تاريخ
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  ۱تاريخ  ۱۵ درس ۱۳۸صفحۀ *  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۸۷
 آن در پرُبـاري شـفاهي وجود ادبيـات بر شواهدي داللت اما است، نمانده باقي خط پارتي و زبان به ادبي نوشتۀ هيچ تقريباً اشكانيان دورٔه از  

  دارد. دوره
  ها: بررسي ساير گزينه  
 شده مي نقل »شفاهي«صورت  به كه اند كرده اشاره دوره آن اشعار برخي نيز و عاشقانۀ مادي و حماسي هاي داستان به يوناني : مورّخان۱گزينۀ   

  است.
  دارند. »اشكاني« ريشۀ و اصل» بيژن و منيژه«هاي شاهنامه مانند  : برخي داستان۲گزينۀ   
 تاريخ اندرز، حقوق، و پند يني،د ادبي، هاي موضوع در ساساني) ميانه (پهلوي فارسي زبان و خط به بيشتري آثار ساسانيان، دوران : از۴گزينۀ   
  هستند و نه نظم. »نثر« به ها اغلب آن و است رسيده ما دست به جغرافيا و
  ۱تاريخ  ۴ درس ۳۳صفحۀ * دشوار مشخصات سؤال: *  ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۸۸
 بـا و كـرد توليـد ظروف گلي سفالگري، چرخ ابداع با داد، ترقّي را سنگي و ظروف ابزار ساخت فنّ اينكه بر عالوه انسان ،»نوسنگي عصر« در  

  .شد پارچه به توليد موفق حيوانات، پشم از استفاده
  ۲تاريخ  ۶ درس ۵۵صفحۀ *  ساده مشخصات سؤال: * ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۸۹
بـود.  نصـير بـن يموسـ و زيـاد بن طارق چون دست سرداراني اسپانيا (اندلس) به فتح اميه، بني زمان در فتوحات مسلمانان ترين مهم يكي از  

 بـه اسـپانيا و خوردنـد شكست مسيحيان از بزرگ نبردي در اما سرانجام كردند، تصرف را فرانسه »جنوب« از مناطقي حتي سپاهيان اسالم
 بـه موفـق اما« كردند، محاصره دريا زمين و از را روم، امپراتوري پايتخت قسطنطنيه، شهر بار مسلمان چندين سپاهيان نشستند. حتي عقب
  ».نشدند شهر آن فتح

  ۲تاريخ  ۴ درس ۳۳صفحۀ *  ساده مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۰
 يسـو بـه و شـود خارج مكه از انهيمخف گرفت ميتصم شد، آگاه خود براي كشتن» ۀ مشركان در دارالندوهسيدس« از آنكه از پس  امبريپ  
 منـزل در را شـب تمـام ،يفداكار با مكه، از  خدا رسول شدن خارج تسالم به و مشركان كردن گمراه يبرا  يعل. كند حركت ثربي
  .ديخواب شانيا يجا در و ماند امبريپ
  ۲تاريخ  ۱۳ درس ۱۳۹صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۱
 حكومـت هـاي پايـه ي، توانسـتخارج و داخلي مناسب هاي سياست و تدابير اتخاذ با سلطنت خود، سالۀ ۵۴ دوران طول در »تهماسب شاه«  

  نمايد. تحكيم و تثبيت را صفوي
  ۲تاريخ  ۸ درس ۸۱صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۲
شكسـت  بـا ايـران سپاه و يافت سامان كمي كشور امور تخت نشست، بر سوم يزدگرد ساساني، دربار در نزاع و اختالف ها از سال وقتي پس  

  گرفت. را پس آنان متصرفات بيشتر» پل« يا »جسر« جنگ در مسلمانان
  ۲تاريخ  ۱۱ درس ۱۱۴صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۳
 هوالكوخـان، نـؤه فرماندهي به ها مغول حمالت از ديگري ايران به فرماندهي چنگيزخان، موج به مغول حملۀ اول بعد از موج سال سي حدود  

  ايلخانان انجاميد. حكومت تأسيس به و گرفت صورت چنگيزخان
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  : موج اول حملۀ مغول به ايران در زمان حكومت سلطان محمد خوارزمشاه به وقوع پيوست.۱گزينۀ   
 يـورش شام به ،بغداد فتح از پس داد. مغوالن پايان عباس بني خاندان حكومت به عباسي، خليفۀ و كشتن بغداد تسخير : هالكوخان با۳گزينۀ   

  بازماندند. پيشروي ادامۀ و از خوردند شكست مصر مملوكان حكومت سپاه از جالوت در عين اما بردند،
 بـود ايران و اجتماعي اقتصادي اوضاع در نسبي نابساماني و سياسي آشفتگي چهار دهه آغازگر آخرين ايلخان مغول ابوسعيد، : مرگ۴گزينۀ   

  يافت. ادامه تيمور گيري قدرت زمان تا كه
  ۲تاريخ  ۲ درس ۱۸صفحۀ *  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۴
  مسعودي است. حسين بن علي نوشتۀ ،»الجوهر معادن و الذهب مروج«كتاب  محوري، موضوع روش بر اساس نگاري تاريخ هاي از نمونه يكي  
  نگاري تحليلي االمم: تاريخ نگاري روايي/ تجارب نگاري تركيبي/ تاريخ طبري: تاريخ نكته: فتوح البلدان: تاريخ  
  ۲تاريخ  ۱۰ درس ۱۰۴صفحۀ * دشوار مشخصات سؤال: *  ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۵
 دادن شكسـت با »تكش« كرد. جانشين او، استقالل ادعاي خوارزم، حاكم ،»اتسز« شد، و انحطاط ضعف دچار سلجوقي حكومت آنكه از پس«  

 خـود همـت وجهـۀ را طلبي توسعه خوارزمشاه نيز محمد يافت. سلطان تسلط ايران از وسيعي بخش وقي، برسلج سلطان آخرين سوم، طغرل
  داد. گسترش را خوارزمشاهيان قلمرو مناطق جديدي، بر تسلط با و داد قرار

  خوارزمشاه به ايران حمله كرد. محمد سلطان زمان نكته: چنگيز در  
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  جغرافياي ايران ۶ درس ۵۱صفحۀ * ساده مشخصات سؤال: *  ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۶
 گرگـان و اترك رود جنوب، از هراز و دروديسف شمال، از »اورال« و »ولگا« رود :از اند عبارت ،زندير يمخزر  يايدر به كه ييرودها نيتر يطوالن  

  .غرب جنوب سمت از ارس و كورا رود و شرق جنوب از
  جغرافياي ايران ۸ درس ۸۵و  ۸۴هاي  صفحه*  ساده مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ نيگز: پاسخ -۱۹۷
  دارد.» يصنعت« نقش متعدد، و مهم يها كارخانه وجود ليدل به اراكشهر   
  هاي آب گرم)  نكته: پيرانشهر: شهر نظامي/ اصفهان: شهر تاريخي و صنعتي/ سرعين: درماني (چشمه  
  جغرافياي ايران ۴ درس ۲۹صفحۀ *  متوسط ل: *مشخصات سؤا ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۸
 علـت به ها فشان گل. شوند يم مشاهده گل و آب از مملو يها حوضچه صورت به جاها يبرخ در و يمخروطشكل گنبدي و  ها معموالً به فشان گل  

   .»نديآ يم باال به نيزم اعماق از آب بخار اي گاز خروج«
  كوه زاگرس اشاره دارد.  در رشته» ي نمكيگنبدها«علت تشكيل  به ۴نكته: گزينۀ   
  جغرافياي ايران ۳ درس ۱۶و  ۱۴هاي  صفحه*  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۹
 ۴۰ تـا ۲۵ ييايـجغراف عرض در رانيا .است مكان آن ياضير اي مطلق تيموقع ،ييايجغراف عرض و طول به توجه با مكان، اي دهيپد هر قيدق محل  

السـرطان (عـرض  و جنوب ايران بـه مـدار رأس شده واقع يشرق طول ۀدرج ۶۳ تا ۴۴ در و »يشمال ٔهمكرين ۀمعتدل ۀمنطق جنوب« در درجه
  دقيقه) نزديك است.  ۲۷درجه و  ۲۳جغرافيايي 

ماننـد همسـايگي ( كشـورها ريسا به نسبت آن، يريقرارگ ها موقعيت نسبي دارند. منظور از موقعيت نسبي هر كشور، محل نكته: همۀ پديده  
  ها، منابع اقتصادي و... است.  ها، خليج درياها (مانند مجاورت ايران با درياي خزر: عبارت ب)، كانال ،ايران با افغانستان و پاكستان: عبارت الف)

  جغرافياي ايران ۵ درس ۳۸صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۰
 يها دامنه در شتريب يها بارش موجب عامل نيا. دارد اثر كشور بارش ييايجغراف يپراكندگ در )زاگرس و برزال مانند( بلند يها كوه رشته جهت  

  . است شده زاگرس يغرب يها دامنه و البرز يشمال
  جغرافياي ايران ۷ درس ۶۷و  ۶۲هاي  صفحه* متوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۱
 زانيم يي،غذا مواد واردات و نفت صادرات رونق ،يدنيآشام آب بهبود و يكش لوله ون،يناسيواكس و داشتبه گسترش اثر بر رياخ يها دهه در  

  .است يافته ايران افزايش تيجمع و افتهي كاهش ريوم مرگ
  جغرافياي ايران ۱۰ درس ۸۹و  ۸۸هاي  صفحه* دشوار مشخصات سؤال: *  ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۲
  .است كرده فراهم دام انواع پرورش يبرا را يمناسب تيوضع ،»ياهيگ يها گونه« و »يمياقل تنوع« ،»ييايجغراف عرض در كشور يگستردگ«  
  .است شده »يباغ داتيتول« در فراوان تنوع جاديا سبب ران،يا مختلف ينواح در ساالنه و روزانه حرارت ۀدرج ديشد اختالفنكته:   
  جغرافياي ايران ۲ درس ۱۲تا  ۹هاي  حهصف* دشوار مشخصات سؤال: *  ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۳
، ۲است. گزينۀ » پيشنهاد«گيري و ارائۀ  نخستين گام يك پژوهش جغرافيايي، طرح سؤال و بيان مسئله است و واپسين مرحلۀ آن نيز، نتيجه  

  گيرد.  كند و بنابراين در آخرين مرحلۀ پژوهش جغرافيايي جاي مي پيشنهادي براي كاهش جمعيت شهر تهران ارائه مي
  بيانگر فرضيۀ اين پژوهش است. طرح فرضيه (پاسخ احتمالي به پرسش پژوهش)، گام دوم يك پژوهش جغرافيايي است.  ۳نكته: گزينۀ   
  ۲جغرافيا  ۳ درس ۲۲صفحۀ * ساده مشخصات سؤال: *  ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۴
 تـابش. اسـت نيزمـ مختلـف ينواح در ييوهوا آب يها يژگيو مدنآ وجود بهي اصل عامل و نيزم يبرا يانرژ منبع نيتر مهم »ديخورش نور«  

  .گذارد يم ريتأث بارش و رطوبت و فشار دما، مانند ييوهوا آب عناصر يرو ديخورش
  ۲جغرافيا  ۶ درس ۷۰و  ۶۹هاي  صفحه*  ساده مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۵
 ،يطبـر ،يبلوچ ،ريلُ ،يكيتاج شتو،پ ي،فارس از: اند عبارت ،دارند مشترك يباستان ۀشير كه يرانيا يها زبان نيتر شيپرگو و نيتر مهم امروزه  
  .اند شده گسترده ه،يهمسا يكشورها در ژهيو به آن، از خارج و رانيا كشور در ها زبان نيا. يتالش و يلكيگ
  .است »يعرب« زبان حاميايي)، -آسيايي (ساميايي -هاي خانوادٔه آفرو زبان در ميان زبان نيتر مهم و نيتر معروفنكته:   
  ۲جغرافيا  ۴ درس ۴۱صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۶
 تابستان و زمستان فصل و شب و روز هنگام در و انقباض و انبساط اي و شدن سرد و گرم دما، اختالف ۀجينت در ها سنگ ،يكيزيف يهوازدگ در  
 وجـود بـه يرييـتغ ها آن ييايميش بيترك در اما ،شوند يم خرد  تر كوچك قطعات به ل،يقب نيا از يردموا و ها سنگ شكاف در آب زدن خي اي
  .ديآ ينم

 يتيكلس اي نيمرمر يها سنگ از يتيگران يها سنگبه هوازدگي شيميايي اشاره دارد. همچنين،  ۳به هوازدگي زيستي و گزينۀ  ۱نكته: گزينۀ   
  شوند.  دچار هوازدگي مي و به همين دليل، ديرتر ترند مقاوم

  ۲جغرافيا  ۱۰ درس ۱۳۲صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۷
 قبـول مـورد زيـن بعـدها و اند شده ميترس سكنه از يخال ينواح در ميقد يها زمان از كه هستند ييمرزها ،)سكونت از قبل( شتازيپ يمرزها  

  . افتندي اسكان آن طرف دو در مردم جيتدر به بعدها كه آالسكا و كانادا نيب مرز انندم اند؛ گرفته قرار هيهمسا كشور دو ساكنان
  ميان هند و پاكستان درست است. » تطبيقي«دربارٔه مرز  ۳ميان دو كره و گزينۀ » تحميلي«دربارٔه مرز  ۴و  ۲هاي  گزينه  
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  ۲جغرافيا  ۲ درس ۱۲صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۸
 ،(ماننـد افغانسـتان) داردي كوهستان و مرتفع ينواح كه يكشور در آهن راه احداثند؛ براي نمونه، ده يم شكل ها انسان يها تيفعال نواحي به  

  .هستند يا جلگه و پست آن يها نيزم شتريب كه است يكشور از تر نهيپرهز و دشوارتر
  گيري نواحي اشاره دارد.  ها در شكل به نقش انسان ۳نواحي و گزينۀ ها در تغيير  گيري حكومت به نقش تصميم ۱نكته: گزينۀ   
  ۲جغرافيا  ۵ درس ۶۰صفحۀ *  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۹
 انـواع احـداث و نصـب بـا »امـواج يانـرژ كاهش« و آب آمدن باال مقابل در سواحل از حفاظتي، ساحل ينواح از حفاظت يراهكارها از يكي  

  يي است.ايدر يها وارهيد و شكن موج ،»يعمود يها حفاظ«
  ۲جغرافيا  ۸ درس ۱۰۸صفحۀ *  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۲۱۰
 ابند،ي دست ياقتصاد رونق به و دهند كاهش خود اقتصاد و عيصنا بر را) واردات و صادرات( يخارج تجارت يمنف راتيتأث نكهيا يبرا كشورها  

  است. »يا منطقه يتجار -ياقتصاد يها هياتحاد« ليتشكها،  كه يكي از آن دهند يم انجام ييكارها
  است. » يواردات يكاالها بر اتيمال و يگمرك يها تعرفهوضع (و نه حذف) «نكته: يكي ديگر از اقدامات كشورها،   

 
  ۱جامعه شناسي  ۱۴و  ۸، ۴هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۱۱
   ردينگ آن انجام به ميتصم يول باشد؛ آگاه يكار به يفرد است ممكن رايز ،است يضرور زين انسان ٔهاراد ،يآگاه بر عالوه كنش انجام يبرا.  
    بـاز گـردد نمـي سرچشـمه بـه يجـو نيا آب

 

ــر  ــت آن بهت ــه اس ــت ك ــ غفل ــاز از مينكن آغ
 

  ي دارد. انسان يها كنش عواقب و امدهايپ به اشاره تيب نيا  
   بـا يعـيطب علوم تفاوت گرفتن دهيناد د؛يكن تأمل آن يامدهايپ و آثار و يعيطب يها دهيپد با ياجتماع يها دهيپد پنداشتن همانند مورد در 

  .اند جمله نيا از ياجتماع و يانسان علوم
  ۱جامعه شناسي  ۳۱و  ۲۱، ۱۸هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۱۲
   ٔ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
   آورند يم رو يبند دسته به ،نظم جاديا و يسردرگم از ييرها يبرا  انسان.  
   »اختصـاص ياجتماع جهان و افراد از يمعيّن يازهاين رفع يبرا كه است يينمادها و هنجارها ها، ارزش د،يعقا از يا مجموعه »ياجتماع نهاد 

  .كند يم دايپ
  ۱جامعه شناسي  ۳۵صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۱۳
 يشـهر و يصنعت جوامع ۀمطالع ،يشناس جامعه ۀفيوظ. بود رفتهگ شكل شناسان مردم و شناسان جامعه انيم كار ميتقس ينوع غرب جهان در  
 بـه متعلـق را ييابتدا جوامع ،يغرب شناسان جامعه. پرداخت يم ييابتدا و ساده جوامع ۀمطالع به يشناس مردم و بود) يغرب جوامع( شرفتهيپ

 ۀفيوظ به بنا شناسان مردم يوقت). يرغربيغ جوامع( اند مانده يباق خود رشد يۀاول مراحل يعني يكودك دوران در كه پنداشتند يم بشر ۀگذشت
 از يكـيرو  ايـن از. بردنـد يپـ يغربـ شناسان جامعه اشتباه و ها آن عمق و يدگيچيپ به شدند، مواجه يرغربيغ يها فرهنگ با خود، يا حرفه
  .كردند مطرح اسانشن مردم را ها فرهنگ ريسا از آن ٔهساد تصور و غرب فرهنگ يخودمدار به انتقادها نيتر مهم

  ۱جامعه شناسي  ۷۵و  ۶۸، ۵۲، ۴۷هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۱۴
   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 زا انسان معقول يور بهره امكان
   مراعـات را آن هـم يبرخـ و كننـد يمـ عمـل آن به شيب و كم ياريبس كه است ياجتماع جهان اريمع نظام همان يآرمان قلمرو و ها آرمان 

  .كنند ينم
   آن ينمادهـا و هنجارهـا قواعد، و رديگ يم شكل ياجتماع جهان آن كالن يها ارزش و ها آرمان ،ديعقا بر اساس ياجتماع جهان هر تيهو 

  .ابندي يم سامان ها ارزش و ها آرمان د،يعقا با متناسب
   يهـا يژگـيو رات،ييتغ رشيپذ و زمان گذر رغم يعل كه يا گونه به است گريد نسل به ينسل از آن انتقال يمعنا به: ياجتماع تيهو ديبازتول 

  .آورد يم دوام و ماند يم داريپا آن ياساس
  ۱جامعه شناسي  ۹۸و  ۹۰، ۸۶هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲خ: گزينۀ پاس -۲۱۵
   هاست انسان تيهو و تيترب بر ها حرفه نيا ٔهسازند اي مخرب آثار ها، حرفه و مشاغل به نسبت اسالم بيترغ و منع اساس.  
   ديآ يم ديپد ياجتماع جهان يفرهنگ تيهو ،دشو شناخته تيرسم به و رفتهيپذ افراد يسو از ها ارزش و ديعقا از ينوع هرگاه.  
   فرهنگ تواند يم نه نيبنابرا دهد، يم دست از خود خيتار و فرهنگ با را ارتباطش و كند يم عمل يديتقل روش به ،خودباخته ياجتماع جهان 

 آن مقهور و مبهوت كه يگريد ياجتماع نجها به و بگذرد آن از و كند رها را آن تواند يم نه و دهد گسترش اي ببخشد تداوم را خود ۀگذشت
  !مانده آنجا از و رانده نجايا از. شود ملحق است، شده
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  ۱جامعه شناسي  ۱۲۷و  ۱۲۰هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۱۶
    :و ديـعقا جهـت در ياسـيس نظام ردعملك اگر و كند يم نييتع را ياسيس نظام بر حاكم اصول و ها ارزش د،يعقا يفرهنگ نظامقسمت اول 

 ريتأث تحت اي و يداخل ليدال به ياسيس نظام اگر اما كند؛ يم نيتأم زين را ياسيس نظام اقتدار يفرهنگ نظام باشد، جامعه يفرهنگ يها ارزش
  .دهد يم كاهش را ياسيس نظام اقتدار يفرهنگ نظام كند، عدول خود يفرهنگ يها ارزش و اصول از ،يخارج عوامل فشار و

    :زيـن ياجتمـاع جهـان كيـ تيجمع كاهش و است آن يمعان و فرهنگ گسترش ۀمنزل به ياجتماع جهان كي تيجمع شيافزاقسمت دوم 
  .باشد گريد ياجتماع يها جهان تسلط و بسط ساز نهيزم تواند يم كه است آن ٔهگستر شدن محدود ۀمنزل به

  ۲جامعه شناسي  ۸و  ۷هاي  فحهص*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۱۷
   يفرهنگـ جهـان و يذهن جهان از تر مهم عتيطب جهان و شود يم محدود عتيطب جهان به ينيتكو جهان دگاهيد نيا اساس بر: اول دگاهيد 

 علوم نيب دگاهيد نيا طرفداران. است يعيطب علوم رينظ ها آن به مربوط علوم و دارند يماد و يعيطب يتيهو زين فرهنگ و افراد ذهن. است
 و يانسان علوم از را ييها تيقابل و ها تيظرف ،يعيطب علوم با يانسان علوم تفاوت گرفتن دهيناد. ستندين قائل يتفاوت يانسان علوم و يعيطب

  .كند يم سلب ياجتماع
   تـابع افـراد يفـرد و يذهنـ جهـان اهدگيد نيا در. دانند يم ينيتكو و يذهن جهان از تر مهم را يفرهنگ جهان گريد يگروه: دوم دگاهيد 

 جهـان دگاه،يـد نيـا از. كنند يم تصرف و دخل آن در مختلف جوامع و ها فرهنگ كه است يخام ٔهماد ينيتكو جهان و هاست آن فرهنگ
  .دهند يم دست از يفرهنگ جهان برابر در را خود استقالل و ندارند يتياهم ينيتكو جهان و يذهن

  ۲جامعه شناسي  ۲۳و  ۱۶، ۱۵هاي  صفحه*  دشوارصات سؤال: * مشخ ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۱۸
   جـهينت در و باشـند داشـته مختلـف يها ارزش و ديعقا سنجش يبرا يزانيم و اريمع توانند ينم نباشند، قائل يقتيحق به كه ييها فرهنگ 

  .كنند دفاع خود يها ارزش تيحقان از توانند  ينم
   باشد؛ تيعقالن از سطح دو يدارا ديبا يجهان فرهنگ  
 از دفـاع ييتوانـا دهـد، پاسخ ها پرسش نيا به نتواند يفرهنگ اگر. دهد پاسخ جهان و انسان ٔهدربار بشر نياديبن يها پرسش به ديبا ابتدا    

  .داشت نخواهد را خود تيهو
 ييتوانـا ديبا يجهان فرهنگ. شود يم جهموا يمتفاوت يازهاين و ها پرسش با مختلف يخيتار طيشرا در نياديبن يها پرسش بر عالوه انسان    

 يازهـاين و هـا پرسش نيا به خود نياديبن يها ارزش و ديعقا اساس بر و باشد داشته را ريمتغ يها پرسش و بشر ثابت يها پرسش به پاسخ
  .بدهد مناسب پاسخ ريمتغ

   رديگ يم شكل فيضع جوامع ينظام اشغال با ياسيس سمياليامپر.  
  ۲جامعه شناسي  ۳۲صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۱۹
 فرهنـگ دامان در كه يمردم تيحما مورد ،كردند يم مخدوش را ياسالم امت وحدت نكهيا بر عالوه) سميماركس و سميوناليناس( مكاتب نيا  

 در را يديجد ۀمرحل خود، ياله تيهو يسو به زگشتبا و ياسالم انقالب از الهام با ياسالم امت. گرفتند ينم قرار زين ،بودند افتهي تيترب اسالم
  .است كرده آغاز اسالم يجهان فرهنگ ياسالم فرهنگ گسترش مراحل گسترش

  ۲جامعه شناسي  ۴۷و  ۳۸هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۲۰
   يـا غرب فرهنگ يبين جهان سكوالريسم، ديگر بارتع به. است بشر ۀشناسان يهست يها پرسش به غرب معاصر فرهنگ پاسخ سكوالريسم 

  .است يهست جهان از آن تصور
 و انسان يمعنو ابعاد ترتيب بدين. شود يم يجهان اين و يدنيو اهداف و ها آرمان متوجه انسان، يها ظرفيت ۀهم) سميسكوالر( كرديرو نيا در  

 سكوالر باور توان يم اساس همين بر. رديگ يم قرار يدنيو ينيازها و افاهد خدمت در يگزينش صورت به يا شود يم سپرده يفراموش به جهان
  .كرد تقسيم »پنهان« و »آشكار« ۀدست دو به را غرب فرهنگ در

   شود مي تقسيم دوره چهار به غرب فرهنگ تاريخ:  
  .جديد غرب و رنسانس وسطي، قرون باستان، روم و يونان    
   دوره ايـن گذاري نام دليل. شود مي شامل را ميالدي شانزدهم تا چهاردهم قرن از و است »دوباره ولدت« و »حيات تجديد« معناي به رنسانس 

  .بازگشت روم و يونان فرهنگ به زمان اين در غرب كه است اين رنسانس به
  ۲جامعه شناسي  ۵۶صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۲۱
 ياسيس تيحاكم جهان، از يبخش در كي هر مختلف يها تمدن و ها فرهنگ است؛ نبوده امروز صورت به ديجد غرب ظهور از قبل يجهان ۀجامع  

 و بـود برقرار متفاوت يها تيحاكم با مختلف يكشورها نيب يفرهنگ و ينظام ،ياسيس ،ياقتصاد روابط. بودند آورده وجود به را خود به مربوط
 ياقتصـاد ايـ ينظام ،ياسيس روابط تابع را يفرهنگ تعامالت سرنوشت كه نبود يا گونه به فتگر يم شكل روابط نيا قيطر از كه يجهان ۀجامع
 گروه بودند، برخوردار يبرتر يفرهنگ تيظرف از كه يصورت در گرفتند، يم قرار ينظام هجوم مورد كشورها يبرخ اگر ليدل نيهم به. دهد قرار

 ايـ يتجـار روابـط قيـطر از خـود ييايجغراف يمرزها از توانستند يم زين مختلف يها فرهنگ. كردند يم جذب و هضم خود درون را مهاجم
  .كنند عبور يمعرفت و يعلم ميمستق يوگوها گفت
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  ۲جامعه شناسي  ۹۵و  ۸۴، ۷۸، ۶۵هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۲۲
   يوابسـتگ موجـب دهيـپد نيـا و رديـگ يم آنان از را يجهان اقتصاد در يزن چانه قدرت استعمارزده، يكشورها اقتصاد شدن يمحصول تك 

  .شود يم استعمارگر يكشورها به ها آن ياقتصاد
   هر از مشهور لسوفيف راسل اند برتر پدربزرگ راسل، جان لرد جمله از يسيانگل دولتمردان كه شد آن موجب ياقتصاد سميبراليل تيحاكم 

  .كنند يخوددار رلنديا يقحط با مقابله يبرا ياقدام
   دهد يم نشان را كنت يۀنظر بودن خطا ستم،يب قرن اول ۀمين در يجهان بزرگ جنگ دو وقوع.  
   افتندي گسترش سرعت به زين يطيمح ستيز يها بيآس انواع جهان، در مدرن يزندگ گسترش با.  
  ۲جامعه شناسي  ۹۹صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۲۳
  .شد يم گرفته دهيناد تجربه و عقل راه از شناخت و بود جهان شناخت راه نيمعتبرتر سايكل آباء شهود و مقدس كتاب ،يوسط قرون نگفره در  
 بحـران، نيا از رفت برون يبرا غرب جهان. ديانجام يمعرفت بحران به جيتدر به و گرفت قرار ديترد مورد يمعرفت روش نيا ،رنسانس دوران در  

  .كرد بسنده تجربه و عقل راه از شناخت به و گرفت دهيناد يعلم شناخت در را شهود و يوح
 شـناخت راه تنهـا را يتجربـ و يحسـ شناخت ستم،يب و نوزدهم قرن در ليدل نيهم به. اوردين دوام سده دو از شيب زين ديجد يعقل شناخت  

  .دانستند يم يعلم
  ۲جامعه شناسي  ۱۱۱صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۲۴
 يجهان قدرت به وابسته ها آن قدرت. نداشت كشورها نيا يخيتار ۀنيشيپ و اعتقادات در شهير مسلمان، يكشورها در سكوالر حاكمان قدرت  

 و حـذف را نيشـيپ ياجتمـاع يسـاختارها و ببرنـد نيبـ از را ياسـالم و ينيد مظاهر ،دنديكوش يم قدرت نيا به اتّكا با آنان. بود استعمار
  .كنند جاديا يديجد ياجتماع يساختارها

  ۲جامعه شناسي  ۱۱۷و  ۱۱۶هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۲۵
   شود  ينم انجام هينظام واجبات حد در جز آن با ياسيس يهمكار و شود يم دانسته رمشروعيغ و ظالمانه پادشاه، تيحاكم يمنف مقاومت در.  (ب)  
   بود داده قرار هدف را او يزمامدار ٔهويش اصالح بلكه ،نبود پادشاه از يخاص رفتار اي كار اصالح دنبال به فقط عدالتخانه بشجن.  (الف)  
   بلوك يعني جهان؛ قطب دو از يكي يبرا شان تياهم و گاهيجا اساس بر كشورها و ها انقالب ها، جنبش تيهو ستم،يب قرن يقطب دو جهان در 

  (ج)  .شد يم ييشناسا غرب اي شرق

 
  منطق ۴و  ۳هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۲۶
 تيـكـه رعا ديـتوجه كن اند. كرده مشخص مغالطه (سفسطه) نشويم، اصطالحاً يا فكري خطاي دچار تا كنيم رعايت بايد كه را قواعدي ايشان  

 نكـهيا يبررس يهم درست باشد ول جهيمقدمات، نت يبا فرض درست يعنيرخ ندهد  ييخطا يريگ جهيگونه نت چيشوند ه يقواعد منطق سبب م
  .ستيمنطق نبرعهدٔه مقدمات درست باشند،  يمحتوا

اين طريق راه جلوگيري از هر اند به  شمارند، موفق نشده ها بي اند تا اين كار را انجام دهند، ولي چون انواع مغالطه دانان كوشيده : منطق۲گزينۀ   
  اي را نشان دهند. مغالطه

دان  هاي ذهن تشبيه كرد تا كار منطق توان مغالطات را به بيماري هاي ذهن. البته مي : آنان در پي شناسايي مغالطات هستند، نه بيماري۳گزينۀ   
  تشبيه به كار پزشك باشد. هم قابل

تر عوامل لغـزش و خطـاي ذهـن را  تر و دقيق كار گيرد، سريع اند كه اگر هركس آن قواعد را به دانان قواعدي را مشخص كرده : منطق۴گزينۀ   
  تشخيص داده باشند. يدهد، نه اينكه لزوماً خودشان عوامل خطاي ذهن را با سرعت و دقت باالتر تشخيص مي

  منطق ۱۷تا  ۱۳هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۲۷
پس در  .»پيوستن«و » گردان شدن روي«مشترك لفظي است بين دو معناي » گشت«، لفظ »چيز از تو گشت چون از او گشتي همه«در عبارت   
» او«، ضـمير »او فرد متديني اسـت ؛كند اش را تكريم مي سعيد همسايه«در عبارت  اشتراك لفظ وجود دارد. ۀمغالط جاديعبارت احتمال ا نيا

آن «در عبـارت  وجـود دارد. ريابهام در مرجع ضم ۀمغالط جاديعبارت احتمال ا نيپس در ااش،  د و هم به همسايهتواند به سعيد برگرد هم مي
تواند به داللت مطابقي بر حيوان درنده يا به داللت التزامي بـه يـك  مي» پلنگ«، »بيشه گمان مبر كه خالي است، شايد كه پلنگ خفته باشد

اگر فقط داللت التزامي موردنظر باشد و كسي اشتباهاً معناي مطابقي را قصد كند، دچار مغالطۀ توسل بـه فرد نترس و شجاع داللت كند. حال 
  وجود دارد. يظاهر يتوسل به معنا ۀمغالط جاديعبارت احتمال ا نيپس در امعناي ظاهري شده است، 

  منطق ۲۳و  ۲۲هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۲۸
هاي  الساقين نيستند و برخي از مثلث الزاويه، متساوي هاي قائم الساقين هستند و بعضي از مثلث الزاويه، متساوي هاي قائم ضي از مثلثچون بع  

  وجه است. الزاويه نيستند، رابطۀ اين دو مفهوم عموم و خصوص من الساقين هم قائم متساوي
  منطق ۳۱ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۲۹
آيد و آخرين جزء، امر خاص است. نسبت امر خاص با مفهوم مجهول تساوي اسـت.  تعريف مفهومي دو جزء عام و خاص دارد. امر عام، اول مي  

  نسبت تساوي دارد.» مثلث«است كه با » ضلعي سه«ضلعي، امر خاص  شكل سه مثالً در تعريف مثلث به
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  منطق ۱۱۰و  ۱۰۹، ۶۹، ۴۷تا  ۴۳، ۱۳هاي  صفحه*  اردشو: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۳۰
  تمثيل ناروا: چون اين خودرو هم مثل ماشين پليس، روي سقفش چراغ دارد پس ماشين پليس است.  
 اند، پس هر ماشـيني كـه اند، ماشين پليس بوده هايي كه روي سقفشان چراغ داشته ام، آن هايي كه من ديده زده: در بين ماشين تعميم شتاب  

  روي سقفش چراغ داشته باشد، ماشين پليس است.
  ايهام انعكاس: هر ماشين پليسي، داراي چراغ سقفي است، پس هر ماشين داراي چراغ سقفي، ماشين پليس است.  
  ها). ندارد (رد ساير گزينه» توسل به احساسات«و » اشتراك لفظ«اما مغالطۀ سجاد ربطي به   
  منطق ۵۹و  ۵۸، ۲۰هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۳۱
كند كه سور آن كلي باشد يا جزئي. از طرفي محصوره بودن بدان معناسـت  اگر يك قضيۀ حملي داراي سور باشد، محصوره است و فرقي نمي  

مشخص نيسـت، پـس  كه موضوع قضيه، مفهومي كلي است، پس موضوع آن قابليت صدق بر مصاديق متعدد دارد و داراي يك مصداق كامالً
  سور جزئي داشته باشد، موضوع آن داراي مصداق كامالً مشخص نيست. يحمل يۀقض كيتوان گفت كه اگر  مي

: شخصيه بودن قضيه دقيقاً به جزئي بودن نهاد (موضوع) مربوط است. اگر شخصيه بودن به جزئي بودن سور يا كميت ربط داده شـود، ۱گزينۀ   
  است. مغالطۀ اشتراك لفظ رخ داده

  نه جزئي يا كلي بودن خود موضوع. شود، يم نييتع: كميت بر اساس جزئي يا كلي بودن دامنۀ مصاديق موضوع (سور) ۳گزينۀ   
  شود. يم ميو به دو نوع تقس نييتع: كيفيت صرفاً بر اساس موجبه يا سالبه بودن نسبت ۴گزينۀ   
  منطق ۶۷تا  ۶۲هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۳۲

  
  : درست بودن يك رأس، غلط بودن رأس متقابل قطري را در پي دارد.۱گزينۀ   
  رو را در پي دارد: : غلط بودن يك رأس پاييني نتايج روبه۲گزينۀ  
  بنابراين يكي از رئوس بااليي صادق خواهد بود، نه كاذب.  

  
   

  
  
  

  وس سمت راست نتايجي به اين شكل دارد:: درست بودن رئ۳گزينۀ   
 
 
 
  
  
  
  
  

  چپ، مبهم است، نه لزوماً صادق. -راست، صادق باشد، رأس پايين -بنابراين اگر رأس پايين  
  چپ، نتايجي به اين شكل در پي دارد: -: غلط بودن رأس پايين۴گزينۀ  
  بنابراين دو رأس سمت راست، درست خواهد بود. 
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  منطق ۷۷ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ينۀگز: پاسخ -۲۳۳
  ).۴در بررسي اعتبار يك قياس، نيازي به دانستن شكل آن نيست (رد گزينۀ   
: قانون نتيجه مستلزم حذف حد وسط و انتخاب موضوع نتيجه از يك مقدمه و محمول آن از مقدمۀ ديگـر و رعايـت قـانون كيفيـت ۲گزينۀ   

  است و ربطي به شكل قياس ندارد.نتيجه بر اساس كيفيت مقدمات 
  بررسي است. گيري از يك قياس، تكرار لفظي و معنايي حد وسط است كه بدون دانستن شكل قياس هم قابل : اولين شرط نتيجه۳گزينۀ   
  منطق ۹۲تا  ۹۰هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۳۴
  دهنـد  ترتيب وضع تالي و رفع مقدم را نتيجـه مي كه وضع مقدم و رفع تالي معتبر هستند و بهدر قياس استثنايي اتصالي، چهار حالت داريم   

  ).۴(رد گزينۀ 
دهد و رفع هر طرف، وضع طـرف  در قياس استثنايي انفصالي حقيقي، چهار حالت معتبر داريم كه وضع هر طرف، رفع طرف ديگر را نتيجه مي  

  ).۲و  ۱هاي  ديگر را در پي دارد (رد گزينه
  منطق ۱۰۴و  ۱۰۳هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۳۵
   شود. مي تر قوي كالمي تأثير زبان بدن، از مناسب استفادٔه و گفتن سخن شيوا و روان شنوندگان، با چشمي تماس برقراري فنون خطابه: با  
 نتيجـۀ طـرح ناگهـان بـا و بزنـد حدس زودتر را ما موردنظر نتيجۀ تواندن مقابل طرف كه كنيم مطرح را مقدمات خود اي گونه به فنون جدل:  

 خود حرف نتواند تا بگيريم اعتراف سخنانمان پذيرش به وي نسبت از مرحله به مرحله است بهتر كنيم. همچنين گير غافل را وي موردنظرمان
 تغييردهد. را
  ه يازدهمفلسف ۱۳ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۳۶
شناسي دربارٔه قوانين و احكام كلي و عام حاكم بر هستي و وجـود بحـث  شناسي است. در بخش هستي شناسي و معرفت ريشۀ فلسفه هستي  

كند، لذا مربوط به  عنوان يكي از موجودات عالم سخن گفته شده و او را به فنا و خود را نديدن تشويق مي شود. در اينجا از هستيِ انسان به مي
  كلّ هستي نيست.

  : در مصرع دوم گفته شده كه علّت هر وجودي خداوند است.۱گزينۀ   
  : بحث از حركت و تغيير و تحول كل هستي است كه از احكام كلي وجود است.۲گزينۀ   
شناسي نيز مرتبط  ا معرفتتوانند اين عبارت را ب مي» پندار«و » انگار«نظر است. همچنين الفاظ  : هستي و نيستي در سراسر عالم مورد۴گزينۀ   

  كنند كه بخشي ديگر از ريشۀ فلسفه است.
  فلسفه يازدهم ۲۵و  ۲۴هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۳۷
  كند. مي حقيقي هدايت آزادي سمت به را انسان فلسفه، كه چگونه دهد نشان خواهد مي تمثيل اين در او  
  فلسفه يازدهم ۴۲ صفحۀ*  متوسط: * ؤالس مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۳۸
 بـرد. او شـهرها و ها خانـه به را آن و آورد زمين به آسمان از را او فلسفه«گويد:  مي سقراط رومي دربارٔه بزرگ خطيب و فيلسوف سيسرون،  

فان قبل از خود، دربارٔه امور غيركاربردي جاي اينكه مانند فيلسو . اين يعني به»بپردازد شر و خير و زندگي، اخالقيات به تا كرد وادار را فلسفه
  ها).  كرد (رد ساير گزينه ها بحث كند، در حوزٔه اخالق و زندگي تأمل فلسفي مي مثل مادٔه اوليۀ جهان و تبيين دگرگوني

  فلسفه يازدهم ۴۸ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۳۹
دهيم، پس خود اين سخن با محتـواي  نيست، داريم فهم خود از اين مطلب را به ديگران انتقال مي انتقال به غير با بيان اينكه فهم انسان قابل  

  خود در تناقض است.
صورت بديهي و بدون اثبات (عقلي يا غيرعقلي) پذيرفته شود، هيچ تناقضي  : هرچند سخن نادرستي است، ولي اگر خود اين سخن به۱گزينۀ   

  در كار نيست.
ن سخن نه دربارٔه ذات انسان است و نه دربارٔه محيط پيرامون انسان؛ بلكـه دربـارٔه شـناخت انسـان اسـت، پـس بـا انكـار : خود اي۲گزينۀ   

  هاي پيرامون ذات انسان و محيط پيراموني، اين سخن نقض نخواهد شد. شناخت
مت معتبر بودن حواس كه امري بـديهي اسـت، سازيم نشانه و عال كنيم و نيازهاي خود را برطرف مي : اينكه بر پايۀ حواس زندگي مي۳گزينۀ   

توانند توهمي باشند كه  توان زندگي كرد و در اين صورت نيازهاي ما هم مي باشد، ولي دليل ضروريِ آن نيست؛ چراكه بر پايۀ توهم هم مي مي
كند با پوشيدن لباس گرم بـه  سرما مي شوند. مثالً با فرض توهم محض بودن حواس، كسي كه به اشتباه، حس زا تأمين مي بر پايۀ حواسِ توهم

دهد كه نيازش برطرف شده است. اين فـرض گرچـه خـالف واقـع  اشتباه و بر اساس تلقين، حس گرما خواهد كرد و اين توهم به او دست مي
  تواند با ابزار شناختي ديگري مثل عقل پذيرفته شود. است، ولي خودمتناقض نيست و مي

  فلسفه دوازدهم ۵۵تا  ۵۱هاي  صفحه*  ساده: * سؤال تمشخصا ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۴۰
) و بين اين سه ابزار فقط ابـزار عقـل اسـت كـه امكـان ۳و  ۱هاي  در وجود انسان سه ابزار حس، عقل و قلب قرار داده شده است (رد گزينه  

). ابزار قلب گرچه بـراي همگـان وجـود ۲زينۀ همكاري با ديگر ابزارها را دارد، يعني راه شناختي حاصل از همكاري حس و قلب نداريم (رد گ
برند. وحي يك ابزار شناختي مستقل  دارد، ولي فعال كردن آن نياز به سير و سلوك و تهذيب نفس دارد لذا فقط برخي از مردم از آن بهره مي

  هاي قلبي است كه مختص پيامبران است. نيست بلكه شهود وحياني، باالترين مرتبۀ شناخت
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  فلسفه يازدهم ۶۰و  ۵۹، ۳۳هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۴۱
). افالطـون ۱داند (رد گزينۀ  تر از ادراك عقلي مي ارزش پارمنيدس منكر اعتبار ادراك حسي است، اما افالطون ادراك حسي را معتبر، ولي كم  

از طرفي پارمنيدس معتقد است با حواس، مرتبۀ ظاهري جهـان هسـتي  ).۳داند (رد گزينۀ  نيز مانند پارمنيدس ادراك حسي را خطاپذير مي
  ).۴درك است (رد گزينۀ  كنيم، اما با عقل، اليۀ باطني و حقيقي هستي (عالم غيرمادي) قابل (عالم طبيعت) را درك مي

  فلسفه يازدهم ۶۶ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۴۲
اين است كه احتمالي بودن بسياري از نتايج تجربي و تفاوت ميان تجربۀ » ب«اند. دليل نادرستي مورد  ها صحيح نه، ساير گزي»ب«جز مورد  به  

  قطعيت احكام تجربي نيست، بلكه از بين رفتن قطعيت حكم تجربي، نتيجۀ دو مورد قبلي است. ها از نتايج عدم انسان
  فلسفه يازدهم ۷۱ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۴۳
  شود. عنوان حقيقت انسان نسبت داده مي به» من«ادراكات به   
» من«شود، حقيقت انسان نيست بلكه خصلت و ويژگي اخالقي انسان است، پس در اينجا مقصود از  گرايي شناخته مي : آنچه به كمال۲گزينۀ   

  خصلت شاخص من است و اال جمله درست نخواهد بود.
بدن انسان اسـت و اال » من«عنوان حقيقت انسان يا همان روح، فاني نيستم بلكه بدن من فاني است، پس در اينجا مقصود از  : من به۳گزينۀ   

  شود. جمله نادرست مي
خاطرات من است، نه حقيقـت انسـاني و اال » من«كنم، پس مقصود از  عنوان حقيقت انسان، با از دست دادن حافظه تغيير نمي : من به۴گزينۀ   

  مله درست نخواهد بود.ج
  فلسفه يازدهم ۸۱تا  ۷۸هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۴۴
عنـوان يـك وجـود  داند و نفس انسان هم بـه طور كلي وجود را نوري داراي مراتب مي اين مطلب طبق نظر سهروردي درست است، زيرا او به  

  دهند. داند كه كماالتش ذاتي نيستند و مرتبۀ ذات را تغيير نمي ود مجرد ثابت و بدون تغيير ميسينا نفس را يك موج همين طور است، ولي ابن
  اي دارد. : هر دو قبول دارند، زيرا از نظر فيلسوفان مسلمان گرچه انسان يك موجود صرفاً مادي و زميني نيست، ولي چنين جنبه۲گزينۀ   
  معناي مجزا بودن روح و بدن، مالصدرا قبول ندارد. سهروردي است، ولي از جانب باال بودن را به سينا و : اين ديدگاه هم مشترك بين ابن۳گزينۀ   
  : هر دو قبول ندارند و اين ديدگاه، خاص مالصدرا است.۴گزينۀ   
  فلسفه يازدهم ۹۱و  ۹۰هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۴۵
تواند هركـدام را  گرايانه در وجود او، نهايتاً مي دانند كه در عين تالقي تمايالت مادي و فضيلت ختار ميفيلسوفان مسلمان انسان را موجودي م  

دين هم از چنين اختياري برخوردار است. البته چون تمايالت مادي در انسان شديد است اگر اعتقاد بـه  اراده كند، انجام دهد. حتي انسان بي
توانايي انسـان  معناي عدم شود، ولي اين به ها و انجام رذائل زياد مي ترك فضيلت احتمال دهد و از دست مي خدا نباشد، اخالق پشتوانۀ خود را

  دين در پايبند بودن به فضائل نيست. بي
ل است، نـه دهد. آنچه فطري است، عالقه و ميل به فضائ ها را تشخيص مي شناسد بلكه با ابزار عقل آن ها را نمي : انسان فطرتاً فضيلت۱گزينۀ   

  ها. شناخت آن
  كند. بيشتر از اميال طبيعي كه گاهي در جهت رذائل است، نميآن را كند، ولي لزوماً  : اعتقاد به خدا ميل به فضائل را تقويت مي۳گزينۀ   
نافع و تمايالت مادي، چـه : علت توانايي انسان در ارتكاب رذايل، مختار بودن اوست. انسان مختار در هنگام تالقي ميل به فضائل با م۴گزينۀ   

 تواند يك طرف را برگزيند و انجام دهد. اولي شديدتر باشد و چه دومي، مي

  
  شناسي روان ۱۵صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۲۴۶
بـا  نبايدصحيحي وجود داشته باشد، بنابراين   حال و درعينهاي متفاوت  هميشه اين احتمال وجود دارد كه براي يك موضوع يا پديده، تبيين  

  هاي محتمل يا صحيح ديگر را رد كرد. دست يافتن به يك تبيين خاص، تبيين
  آن پديده دست يافت.» كنترل«و » بيني پيش«توان به  پس از برگزيدن يك توصيف و تبيين خاص از يك پديده تا حد زيادي مي  
  شناسي روان ۱۹صفحۀ *  دشوارصات سؤال: * مشخ ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۲۴۷
هاي ديگران را تكـرار كنـد. بـه  تواند يافته آمده از روش علمي شخصي نيست، بلكه هر دانشمند با رعايت ضوابط علمي مي دست هاي به يافته  

وسـيلۀ ديگـران  هـا بـه پاسـخ آن گرافرد مسائلي را حل كنند، اما  هايي منحصربه ها با روش همين دليل اگرچه ممكن است بسياري از انسان
  تكرار بودن است. گيرد، بنابراين يكي از شروط قرار گرفتن در مجموعۀ روش علمي، قابل تكرار نباشد، در مجموعۀ روش علمي قرار نمي قابل

  ها: بررسي ساير گزينه  
و مباني غيرتجربي تكيه داشته است، بنابراين تكيه : هر نظريۀ علمي كه بر اساس مشاهده و تجربه شكل گرفته است، خود بر نظريات ۱گزينۀ   

  شود. داشتن بر منابع غيرتجربي باعث خروج از روش علمي نمي
  تواند در مجموعه روش علمي قرار گيرد. پذيري داشته باشد، مي فرد، اگر قابليت تكرار هاي منحصربه : حل مسائل با روش۲گزينۀ   
طرف باشند، با اين وجود همانند ساير دانشمندان علـوم تجربـي غالبـاً  ها دقيق و بي توصيف پديدهكنند در  شناسان سعي مي : روان۴گزينۀ   

گيرند، امـا ايـن موضـوع  هاي موجود در ذهن خويش قرار مي گيري ها و جهت ه در هر علم، ارزش  شد ها، نظريات پذيرفته فرض تأثير پيش تحت
  شود. باعث خروج از مجموعۀ روش علمي نمي
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  شناسي روان ۵۰صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ اسخ: گزينۀپ -۲۴۸
دليل اين است كـه  ها ترسي ندارد، به ماهگي از غريبه  ۸ -۷دهد، بنابراين اگر كودك قبل از  ماهگي در كودكان رخ مي  ۸ -۷ترس از غريبه در   

ها واكـنش متفـاوتي  رسد و نسبت به غريبه عي به اين توانايي مي. با رشد اجتمااست هنوز توانايي تشخيص افراد آشنا و غريبه را پيدا نكرده
  دهد. نشان مي

  شناسي  روان ۵۶صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۲۴۹
 شـود. نوجوانـان بـرخالف ها نگه داشته مي يابد، در نتيجه در يك لحظه اطالعات بيشتري در حافظۀ آن سرعت تفكر در نوجواني افزايش مي  

  سازي حافظۀ خود هستند. كودكان قادر به ظرفيت
  شناسي روان ۷۷صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۲۵۰
بـار  ۴۰بار دكمه را فشار داده است. اگر همۀ مواردي كه آزمودني فشار داده بود، دقيقاً با  ۴۷بار محرك را ارائه كرده و آزمودني  ۴۰آزمايشگر   

بار دچار هشدار كاذب شده بود، ولي در مـتن  ۷بار تصميم درست (اصابت) رخ داده بود و  ۴۰مطابقت داشت، در آن صورت ارائۀ محرك هدف 
)دهد كه آزمـودني  بار با ارائۀ محرك هدف منطبق نبوده است و اين نشان مي ۱۰بار،  ۴۷ه از اين   شد سؤال گفته ) 47 10 مرتبـه  ۳۷ 37

)بار محرك هدف را از دست داده است  ۳درست رديابي كرده (اصابت) و محرك هدف را  ) 40 37 3.  
بـار دكمـه را فشـار داده اسـت، پـس  ۴۷بار محرك هدف را درست رديابي كرده (اصابت) ولي در مجمـوع  ۳۷از طرف ديگر چون آزمودني   
 ( ) 47 37   بار محرك هدف را در حالي كه غايب بوده، اشتباهاً رديابي كرده است. ۱۰ر كاذب شده است، يعني بار دچار خطاي هشدا ۱۰، 10
  شناسي روان ۸۲صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۲۵۱
ن رويداد خاص قبالً اتفـاق كند، آ معناي بازشناسي يا يادآوري غيرواقعي رويداد اتفاق نيفتاده است كه فرد به غلط ادعا مي به» حافظۀ كاذب«  

  افتاده است.
  كنيم. يعني چيزي كه احساس نشده است (و وجود خارجي ندارد) را ادراك مي» توهم«  
  شود (توهم). آيد (حافظۀ كاذب) يا ادراك مي چيزي كه واقعيت نداشته است يا وجود خارجي نداشته است، به ياد مي ،پس در هر دو  
است؛ از اين جهت كه در آن محرك هدفي كه غايـب اسـت و حضـور نـدارد » توهم«و » حافظۀ كاذب«بيه هم ش» هشدار كاذب«دقت كنيد   

را پرسيده، در حالي كه هشدار كاذب از خطاهاي رديابي عالمت است كه مربوط به  ادراكشود، ولي سؤال خطاهاي مربوط به مبحث  رديابي مي
  است.» توجه«مبحث 

  شناسي روان ۹۵و  ۹۲هاي  صفحه*  دشوارال: * مشخصات سؤ ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۲۵۲
  بوده است. شنيداريسپاريم، نوع رمزگرداني  خاطر مي وقتي با شنيدن رمز از طريق صداي يك نفر و تكرار كردن رمز در ذهن، آن را به  
مدت و كاري هر دو  ل گرفته. حافظۀ كوتاهشك مدت حافظۀ كوتاهكنيم،  افزار مي سپاريم و وارد نرم خاطر مي وقتي رمز را فقط براي يك دقيقه به  

  گيرند. در زمان كوتاه شكل مي
» چهار تـا و ضرب سه هشت تا بيست«صورت  را به ۳۸۲۴كرد، مثالً عدد  خاطر سپردن، اطالعات را دستكاري مي دقت كنيد اگر مريم هنگام به  

سازي سادٔه اطالعات در زمان كوتاه مطرح شده  ر سؤال صرفاً ذخيرهكرد، در آن صورت از حافظۀ كاري استفاده كرده بود، ولي چون د تكرار مي
  مدت شكل گرفته است. و به دستكاري و استفاده از اطالعات اشاره نشده، فقط حافظۀ كوتاه

  شناسي روان ۱۱۸صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۲۵۳
كنـد،  ها را بلد نيست، در نوع مسئله تغييري ايجاد نمـي هستند و اينكه سميه آنمسائل رياضي عمدتاً داراي اقدامات و راهبردهاي مشخص   

 ،نادرست اسـت ۳گزينۀ  شدني است.  دسترسي به هدف تضمين شده مواجه است و دسترسي يا عدم تعريف بنابراين سميه با يك مسئلۀ خوب
  شده، چندعليتي نيستند. تعريف زيرا مسائل خوب

  شناسي روان ۱۳۹و  ۱۱۶هاي  صفحه*  دشوارخصات سؤال: * مش ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۲۵۴
ها باعث اسـتفاده از  شناسايي دقيق توانمندي شناسند. عدم هاي خود را نمي ما محدود است. بسياري از افراد توانايي هاي توانمنديدر مسئله   

خواهد كاهش وزن داشته باشد، بنابراين  هيز غذايي ميشود، مانند كسي كه صرفاً با قرص الغري و بدون ورزش و پر هاي غيرمنطقي مي حل راه
  شود.  هاي غيرمنطقي مي حل هاي شخص، مانع استفاده از راه شناخت توانمندي

  ها و تجربيات شخصي است. ، نگرشتوانمنديدشواري يك تصميم تابع   
  شناسي روان ۱۲۰و  ۱۱۹هاي  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۲۵۵
  حل حل مسئله عبارتند از:مرا  
  ) تشخيص دقيق مسئله۱  
  حل مناسب براي حل مسئله كارگيري راه ) به۲  
  حل ) ارزيابي راه۳  
  حل ) بازبيني و اصالح راه۴  
  هاي جايگزين ) انتخاب راه۵  
  كار بگيرد. هاي مناسب يكي را برگزيند و به در مرحلۀ دوم فرد بايد از بين راه  
  هاي ديگري را انتخاب كرده و جايگزين كند. حل حل مناسب نبود، فرد بايد راه راه در مرحلۀ پنجم هم اگر  
  هاي مختلف و انتخاب بهترين راه است. حل ارزيابي راه» گيري تصميم«بنابراين در مرحلۀ دوم و پنجم، فرد با نوعي انتخاب مواجه است.   
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  شناسي روان ۱۴۹صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۲۵۶
  آورد. بار مي ) نتايج منفي بهگيري موانع تصميمهاي غلط ( تأثير روش شود و تحت درستي انجام نمي گيري به گاهي مراحل تصميم  
  كنترل هيجانات. هاي غلط عبارتند از: سوگيري تأييد، اعتماد افراطي، كوچك شمردن خود و عدم برخي از اين روش  
  شناسي روان ۱۶۹صفحۀ *  دشوارل: * مشخصات سؤا ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۲۵۷
تأثير موانع زودگذر و عـواملي همچـون خسـتگي قـرار  شود، در نتيجه فرد تحت حركت در مسير دستيابي به هدف نوعي موفقيت تلقي مي  

  گيرد. نمي
رسيدن بـه هـدف   ه خود فرايندآورد، بلك وجود نمي مفهوم اين جمله اين است كه صرفاً رسيدن به نتيجه و هدف نهايي احساس موفقيت را به  

  محور. محور است، نه نتيجه آيد، پس هدفمندي فرايند حساب مي هم مهم است و بخشي از موفقيت به
  شناسي روان ۱۷۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۲۵۸
مردم كااليي را تأييد «، »ها نزديك باشد نگرش آن دهند كه نگرش او در مورد مسائل مختلف به دهندگان به كسي رأي مي رأي«جمالتي مثل:   

..، همه و همه بيانگر اين  و.» كنند كه با نيازهاي آنان جور دربياد هايي را حفظ مي مردم نگرش«، »كنند كه براي آن پول بيشتري داده باشند مي
زاست، به همين دليل به رفتارهـا و  نگي ناخوشايند و تنشهايشان هماهنگي باشد، زيرا ناهماه است كه افراد تمايل دارند بين رفتارها و نگرش

  وجود بياورند. زنند تا اين هماهنگي را به توجيهاتي دست مي
  شناسي روان ۱۸۹صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۲۵۹
  برد. بهره مي جسمانيهاي  رمان بيماريهاي اين علم براي پيشگيري و د شناسي است كه از يافته اي از روان شناسي سالمت شاخه روان  
  هاست. عالوه بر اين حفظ سالمتي و ارتقاي آن هم مدنظر است. شناسي سالمت، پيشگيري و درمان بيماري از اهداف روان  
  شناسي سالمت، سالمت جسماني مدنظر است. بنابراين در روان  
  شناسي روان ۱۹۶صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۲۶۰
در زندگي خود استرس  همۀ افرادشود.  رو شدن با تغيير در زندگي است؛ تغييراتي كه باعث برهم خوردن تعادل در زندگي مي فشار رواني روبه  

  كنند. در زندگي استرس بيشتري تحمل مي  سال توانيم بگوييم كه لزوماً افراد بزرگ كنند، ولي نمي يا همان فشار رواني را تجربه مي
  ها: ررسي ساير گزينهب  
  تواند هر دو شكل منفي و مثبت را داشته باشد. كنند، اما فشار رواني مي : هرچند اغلب افراد، فشار رواني را منفي تلقي مي۱گزينۀ   
ت فشارآور و صور : فشار رواني از نوع ارتباط شخص با محيط است. هنگام فشار رواني، شخص يك رويداد يا يك موقعيت را به۴و  ۳هاي  گزينه  

  بيند. كند و سالمتي خود را در خطر مي فراتر از توانايي خود ارزيابي مي
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 درس اول امنیت ، تهدید                                              

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

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

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

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

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

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

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

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

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

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

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

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

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

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

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

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

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

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

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

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

 .دارد

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

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

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی
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