
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

وقت پيشنهادي تا شماره از شمارهتعداد پرسش مواد امتحاني

 دقيقه 18 25 1 25 زبان و ادبيات فارسي

 دقيقه 20 50 26 25 زبان عربي

 دقيقه 17 75 51 25 اسالمي معارف و فرهنگ

 دقيقه 20 100 76  25 زبان انگليسي

 دقيقه 75گويي:  مدت پاسخ 100ها:  تعداد كل پرسش

  

   1400 مهر 23زمايشي  آ زمون آ
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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 یهـا کارنامه

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

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

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید
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  ها درست است؟ در كدام گزينه، معناي همۀ واژه -۱

  گيرنده) (ضامن: غرامت -(عامل: والي) -) (نجابت: بزرگواري)1  

  : همۀ مخلوقات)(ماسوا -(مُفتَخَر: سربلندي) -) (تيمار داشتن: پرستاري و خدمت كردن)2  

  (غبطه: حال و روز كسي را آرزو داشتن) -(تناور: مرتفع) -) (خذالن: مذلّت)3  

  (فلق: سپيدٔه صبح) -(طالع: بخت) -كردن) كردن: آباد  ) (عمارت4  

  اند؟ ترتيب در كدام گزينه آمده به» پشيماني، برتر، بخشش، سرگرداني«مترادف واژگان  -۲

  وهم -جود -فايق -انابت) 4  تقصير -فضل -باسق -تضرّع) 3  تحيّر -فضل -فايق -انابت) 2  رتحيّ -جود -فاحش -تضرّع ) 1  

  درست نوشته شده است؟ همعني چند واژ -۳

: مقابل زُ«(    -(ثنـا: روشـنايي) -(شفيع: پـايمردي) -كننده) (مزيد: زياد -(قسيم: داراي نشان پيامبري) -(منّت: نيكويي) -(تاك: زَر) -ل)عزّ

  »(قدوم: فرا رسيدن) -گردان) (اعراض: روي -تالش)(پوييدن: 

  ) پنج4  سه) 3  ) چهار2  دو) 1  

  وجود دارد؟» غلط اماليي«در متن زير چند  -۴

بدان عمل، قصد قربت كند و عمل ديگري را به ريا منسوب نسازد چه ريـا آنكه در عقب عمل خير، منّت ننهد و اذيت نرساند، دوم آنكه اول «  
  »درويش را حقير نشمرد چه مطاع دنيا قليل است نسبت به حيات عقبي.آنكه ، سوم مذموم است شرعاً

  ) سه4  ) چهار3  ) يك2  ) دو1  

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

ـــداري صـــبر ايّوبيـــت كـــو ) 1 عشـــق يعقـــوب ار ن
 

قـــدر بـــدر ار نيســـتت بـــاري كـــم از قـــدر حـــالل 
 

ــود) 2 ــب ب ــا قري ــر آنج ــت گ ــب رف ــا غري ــن ج زي
 

ـــود  ـــر ب ـــا امي ـــر آنج ـــت گ ـــير رف ـــا اس ـــن ج زي
 

ـــــر نمي) 3 ـــــۀ زنجي ـــــدايي از خان ـــــت ص خاس
 

ايــن سلســله را شــور حــزين تــو بــه پــا داشــت 
 

حريــف سركشـــي نفـــس نيســـت يوســـف مـــن) 4
 

ــــرا  ــــاه م ــــه ز اوج ج ــــود ب ــــاه ب ــــيض چ حض
 

  ؟ نداردوجود » غلط اماليي«ها  واژه در كدام گروه -۶

  غصّه و اندوه -عجل و مرگ -) صواب و خطا2  نياز مستغني و بي -غالب و چيره -) مستغرق و مجذوب1  

  گاه مهراب و قبله -ورطه و مهلكه -) فروغ و پرتو4  صفوت و برگزيده -حازم و دورانديش -) امله و كارگر3  

  درست است؟» كامالً«ه در برابر كدام گزينه   شد انتساب شعر و اطالعات نوشته -۷

ــــه1 ــــد ب ــــه درافت ــــاران ك ــــرٔه ب ــــاك ) قط خ
 

ــــــس گهــــــر تابنــــــاك  زو بدمــــــد ب
 

 نامه: عطار نيشابوري) (الهي 

) در فكـــر آن گـــودالم/ كـــه خـــون تـــو را مكيـــده اســـت/ هـــيچ گـــودالي چنـــين رفيـــع نديـــده بـــودم2
 

(گوشوارٔه عرش: جمال ميرصادقي) 
هــا بكشــت ) بــادي كــه در زمانــه بســي شــمع3

 

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

 ن هفتم)(سيف فرغاني: شاعر قر  

ــوق او دم4 ــواي ش ــر دم ز ن ــاي ه ــو ن ــم چ ــه زن ) چ
 

كــه لســان غيــب خوشــتر بنــوازد ايــن نــوا را 
 

 (حافظ: شاعر قرن هشتم) 

  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟  به» آميزي جناس، استعاره، تشبيه، تضاد، حس«هاي  آرايه -۸

ابرو و بـاز الف) كـرده بـودم تـرك تركـان كمـان
  

ــ مي  ــد از ره ب ــرابرن ه چشــم شــوخ و پيشــاني م
  

ب) به طراوت رخ تـو رشـك گـل سـيراب اسـت
 

ــرت تنــگ شــكر اســت  ــت غي ــم دهن ــه تبسّ ب
 

وار ســوختم پروانــه ج) گــرد آن شــمع طــرب مي
 

پــاي آن ســرو روان، اشــك روانــي داشــتم 
 

باشـــند د) ناتوانـــان ســـبب نظـــم جهـــان مي
 

ـــل اســـت  ـــار شـــيرازٔه اوراق پريشـــان گ خ
 

شتم كز دلت آگـه شـوم امـابه چشمت خيره گه) 
 

توان خوانـد از نگـاه سـرد خاموشـي چه رازي مي 
 

  ج -ب -د -الف -ه) 4  ه -د -ب -ج -) الف3  ه -ج -د -الف -) ب2  ج -د -ه -ب -) الف1  

  ...............  جز بهها تماماً درست هستند،  شده در مقابل همۀ گزينه هاي درج آرايه -۹

بـاش مير و خـوش ميبه هست و نيست مرنجان ض ) 1
 

كه نيستي است سرانجام هر كمـال كـه هسـت 
 

 جناس) -(تناقض 

ــت) 2 ــد اس ــرق و امي ــدم غ ــو ش ــار ت ــوي كن ــر ب ب
 

ـــه كنـــارم  از مـــوج سرشـــكم كـــه رســـاند ب
 

ايهام تناسب) -(جناس همسان 
ــك) 3 ــد آن ي ــي زاي ــز دروغ ــي ك ــر فروغ ــود ه دم ب

 

صــبح كــاذب هــم برافــروزد ولــيكن يــك زمــان 
 

 جناس) -ليل(حسن تع 

ــالم ذّره) 4 ــيد ع ــالي از آن خورش ــت اي خ ــوز نيس س
 

دانيم مــا اللــه را فــانوس شــمع طــور مــي 
 

 تلميح) -(تشبيه 

  هاي بيت زير، در كدام گزينه درست آمده است؟ آرايه -۱۰

بايــد بــه نــيم شــب اگــرت آفتــاب مِــي 
 

ــــداز  ــــاب ان ــــر گلچهــــر رز نق ز روي دخت
 

  آرايي واج -استعاره -تشبيه )2    پارادوكس -جناس -) تشبيه1  

  ايهام تناسب -حسن تعليل -) تشخيص4    تضاد -استعاره -) حسن تعليل3  

 ۵ درس یانتها تا شیستا یابتدا از :۱ فارسی      ۱ درس و شیستا :۳ فارسی
´ 18
پيشنهادي زمان

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

 

 لسا
لي
صي

تح
 

0
1

 - 
0

0
  

رة 
شما

چة 
تر
دف

1
 - 

ي 
وم
عم

ن 
مو
آز

2
3

 
هر 

م
1

4
0

0
  ) 

وه
گر

 
شي

ماي
آز

 
وم
عل

 
ني
سا
ان

 (  

  در كدام بيت كمتر است؟» استعاره«تعداد  -۱۱  22

) آهويـــت كـــرده بـــر شـــير گـــردون كمـــين1
 

ــــر  ــــيمين، كم ــــوه س ــــر ك ــــته ب ــــت گش افعي
 

ـــر2 ـــينۀ بح ـــه س ـــتِ رد ب ـــت او دس ـــاده همّ ) نه
 

ــه  ــان پنج ــت اش از نش ــك پيداس ــه ي ــك ب ــوج ي م
 

ـــــــرده3 ـــــــو پ ـــــــل ت ـــــــروين ) اي لع دار پ
 

وي زلــــــــف تــــــــو ســــــــايبان نســــــــرين 
 

ـــر دارم4 ـــته گه ـــد رش ـــانم ص ـــوزن مژگ ـــر س ) ب
 

ــــرت افشــــانم؟  ــــا در ب ــــزم ي ــــو ري در دامــــن ت
 

  ...............  جز بهشود،  ديده مي» حذف فعل«ها  در تمام گزينه -۱۲

ـــن1 ـــي در م ـــش فكن ـــن آت ـــزٔه دودافك ) زان غم
 

ــ  ــين خــوشه ــدار چن ــن، دل ــم ت ــر م دل شــكني ه ت
 

) سخن هرگز بدين شيريني و لطـف و روانـي نيسـت2
 

ـــد  ـــع، جـــوي آب را مان ـــن طب خـــدا را شـــهريار اي
 

) نهال عشـق كـه بـرگش غـم اسـت و بـار افسـوس3
 

اگـــر ز گريـــه نشـــد ســـبز صـــدهزار افســـوس 
 

اين لطايف كز لب لعل تـو مـن گفـتم كـه گفـت؟) 4
 

تــو مــن ديــدم كــه ديــد؟ زلــف ويـن تطــاول كــز ســر 
 

  ترتيب كدام است؟ در ابيات زير، نقش واژگان قافيه، به -۱۳

ــــان ــــهر اي كم ــــه ش ــــف) در هم ابرو ال
 

كــس نــدانم كــه صــيد تيــر تــو نيســت 
 

ب) دل مـــــردم دگـــــر كســـــي نبـــــرد
 

ــت  ــو نيس ــير ت ــان اس ــت ك ــي نيس ــه دل ك
 

ـــنم؟ ـــه ك ـــن چ ـــر م ـــري نظي ـــر بگي ج) گ
 

ـــت  ـــو نيس ـــر ت ـــان نظي ـــرا در جه ـــر م گ
 

بازي رفـــت د) همـــه عـــالم بـــه عشـــق
 

ـــو نيســـت  ـــام ســـعدي كـــه در ضـــمير ت ن
 

  مسند -مسند -نهاد -) نهاد2    متمّم -نهاد -مسند -اليه ) مضاف1ٌ  

  متمّم -مسند -مسند -اليه ) مضاف4ٌ    متمّم -نهاد -نهاد -اليه ) مضاف3ٌ  

  است؟  در مقابل كدام ابيات درست آمده» زمان فعل مصراع دوم« -۱۴

آورد ) صبا وقت سـحر بـويي ز زلـف يـار مـيالف
 

ــي دل غم  ــار م ــو در ك ــه ب ــا را ب ــدٔه م آورد دي
 

 (مضارع اخباري) 

كشـان در كشـاكش اسـت هاي جـان باده ب) رگ
 

امــروز بــاز رشــتۀ ســازي گسســته اســت 
 

 (ماضي نقلي) 

ج) از دمـــاغ مـــن سرگشـــته خيـــال دهنـــت
 

ـــرود  ـــۀ دوران ن ـــك و غصّ ـــاي فل ـــه جف ب
 

 ي)(مضارع اخبار 

ــد ــته ش ــت گسس ــتۀ دول ــه رش ــرتا ك د) واحس
 

ــد  ــته ش ــيبت شكس ــار مص ــل ز ب ــت ام پش
 

 (ماضي ساده) 

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

   معني و كاربرد فعل رديف، در كدام گزينه متفاوت است؟ -۱۵

ــوانم1 ــكرت خ ــگ شِ ــي تن ــخن ران ــخ س ــون تل ) چ
 

چـــون كـــار بـــه جـــان آري جـــان دگـــرت خـــوانم 
 

حاصـل بسـتم لـب و بـس كـردم خواندن بـي ) زين2
 

ـــوانم  ـــر بيشـــترت خ ـــم گ ـــنوي دان ـــم ش ـــم ك ه
 

) گفتي كـه چـو وقـت آيـد كـاَرت بِـه از ايـن سـازم3
 

ــوس  ــه افس ــان گ ــده ك ــوه م ــن عش ــوانم اي ــرت خ گ
 

ــويم4 ــت گ ــر خوش ــا عُم ــم ده ت ــم خويش ــر غ ) زه
 

خــاك درِ خويشــم خــوان تــا تــاج ســرت خــوانم 
 

  است؟ نادرستكدام گزينه  با توجه به ابيات زير، -۱۶

ــو آزرده ــاز ت ــد ز ن ــه ش ــايي ك ــب ج دل رقي
 

كنــد؟ بــه دل مــن چــه مي تغافلــتبنگــر  
 

از ورق گــل، دمــي بپــرس بســتراي كــرده 
 

كنــد؟ خفتــه بــه گلخــن چــه مي دردمنــدكــان  
 

  است.» ادنهاد، مفعول و نه«ترتيب  شده به هاي مشخص ) نقش واژه2  ) در ابيات دو تركيب وصفي وجود دارد. 1  

  شيؤه بالغي است. به هاي بيت اول ) همۀ جمله4  شود. ) هفت جمله در ابيات ديده مي3  

  ...............  جز بهتناسب مفهومي دارند، » كه پيدا كرد آدم از كفي خاك«همۀ ابيات با مصراع  -۱۷

) اي بـــــرادر چـــــو عاقبـــــت خـــــاك اســـــت1
 

ــــيش از   ــــه خــــاك شــــو پ ــــويآنك خــــاك ش
 

از گـــــــل رخ نمـــــــوده ) ز صُـــــــنعش آدم2
 

ز وي هـــــر لحظـــــه صـــــد پاســـــخ شـــــنوده 
 

ـــر كـــرد طـــينِ خلقـــت او كردگـــار3 ) چـــون مخمّ
 

ــر  ــوي از خمي ــون م ــرون آورد چ ــل ب ــل را زان گِ بخ
 

ــــــــود4 ــــــــاك او نم ) روح را در صــــــــورت پ
 

ــــود  ــــاك او نم ــــي خ ــــار از كف ــــه ك ــــن هم اي
 

  كدام گزينه با بيت زير قرابت مفهومي دارد؟ -۱۸

دنيـــــــاييدر كارهـــــــاي دينـــــــي و 
 

جــــز همچنــــان مبــــاش كــــه بنمــــايي 
 

 

) بـــدخواه كســـان هـــيچ بـــه مقصـــد نرســـد1
 

ـــه خـــودش صـــد نرســـد  ـــا ب ـــد ت ـــد نكن ـــك ب ي
 

  

خداونـــد رحـــيم اســـت و كـــريمآنكـــه ) بـــا 2
 

ــــار چــــو جــــو مــــي  كــــاري گنــــدم ندهــــد ب
 

  

ـــــــذار3 ـــــــگ در مگ ـــــــت رن ـــــــردٔه هف ) پ
 

ــــــــا داري  ــــــــه بوري ــــــــو كــــــــه در خان ت
 

  (بوريا: حصير) 

ــــ4 ــــد سرش ــــت كن ــــاه را) طاع ــــدامت گن كِ ن
 

كنـــــد ابـــــر ســـــياه را بـــــاران ســـــپيد مـــــي 
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  مفهوم كدام گزينه با ساير ابيات تفاوت دارد؟ -۱۹  33

ــاد ) 1 ــر وي نه ــرد و دل ب ــايد ك ــا نش ــر دني ــه ب تكي
 

كĤسمان گاهي به مهـر اسـت اي بـرادر گـه بـه كـين 
 

جوشـد بـه يكـديگر غم و شادي در اين ميخانه مي) 2
 

ا گريــه در يــك آســتين داردصــراحي خنــده را بــ 
 

ـــرخ) 3 ـــر س ـــن ثم ـــگ زرد م ـــائب رن رويي داد ص
 

ـــار بي  ـــر به ـــزان آخ ـــن خ ـــد زي ـــد پدي ـــزان آم خ
 

چـــون گـــل رعنـــا خـــزان را در قفـــا دارد بهـــار) 4
 

گردانــــي بــــاد خــــزان غافــــل مبــــاش از ورق 
 

  است؟» غلط«مفهوم كدام بيت، در مقابل آن  -۲۰

آيــــــد رخي در نظــــــرم مي ) هركجــــــا مــــــاه1
 

ـــين  ـــك م ـــت دارد ي ـــني ز جمال بينم و حس
 

 ها) (تجلّي يار در زيبايي 

) هـــركس كـــه اوفتـــاد خـــدايش گرفـــت دســـت2
 

ــوري  ــان خ ــم افتادگ ــا غ ــاد ت ــو ب ــر ت ــو ب گ
 

 (ستايش فروتني) 

ــــت؟3 ــــه در دور توس ــــالم ك ــــد ز ظ ــــه نال ) ك
 

ــاو مي  ــور ك ــر ج ــه ه ــت ك ــور توس ــد ج كن
 

(مسئول رفتار زيردستان بودن) 
ـــــ4 ـــــبي ش ـــــتم ش ـــــتري) نخف ـــــر بس اد ب

 

ــــش دري  ــــب ز دان ــــادم آن ش ــــه نگش ك
 

 آموزي) (علم 

  ............... جز بهها با بيت زير تناسب مفهومي دارند،  همۀ گزينه -۲۱

ـــوش دار ـــويي، ه ـــه گ ـــوار آنچ ـــت دي پش
 

ــــوار،  ــــس دي ــــا نباشــــد در پ ــــوش ت گ
 

 

ــــوش ) چــــه گفــــت آن ســــخنگوي پاســــخ1 ني
 

كــــــه ديــــــوار دارد بــــــه گفتــــــار گــــــوش 
 

ــــ2 ــــب مگش ــــوش) ل ــــه در او ن ــــت ا گرچ هاس
 

هاســــت كــــز پــــس ديــــوار بســــي گــــوش 
 

) گفتـــا دهـــم اي همـــه جفـــا، نـــك زنهـــار3
 

ـــــــوار  ـــــــوش دارد دي ـــــــه گ ـــــــده ك آواز م
 

ـــان4 ـــد جه ـــو باش ـــوش ) چ ـــرّ و ه ـــا ف ـــوي ب ج
 

نبايـــــد كـــــه دارد بـــــه بـــــدگوي گـــــوش 
 

  مفهوم كدام گروه از ابيات زير با هم متناسب است؟ -۲۲

خـل بـيش از بـارالف) به قدر آنچـه بـود بـرگ ن
 

بايـــد زبـــان شـــكر ز نعمـــت زيـــاده مي 
 

ب) مشو از شكر حق غافل كه حق از خلق نعمت را
 

گيـرد گيرد بـه كفـر امـا بـه كفـران بـاز مي نمي 
 

ــه ج) ــكر ب ــه ش ــرد ك ــت نگي ــكر نعم ــز ش ج
 

ــت  ــك دري اس ــو كب ــت چ ــت و نعم ــاب اس عق
 

د) كــي تــوان از عهــدٔه شــكر تــو بيــرون آمــدن
 

ــي   ــوشــكر نعمــت نعمت ــود از خــوان ت ــر ب ديگ
 

ــكره ــان ش ــدر زب ــه ق ــاده ب ــود زي ــت ش ) نعم
 

ريشـۀ آن در دهـان توسـتاينكـه  نخلي اسـت 
 

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

  مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ -۲۳

ـــاموز ـــه بي ـــق ز پروان ـــحر عش ـــرغ س اي م
 

ـــدكـــ  Ĥن ســـوخته را جـــان شـــد و آواز نيام
 

 

ــود1 ــين خاموشــان ب ــه عشــق آي ــي ك ) دم مــزن اهل
 

كــه او از دوســت واويــال كنــد  نيســت عاشــق آن 
 

ـــت2 ـــوش اس ـــمع خم ـــوختگان ش ـــرٔه س ) در داي
 

ــــه نگيــــرد  ــــر پروان ــــال و پ ــــه ب ــــا شــــعله ب ت
 

ــــد ) بي3 ــــد كلي ــــرار را باش ــــزن اس ــــاني مخ زب
 

مــا بــه مهــر خامشــي مســتغني از جــام جمــيم 
 

ـــردٔه ا4 ـــردد پ ـــي نگ ـــر خاموش ـــق) مه ـــرار عش س
 

بــوي گــل را مــانع از پــرواز، شــبنم كــي شــود؟ 
 

  مفهوم كدام گزينه متفاوت است؟ -۲۴

) كه را باشد چنين قدرت كه دانـد ايـن همـه حكمـت1
 

ـــان  ـــدابين پنه ـــاي پي ـــدٔه دان ـــز دارن ـــه ج دان؟ ب
 

  

ـــــاني2 ـــــت پنه ـــــو نيس ـــــز ت ـــــي ك ) غرض
 

دانــــي هــــم بــــرآور كــــه هــــم تــــو مــــي 
 

  

) اي ز روز ســـــــــپيد تـــــــــا شـــــــــب داج3
 

ــــــاج  ــــــو محت ــــــيض ت ــــــددهاي ف ــــــه م ب
 

  (داج: تاريك) 

ــــــي4 ــــــت بس ــــــه هس ــــــنده گرچ ) رازپوش
 

بـــــر تـــــو پوشـــــيده نيســـــت راز كســـــي 
 

  

  كدام گزينه با بيت زير، قرابت مفهومي دارد؟ -۲۵

نتوان وصف تـو گفـتن كـه تـو در فهـم نگنجـي
 

شــبه تــو گفــتن كــه تــو در وهــم نيــايي نتــوان 
 

 

ــــاش نمي1 ــــه نقّ ــــش ب ــــده از نق ــــرداز  ) دي دپ
 

ــردٔه مســتوري مضــمون شــده اســت  حســن خــط، پ
 

ـــش2 ـــانم چـــون شـــمع ) گرچـــه آت دهـــن و تيززب
 

در حضــــور تــــو مــــرا قــــّوت گويــــايي نيســــت 
 

ـــــگ3 ـــــاالي او تن ـــــر ب ـــــم ب ـــــاس فه ) لب
 

ســــــمند عقــــــل در صــــــحراي او لنــــــگ 
 

نيايــــد؟ ) دانــــي كــــدام دولــــت در وصــــف مي4
 

ــالي  ــر جم ــه ب ــر لحظ ــد ه ــاز باش ــه ب ــمي ك چش
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  ۲۶-۳۵( األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو التَّعریب أو املفهومعّین(:  
  »:قیمُة کُّل امِرٍئ ما یُحِسنه!« -۲۶

  کنند! ) ارزش هر فرد، دلیل چیزی است که به او احسان می۲  کند، ارزش هر انسانی است! ) آنچه به او خوبی می۱  
  دهد! خوبی انجام می به ) ارزش هر انسانی به چیزی است که آن را۴  بخشند! به چیزی است که آن را می ارزش بودن متام افراد ) با۳  
  »:لکّننا نسینا إغالق حنفّیة املاء! ُقمنا يف وقت الخروج بإطفاء مکّیف الهواء و مصباح الغرفة الّثانیة و« -۲۷

  کولر و چراغ دومین اتاق را خاموش کردیم!) با اینکه بسنت شیر آب را فراموش کردیم، ولی زمان خروج، ۱  
  ) در هنگام خارج شدن به خاموش کردن کولر و چراغ اتاق دوم اقدام کردیم، ولی بسنت شیر آب را فراموش کردیم!۲  
  ) در زمان بیرون رفنت اقدام به خاموشی کولر و دومین چراغ اتاق کردیم، ولی فراموش کردیم شیر آب را ببندیم!۳  
  خروج بلند شدیم تا کولر و چراغ اتاق دوم را خاموش کنیم، ولی بسنت شیر آب را فراموش کردیم!) هنگام ۴  
  »:نحن إقرتحنا هذا املرشوع لحفاظ علی املَراِفق العاّمة و ماَرسنا ألداءها کثیراً!« -۲۸

  دیم!) برای محافظت از تأسیسات عمومی قانونی را پیشنهاد دادیم و برای انجامش زیاد ارصار کر ۱  
  های عمومی پیشنهاد دادیم و آن را زیاد تکرار کردیم! ) این قانون را برای حفظ کردن مکان۲  
  ) ما این قانون را برای محافظت کردن از تأسیسات عمومی پیشنهاد کردیم و برای اجرای آن بسیار مترین کردیم!۳  
  دادیم و برای اجرایش زیاد مترین کردیم!های عمومی شهر، ما این قانون را پیشنهاد  ) برای حفاظت از مکان۴  
  »:کُلّنا فهمنا أّن الفخر لعقوٍل ثابتٍة ال لِلُجهالء و الغافلین!« -۲۹

  ها، محکم است نه (دل بسنت) به نادانان و غافالن! ) همگی فهمیدیم که افتخار به عقل۱  
  ها! ا و غافله های استوار است نه برای نادان ایم که فخر برای عقل ) همۀ ما فهمیده۲  
  ها! ها و غافل جز نادان مان دانستیم که فخرفروشی برای عقل ثابت نادرست است، به ) همه۳  
  جز نادانان و غافالن! های استوار است را همگی فهمیدیم به ) اینکه فخر برای عقل۴  
  »:األعداء ِإلنقاذ الوطن عن اإلستعامر! املُواطن الّذي یعیش َمَعنا يف وطٍن واحٍد لَیعلْم أّن دواَمه ِسالٌح قوّي أمام« -۳۰

کند باید بداند که سـاعت کـاری او سـالحی قـوی در برابـر دشـمنان بـرای نجـات وطـن از  وطنی که با ما در یک کشور زندگی می ) هم۱  
  استعامر است!

در برابر دشـمنان بـرای رهـایی اش سالحی محکم  داند که پایداری کند و می ) هموطن کسی است که همراه ما در یک کشور زندگی می۲  
  کشور از بند استعامر است!

کند باید این را بداند که استقامت او سالح محکمی در مقابل دشـمنامنان بـرای  وطنی که در کنار ما، در کشوری یکسان زندگی می ) هم۳  
  باشد! نجات دادن کشور از استعامر می

تـرین سـالح در برابـر اسـتعامر  اش قـوی دانـد کـه سـاعت کـاری کند و می ی می) هموطن هامن کسی است که با ما در یک کشور زندگ۴  
  دشمنان و نجات کشور است!

  »:الحرارة الّتي کانَت تنترش من الّرشرة املستعرة متنُع أن نری أمامنا!« -۳۱
  رو را ببینیم! شد، مانع شد روبه ) حرارتی که از آن پارۀ آتش درخشنده منترش می۱  
  رویامن شد! ز آن پارۀ آتش درخشان منترش شد، مانع دیدن روبه) گرمایی که ا۲  
  رویامن را ببینیم! شد که روبه گشت، مانع می ) حرارتی که از پارۀ آتش فروزان منترش می۳  
  رویامن را ببینیم! شود روبه کند که مانع می ) آن پارۀ آتش فروزان حرارتی را منترش می۴  
  للّرتجمة:  الخطأعّین  -۳۲

  کند! های قدر جاری می های رحمتش را بر ما در شب ه یجري ینابیع رحمته علینا يف لیايل القدر!: هامنا خداوند چشمهّن اللّ ) إ ۱  
  هم راز بگوییم!  گشتیم تا با ) کُّنا نبحُث عن فرصٍة لِنتناجي أمس!: دیروز به دنبال فرصتی می۲  
  ا يل!: از همۀ درخت هفدهم بخورید جز آن قسمت که برای من است!عرش شجرًة إّال ما أنّه ) کُلوا ِمن جمیع هذه سبعة۳  
  ها زندگی کنیم! ) بََنی أبونا ثالث بیوٍت لنا أن نعیش فیها يف املستقبل!: پدرمان برای ما سه خانه ساخت که در آینده در آن۴  
  للّرتجمة:  الخطأعّین  -۳۳

  کنند و وارد خانۀ همسایه خواهند شد! رسعت رشد می های درخت به ار!: شاخه) تَنمو ُغصون الّشجرة برسعٍة و َستَدُخل يف بیت الج۱  
  سوی شام فرستاد، بشامرید! ه إلیکم أبداً!: هرگز نخواهید توانست نعمت فراوانی را که خداوند بهال تَقِدرَن أن تَحسنْبَ أنعامً منهمرًة أنزل اللّ  )۲  
  بارد! آید، پس از آن باران می زل منه املطر!: ابر از بخاری فرشده در آسامن پدید می) یوَجد الغیم من بخار مرتاکم يف الّسامء فین۳  
  ای آتش بود!  کردند که جنس آن پاره ) کان الُقَدماء یستفیدون من ِسالٍح نوُعه کان رشرة!: پیشینیان از سالحی استفاده می۴  

 ۲ و ۱ یها درس :۱ قرآن زبان ،عربی      ۴ ۀصفح یانتها تا ۱ درس :۳ قرآن زبان ،عربی
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  »:ام آمدند! ساعت هفت روز بیستم ماه دو دوستم به خانه« -۳۴  55
  ) صدیقان إثنان جاءا إلی بیتي يف الیوم عارشین من الّشهر يف الّساعة الّسبعة!۱  
  ) صدیقتاي جاءتا إلی داري يف الیوم العرشین من الّشهر يف الّساعة الّسابعة!۲  
  ) جاء صدیقاي إلی بیتي يف سبع ساعاٍت يف الیوم العرشین من الّشهر!۳  
  ة الّسابعة يف الیوم عرشین من هذا الّشهر!) جاءت صدیقتاي إلی داري يف الّساع۴  
  أّي جواٍب فیه مفهوم قریب ِبـجزء الّتايل؟ -۳۵

ــت ــامل هس ــه در ع ــر آنچ ــت ه ــو نیس ــرون ز ت بی
  

خــود بطلــب هــر آنچــه خــواهی کــه تــویی از  
  

  ذا؟!) کُّل إنطواء العامل يف وجودک القیّم، أال تُصّدق ه۲  ) العامل حيٌّ و الّناس َموتی فَُفز ِبعلٍم!۱  
  ) لیعتِمد املرء علی نفسه و إجتهاده، أهل العامل یقول و ال یعمل!۴  ) الّناُس أعداء ما َجهلوا، فاجتهد بالعلم!۳  
  ۳۶-۴۲( الّنّص مبا یناسب إقرأ الّنّص الّتايل ثّم أجب عن األسئلة(:  

ریِّة علی َمرِّ الُعصور و هي قامئٌة علی أفکـاٍر و أعـامٍل ـِهَدها تاریُخ الحیاِة البشتي شَ جتامعیِّة الّ واهِر اإل من أَسَوِء الظّ (نژادپرستی) تَُعدُّ الُعنُرصيُّة «
بحقوٍق ال یَنتَِفـُع بهـا غیـرُُهم فیَتََخرَُّجـوَن ِمـن مـدارَس و جامعـاٍت  یَنتَِفُعونتَرفَُع مجموعًة خاّصًة من أفراِد املُجتََمعِ شأناً و قیمًة و تَجَعلُُهم يف مکانٍة 

فرقـَة اهرُة التّ أن یَبلُغوها فیُحرَُمونَها، و قد َسبَّبَت هذه الظّ  اآلَخُرونها و یَنالوَن مناصَب و شؤوناً یتمنّی یَقِدُرو راسِة فیها فلَن لکثیروَن إلی الدّ یَشتاُق ا
ُهـم سالُم یُنادي للوحدة بیَن األّمة الحروب، فقد جاَء اإل  بعض يف املجتمع و أَدَّت إلی إثارِة الفنِت و إشعال و املُساواِة بیَن أبناِءها بأنَّ أبـاُهم واحـٌد و أُمَّ

ُم يف رسـالِة رسـولِه األعظـم عارِف فیام بینَهم ال التّ عوب يف ألوانِهم و أَلِسنَِتهم َمصدراً للتّ واحدٌة و یَعتَِربُ اختالَف األقواِم و الشّ  فاُخر علی بعِضهم و یَُقدِّ
 !»)إّن أکرَمکُم عنَد اللِه أَتقاکُم(ُرصيََّة و یَدُعو البرشيَّة إلی کرامتِها الحقیقيِّة بقوله تعالی أَقَدَم میثاٍق یَرفُُض الُعن  محّمدٍ 

ِ الّص  -۳۶  ّص:حیَح َحَسَب النّ َعنيِّ
  الُعنـُرصیّـُة ظـاهرٌة جـدیـدٌة َحَدثَـت يف الحیـاِة البشـريّـة! ) ۱  
 ـهـا الُعنُصـریّـُة! ـعـوِب إّال و کـانـت ورائَ ال َحـرَب بیـَن الشّ ) ۲  
 نتفاِع مبا يف ُمجتََمِعهم علی حدٍّ َسواء!العنرصيُّة متَنُع األفراَد من اإل ) ۳  
  َمن یَتََخرَّج من الجامعِة إلدارِة املجتمعِ فلْیَعتَِقد بالُعنُرصيّة!) ۴  
 ّص:َحَسَب النّ  الخطأَعنيِّ  -۳۷

َمِت الَحضارُة اإلسالميّ ) ۱    اس! یثاٍق برشيٍّ یدعو األّمَة إلی الوحدِة و یَأُمُر بالعدِل بیَن النّ ُة أقَدَم ملقد قَدَّ
 ألِسَنتنا! لقد ُخلِْقنا ُمختلفیَن کي نتعارَف يف املجتمع و نتفاهَم أکرثَ فلْنتفاَخْر بألواننا و أنسابنا و) ۲  
  تَرفَُض الُعنُرصيَّة فیه! املِة يف املجتمع وتَُقوُم علی الَعدالِة الشّ   إّن رسالَة نبیِّنا محّمـدٍ ) ۳  
 یِن الحنیـف!؛ هذا هو نـداُء الدّ »ال أبیََض عىل أسوَد إّال بالتَّقوٰى! ال فضَل لعريبٍّ عىل َعَجميٍّ و«) ۴  
۳۸-  ِ  »............... تُؤّدي الُعنُرصيَُّة إلی «للَفراغ َحَسَب الّنّص:  الخطأَعنيِّ

 بلوغ جمیعِ أبنـاِء املجتََمـع إلی حُقوِقِهم! عدم )۲  عب!اِء الشّ جتامعيِّ بیَن أبنواصِل اإل قطع التّ ) ۱  
 عارِف بیَن األَُمم!عوب و التّ قارب بیَن الشّ َعَدم التّ ) ۴  اس!ختالِف األلواِن و األلسنِة و املظاهِر بیَن النّ ) إ ۳  
 مفهوَم النَّّص: ال یُناِسُب عیِّن ما  -۳۹

 )هَ ِه فَيَُسبّوا اللّ ذيَن يَدُعوَن ِمن دوِن اللّ َو ال تَسبُّوا الّ () ۲  )اکُـم ِمن ذَکَـٍر و أُنـثیٰ ـاُس إنّـا َخلَقنـیا أیُّهـا النّ () ۱  
  !بإنّـمـا الـّناُس ألمٍّ و ألِ  ،أیُّها الفاِخُر َجهالً بالنََّسب) ۴  )و َجَعلـناکُــم شُعـوباً و قبـائـَل لـتَعـارَفـوا... () ۳  
 ۴۰-۴۲( الّتحلیل الّرصيفّ اإلعراب و  عّین الّصحیح يف(:  

  »:یَنَتِفُعون« -۴۰
 و الجملة فعلیّة فاعلو فعل معلوم/  -»)ن ف ع«(حروفه األصلیّة » إفتعال«مزید ثاليثٌّ من باب  -للغائبینَ  -مضارعٌ  ) فعٌل ۱  
 »مکانَـة«وفـها معلوم/ صفٌة و موص -الزم -مزید ثاليّث بزیادة حرفَینِ  -مضارٌع مبعنی املايض اإلستمراريّ  ) فعٌل ۲  
 فعٌل و نائب فاعل و الجملة وصفیّة/ مجهول -»إنِفعال«علی وزن » إنِتفاع«مزید ثاليثٌّ و مصدره  -للغائبینَ  -مضارع ) فعٌل ۳  
 مجهول/ فعل و نائب فاعل -فیه ثالثة حروف زائدة -للجمع املذکّر الغائب -مبعنی املضارع اإللتزاميّ  ) فعٌل ۴  
  »:یَقِدُروا« -۴۱

 »ها«معلوم/ فعل و فاعل و مفعوله  -بزیادة حرف واحد ثُاليثّ  مزیدٌ  -مبعنی املضارع اإللتزاميّ  فعٌل ) ۱  
 نائب فاعل فعل و مجهول/  -ُمتََعدٍّ  -»ق د ر«حروفـه األصليّة  -جمٌع مذکّر لِلغائب -مضارعٌ  ) فعٌل ۲  
 و الجملة فعليّة  فعل و فاعلمعلوم/  -َعدٍّ ُمتَ  -»قُدرة«مصدره  ثاليثّ  مجرّدٌ  -مبعنی املستقبل املنفي ) فعٌل ۳  
 صفٌة و الجملة وصفيّة /ُمتََعدٍّ  -»)قََدروا«فیه حرفاِن زائدان (ماضیه:  -جمٌع غائٌب للمذکّر -مضارع ) فعٌل ۴  
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  »:اآلَخرونَ « -۴۲  66
 فاعل و الجملة فعليّةمعلوم/ فعل و  -متعدٍّ  -بزیادة حرٍف » إفعال«مزید ثاليّث من باب  -للغائبینَ  -) فعل ماٍض ۱  
 معرفة/ فاعل و مرفوع بالواو -»)أ خ ر«ِمن مجرّد ثاليّث (حروفه األصليّة  -جمٌع سامل للمذکّر -) إسُم التّفضیل۲  
 مبنّي علی الفتح/ فاعل و مرفوع -معرفة -»)اآلَخر«ِمن مجرّد ثاليّث (مفرده  -جمٌع سامل للمذکّر -) إسم الفاعل۳  
 ُمعرَب/ صـفـة و مرفـوٌع بالتّبعـیّـة -نکرة -»)أُخریٰ «جمع مکّرسٌ (مؤنّثه  -»)أَفَعل«ی وزن ) إسم التّفضیل (عل۴  
 ۴۳-۵۰( أجب عن األسئلة الّتالیة(:  
  يف ضبط الحرکات أو قراءة الکلامت املُعّینة: الخطأعیِِّن  -۴۳

  ِمن سوق النََّجف أمس! إشَرتَیتُماَجتان قد زُج هاتانَ ) ۲  !تَشُعرُ و داُؤَک ِمنک و ال  تُبِرصُ ) َدواؤَک فیک و ما ۱  
باحيِّ هذه الطّالِبة!  املَدرََسةُمدیرَة  َشَکرَتْ ) ۴  و قُدرَته ُمقتَِدرَة! ُمنَهِمرَةه الّذي أنُعُمه ُهو اللّ  ذاکَ ) ۳     يف اإلصِطفاِف الصَّ
 :الخطأعنيِّ  -۴۴

  فیها ثالثة ُجموع مکّرسة ال أسامُء! ) قَدُر کّل امرٍئ ما کان یُحِسُنه َو لِلرّجال علی األفع۱  
  لیس فیها إسامن ُمرتادفان ) َهل تَراُهم ُخلِقوا من فّضٍة أم َحدیٍد أم نُحاٍس أم َذَهب؟ ۲  
  ال یوَجُد فیها کلمتان متضاّدتان ) إشرتیُت ثالثة رساویل غالیة و فُستاناً رخیصاً من املتجر! ۳  
 فیها جمٌع ساملٌ للمؤنّث ازندران و طبیعتها! ) قال الّسائُح: ما أجَمَل غابات م۴  
  َعِن اإلجابات االُخری: یختلف» ما«َعّین  -۴۵

  ) دواؤک فیک و ما تُبرص و داؤک ِمنَک و ال تشعر!۲  ) قیمُة کُلِّ امرٍئ ما یُحِسُنُه أکرث اإلنسان ِمنه أم أقَّل!۱  
  ) هل تَعلُم أّن الّناس ُخلِقوا ِماّم یُسّمی طینة!۴  و أهُل الِعلِم أحیاء! تَطلُب ِبه بََدالً ِألنَّ الّناس َموتی ) فَُفز مِبا ال۳  
  اُسُتخِدَم اإلسم اإلشارة؟ مايف أّي األجوبة  -۴۶

ــــــــــــــــــــةٍ ۱ ــــــــــــــــــــٍة بالَِغ ) ذو ِحکَم
  

ـــــــــــــــــــــــِدرَة   و قُـــــــــــــــــــــــدرٍَة ُمقتَ
  

ــــــــــــجرة۲ ــــــــــــک الّش ــــــــــــر لِتل ) اُنظُ
  

ذات الُغصـــــــــــــــــــون الّنِضــــــــــــــــــــرَة  
  

) ذاک هــــــــــــو اللــــــــــــه الّــــــــــــذي۳
  

ـــــــــــــــــــــــُه ُمن   َهِمـــــــــــــــــــــــرَةأنُعُم
  

ـــــــذي۴ ـــــــن ذا الّ ـــــــل َم ـــــــث و قُ ) فابَح
  

ــــــــــــــرَة   ــــــــــــــا الثََّم ــــــــــــــِرُج ِمنه یُخ
  

  َعِن اإلجابات األُخری؟ یَختلفيف أّي األجوبة نوع الجمع  -۴۷
  ) نُشاهد ُغصون األشجار يف الّربیع جمیلًة!۲  ) إبَحث يف اإلنرتنت َعن ُجَمل قصیرة بالَعربیّة!۱  
  ) َعلینا أن نُطِعَم املَساکین يف شهر رمضان!۴  اَعِة فَجأًة!) جاء أحد ُمَوظّفي املَطار إلی الق۳  
  َعّیِن الّصحیح للفراَغین: -۴۸

بِت، بعد خمسة أیّام َرَجَع واحد و عشـرون طال«   فر یـوم کان يف الجاِمعة مَئتان و عرشوَن طالباً، َفساَفر ُخمُسُهم إلی رِحلٍَة يف یوم السَّ باً ِمن السَّ
  »ي ............... طالِباً يف الّسفر!............... و بق

  ثالثة و عرشون -) الَخمیس۲    ثالثة -) األربعاء۱  
  أربعة و ِستّون -) الَخمیس۴  ِمئة و أربعة و تِسعونَ  -) األربعاء۳  
  يف املعدود: الخطأَعّیِن  -۴۹

  دینِة شیراز!) بقینا تسعًة و تسعیَن یوماً يف م۲  ) قرأُت َعَرشَ َصفحًة ِمن الکتاب العريّب!۱  
حُت خطَئیِن إثنیِن يف رسالة اُّمي!۴  ) يف َشهِر فروردین واحد و ثالثون یوماً!۳     ) َصحَّ
  عن اإلجابات االُخری يف نوع العدد؟ تختلفيف أيِّ األجوبة الُعقود  -۵۰

  أکرث!) الُغراب یَعیُش ثالثیَن َسَنًة أو ۲  ) الکلُب یقدُر علی َسامع األصوات يف أربعین قََدماً!۱  
تّیَن ِمن قوانین املُرور!۴  ) َدَخَل َخمسوَن الِعباً يف املَلَعِب َمساًء!۳     ) قََرأُت القانون السِّ

  

  ؟باشد مي ياله رحمت گاه جلوه نهيگز كدام و ستيچ ٔهنديزا ها، انسان خاص نگرش و نشيب -۵۱

  خلقت از ينيآفر  عبث بودن دور -دفه انتخاب در گريكد ي با ها انسان تفاوت )1  

  خلقت از ينيآفر  عبث بودن دور -هدف سمت به حركت در مخلوقات ريسا  با انسان تفاوت )2  

  ميكر  قرآن در هدف انتخاب يارهايمع نييتع -هدف انتخاب در گريكد ي با ها انسان تفاوت )3  

  ميكر  قرآن در هدف انتخاب يارهايمع نييتع -هدف سمت به حركت در مخلوقات ريسا  با انسان تفاوت )4  

 

 

 ۴ درس یانتها تا ۱ درس از :۱ زندگی و دین      ۱ درس یانتها تا ۱ بخش :۳ زندگی و دین
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 به ونياله پاسخ انگريب نهيگز كدام و ستيچ ،است ساخته مشغول خود به را ها انسان عموم ذهن كه بشر خيتار طول در ريفراگ يها پرسش از -۵۲  77

  است؟ آن

  يسخت ساحل به زندان از انتقال -مرگ يستيچ) 2  روح طلوع و جسم غروب -مرگ يستيچ )1  

  يسخت ساحل به زندان از انتقال - عمر يتباه از ير يجلوگ) 4  روح طلوع و جسم غروب -عمر يتباه از ير يگجلو  )3  

ايم و كـدام آيـۀ شـريفه، بيـانگر  به ميان آوريم، به كدام سرمايۀ ذاتي انسان اشاره كرده» گناه واكنش در مقابل زشتي و«آنگاه كه سخن از  -۵۳
  باشد؟ منظور نظر ما مي

  )وَ نَفسٍ وَ ما سَّواهاَ فَالهَمَها فُجورَها وَ تَقواها( -ها ) گرايش به نيكي1  

  )وَ نَفسٍ وَ ما سَّواهاَ فَالهَمَها فُجورَها وَ تَقواها( -) وجدان اخالقي2  

  )وَ ال اُقسِم بِالنَّفسِ اللّوامَة( -ها ) گرايش به نيكي3  

  )للّوامَةوَ ال اُقسِم بِالنَّفسِ ا( -) وجدان اخالقي4  

  باشد؟ يم اؤير و خواب انواع از كي كدام بر ميكر قرآن دأييت مهر،  وسفي حضرت از ييها نمونه ذكر -۵۴

  .هستند اساس يب و آشفته يها صحنه يحاو كه ييها  كابوس )1  

  .رديگ يم سرچشمه ما ۀروزان اتفاقات و حوادث از كه يياها ؤير ) 2  

  .شود يم خارج مكان و زمان ظرف از انسان و دهد يم ندهيآ  اي هگذشت حوادث از خبر كه ييها  خواب )3  

  .باشد داشته تيواقع آن از يبخش دارد امكان و هستند محدود يمكان و زمان به مختص كه ييها  خواب )4  

  است؟ صومين مع ينوران كالم كدام نييتب يراستا در ،»ده به يپادشاه توسط معيّن يكار يبرا يفرد فرستادن« در يمولو ليتمث -۵۵

  ».شوند يم داريب رنديبم كه يهنگام خوابند، در ]ايدن نيا  در[ مردم« )1  

  ».نميب ينم يخوار  و ننگ جز را ظالمان با يزندگ و سعادت جز را مرگ من« )2  

  ».كند لهو يها كار سرگرم را خود تا نشده دهيآفر  هودهيب كس چيه مردم يا) «3  

  .»دميد  آن با و آن از بعد آن، از قبلرا  خدا نكهيا  گرم ،نكردم مشاهده را زيچ چيه) «4  

  شود؟ يم يگريد ۀجينت چه بروز موجب ،علت نيا قبول و ستيچ عمر انيپا تا تولد بدو از يفرزند و مادر ۀرابط دوام علت -۵۶

  شدن فرشتگان مسجود و متعال خداوند درگاه به تقرب - روح ثبات )1  

  شدن فرشتگان مسجود و متعال داوندخ درگاه به تقرب - ثابت منِ )2  

  جامعه در مقررات و نيقوان نيتدو  و رشيپذ  -روح ثبات )3  

  جامعه در مقررات و نيقوان نيتدو  و رشيپذ  -ثابت منِ )4  

  باشد؟ يم آشنا خدا سرشت از غافل انسان حال زبان انگريب ر،يز اتياب از كي كدام -۵۷

او كـــه گفـــت تـــوان كـــه بـــا كـــنم چـــه) 1    
 

مهجــــــــورم مــــــــن و مــــــــن كنـــــــار در 
 

تـر يـا گلشـن و گـل در تـو؟ اي باغ تـويي خـوش) 2
 

ـــ  ـــرآرد آنكـــه اي ـــرگس صـــد گـــل، ب ـــر ن ســـازد؟ ت
 

ــــا) 3     ــــه م ــــ هم ــــ ،رانيش ــــ يول ــــم ريش عل
 

دم بـــــه دم باشـــــد، بـــــاد از مـــــان حملـــــه 
 

ـــــر  خشـــــك) 4 ـــــود كـــــه ياب يتهـــــ آب ز ب
 

ــــــــــنا   ــــــــــفت يو از دي ــــــــــ آب ص يده
 

  دهد؟ يم ياري او به نسبت تر قيعم معرفت براي را ما هيآ كدام خداوند، يۀاول شناخت از پس -۵۸

  )لَاعِبِينَ بَينَهُمَا مَا وَ األرضَ وَ السَّمَاَواتِ خَلَقنَا مَا وَ( )2  )الحَمِيدُ الغَنِيُّ هُوَ اهللاُ وَ اهللاِ إلَي الفُقََراءُ أنتُمُ النَّاسُ أيُّهَا يَا( )1  

 )صالحا عَمِلَ وَ اآلخر ومِيَال وَ بِاهللا آمَنَ مَن( )4  )تَقَواهَا وَ فُجُورَهَا لهَمَهَافَأ سَّواهَا مَا وَ نَفسٍ وَ( )3  

 يبـرا توان يم را گريد محصول كدام و دهد يم اختصاص خود به را ها عبادت نيبرتر عنوان يطيشرا چه تحت ،يجوان بهار بخش طراوت عامل -۵۹
  گرفت؟ نظر در آن

  يهست عالم يجا يجا در خداوند يها نشانه تؤير  -حال زبان با ياله هدرگا به يدائم ازين عرض )1  

  يهست عالم يجا يجا در خداوند يها نشانه تؤير  -قدرتش و خدا ٔهدربار تفكر تداوم )2  

  بايز  يا ندهيآ  به يبخش دينو  -حال زبان با ياله درگاه به يدائم ازين عرض )3  

  بايز  يا ندهيآ  به يشبخ دينو  -قدرتش و خدا ٔهدربار تفكر تداوم )4  

 انيـم در گـرفتن قـرار مسبب كه را ياله يۀسرما كي از يريگ بهره به دوزخ اهل نبودن بنديپا عامل به توان يم ،فهيشر يۀآ كدام در دقت از -۶۰

  برد؟ يپ باشد، يم انيدوزخ

 تعقـل كـه هسـتند يگروهـ هـا آن كـه اسـت آن خـاطر بـه نيـا  ؛رنديگ يم يباز  و مسخره به را آن ،ديخوان يم فرا نماز به را مردم كه يهنگام ها آن( )1  

  ).كنند ينم

  ).ميده يم ،ميكن اراده هركس به و ميبخواه كه را آن از مقدار آن ،طلبد يم را ايدن زودگذر يزندگ تنها كه كس آن( )2  

  ).است انيجهان پروردگار كه خداست يبرا من مرگ و يزندگ و اعمالم يتمام ،نمازم بگو( )3  

  ).كرد الهام او به را شيتقوا  و يبدكار  آنگاه ،ديبخش سامانش آنكه و نفس به سوگند( )4  
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  م؟يبر يم يپ ها دانش نيسودمندتر ۀجينت به فيشر ثيحد كدام در دقت از -۶۱  88

  »اهللا ذاتِ يف اتَفَكَّرو  ال وَ ءيشَ كُلّ يف تَفَكَّروا«) 2  »اَبَدا نٍيعَ طَرفَةَ ينَفس ياِل يتَكِلن ال اَللهُمَّ« )1  

  )األرضِ وَ السَّمَاَواتِ فِي مَن ألهيَس() 4  )الحَمِيدُ لغَنِيُّا هُوَ اهللاُ وَ اهللاِ إلَي الفُقََراءُ أنتُمُ() 3  

  م؟يا داده قرار توجهمورد را فهيشر يۀآ كدام از ه  شد برداشت اميپ ،»بود خواهد همواره و است بوده همواره خداوند،« مييبگو اگر -۶۲

 )سَّواها ما وَ نَفسٍ وَ() 4  )ديالحَم يُّالغَن هُوَ اهللاُ وَ( )3  )نيالعالَم َربَّ لِلّهِ() 2  )االَرض وَ السَّماوات نورُ اهللاُ( )1  

. »باشد يم يهست ۀسرچشم و ستين دهيپد خودش كه ازمندندين خدا به ،خود شدن هست و آمدن ديپد در جهان، يها دهيپد ريسا و انسان« -۶۳

  شود؟ يم حاصل مطالب كدام دادن قرار هم كنار از ،فهومم نيا

  .دارند ازين خدا به شدن خلق نخست ۀلحظ مانند همچنان ش،يدا يپ از پس موجودات - است ياله صفات نشانگر توانش حد در موجود هر )1  

 كـه هسـتند يا آورنـده ديـپد  ازمندين شدن موجود يراب ،ستين خودشان از وجودشان كه ها دهيپد  - است ياله صفات نشانگر توانش حد در موجود هر )2  

  .نباشد دهيپد  خودش

 خلق نخست ۀلحظ مانند همچنان ش،يدا يپ از پس موجودات -ستين خودشان از وجودشان كه هستند ييها  دهيپد  او رامونيپ موجودات ريسا  و انسان )3  

  .دارند ازين خدا به شدن

 شـدن موجود يبرا ،ستين خودشان از وجودشان كه ها دهيپد  -ستين خودشان از وجودشان كه هستند ييها  هد يپد  او رامونيپ موجودات ريسا  و انسان )4  

  .نباشد دهيپد  خودش كه هستند يا آورنده ديپد  ازمندين

  چشيدن لذت معرفت عميق و واال، معلول چيست و در مورد شناخت خداوند كدام مطلب درست است؟ -۶۴

  تواند به كُنه ذات پروردگار دست يابد. معرفت بشري مي -عزم و تصميم ) پيوند پاكي و صفاي قلب با1  

  تواند به كُنه ذات پروردگار دست يابد. معرفت بشري مي -) بصيرت در شناخت نعمات الهي و شكرگزاري آن2  

  باشد. شناخت ذات خداوند، نه وظيفه است و نه در توان انسان مي -) پيوند پاكي و صفاي قلب با عزم و تصميم3  

  باشد. شناخت ذات خداوند، نه وظيفه است و نه در توان انسان مي -) بصيرت در شناخت نعمات الهي و شكرگزاري آن4  

  ارائه نمود؟ )اهللاُ نورُ اَلسَّماوات وَ االَرض(عنوان تمثيلي گويا از مفهوم مندرج در آيۀ شريفۀ  توان به ترتيب كدام بيت و حديث را مي به -۶۵

  »تَفَكَّروا في كُلّ شَيء وَ ال تَفكَّروا في ذات اهللا« -هاي ما/ تو وجود مطلقي، فاني نما هاييم و هستي ما عدم) 1  

  »ما رَأيتُ شَيئاً اِلّا وَ رَأيتُ اهللا قَبلَه وَ بَعَدهُ وَ مَعَهُ« -هاي ما/ تو وجود مطلقي، فاني نما هاييم و هستي ما عدم) 2  

  »تَفَكَّروا في كُلّ شَيء وَ ال تَفكَّروا في ذات اهللا« -چيزي كه ديد اول خدا ديدهر / به دلي كز معرفت نور و صفا ديد) 3  

  »ما رَأيتُ شَيئاً اِلّا وَ رَأيتُ اهللا قَبلَه وَ بَعَدهُ وَ مَعَهُ« -چيزي كه ديد اول خدا ديدهر دلي كز معرفت نور و صفا ديد/ به ) 4  

  هستند؟ افراد از گروه كدام ٔهزمر در ،طانيش توسط يطوالن يها آرزو به شدگان فتهيفر -۶۶

  تيهدا  شدن روشن از پس حق به كنندگان پشت )2  نداشته ها آن بر يتسلط طانيش كه جهنم در خورندگان طعنه )1  

  افكن نهيك قمار و شراب به شدگان مشغول )4  يكار  هر توسط يزندگ در شدگان داده نتيز  )3  

  است؟ شده اسرار ۀاعجوب يآدم چگونه ،يشابورين عطار اشعار به توجه با -۶۷

  شدن يمتالش و يفرسودگ از آن تيمصون و يزندگ طول در جان ير يرناپذ ييتغ )1  

  بدن يها اندام ثبات به انسان خودِ و تيهو  ثبات ارتباط عدم )2  

  انسان در جسم و روح گرفتن قرار هم كنار )3  

  مرگ از پس روح يآگاه حفظ )4  

 بـراي ،مـا اعتقاد يمبنا فهيشر يۀآ كدام و ميكن يم مردود را پرسش كدام م،يبگذار »ها علت تسلسل« مفهوم بودن باطل رب را خود فرض اگر -۶۸

  است؟ مذكور مفهوم بطالاِ

  )ديالحَم يُّنالغَ هُوَ اهللاُ وَ( - باشد؟ نداشته ازين خالق به نندهيآفر  خود اما ،باشند داشته ازين نندهيآفر  به ديبا  جهان نيا  موجودات چرا )1  

  )اهللا يَال الفُقَراءُ اَنتُمُ( - باشد؟ نداشته ازين خالق به نندهيآفر  خود اما ،باشند داشته ازين نندهيآفر  به ديبا  جهان نيا  موجودات چرا )2  

  )ديالحَم يُّالغَن هُوَ اهللاُ وَ( -هستند؟ يكس چه وامدار را خود وجود و يهست جهان، موجودات )3  

  )اهللا يَال الفُقَراءُ اَنتُمُ( -هستند؟ يكس چه وامدار را خود وجود و يهست ان،جه موجودات )4  

  كار رفته است؟ كدام عقيده به» عنوان شرط به«و » براي توصيف«ترتيب  ، به)لَو كانوا يَعلَمون(و  )و ما لَهُمْ بِذلك مِن عِلم(در قرآن كريم عبارت  -۶۹

  )الحَيََوان لَهِيَ اآلخِرَةَ الدّارَ نَِّا( -)ما يُهلِكُنا اِلّا اَلدَّهر() 1  

  )فَال خَوفٌ عَلَيهِم وَ ال هُم يَحزَنون( -)ما يُهلِكُنا اِلّا اَلدَّهر() 2  

  )الحَيََوان لَهِيَ اآلخِرَةَ الدّارَ نَِّا( -)ما هِذه الحَياة الدُّنيا اِلّا لَهوٌ وَ لَعِبٌ() 3  

 )فَال خَوفٌ عَلَيهِم وَ ال هُم يَحزَنون( -)وَ لَعِبٌ ما هِذه الحَياة الدُّنيا اِلّا لَهوٌ() 4  

ه باشد و علت آنكه معتقدان ظاهري به معاد، دنيـا را هـدف و معبـود   شد تواند از تبعات اعتقاد به كدام مطلب مطرح ارزش دانستن دنيا مي بي -۷۰
  دهند و رفتارشان با منكران معاد تفاوت ندارد، چيست؟ خود قرار مي

  فرار از ياد مرگ -)وَ قالوا ما هِيَ اِلّا حَياتُنا الدُّنيا() 2  ها فرو رفتن در هوس -)قالوا ما هِيَ اِلّا حَياتُنا الدُّنيا وَ() 1  

  رار از ياد مرگف -)وَ ما هِذهِ الحَياة الدُّنيا اِلّا لَهوٌ و لَعِبٌ() 4  ها فرو رفتن در هوس -)وَ ما هِذهِ الحَياة الدُّنيا اِلّا لَهوٌ و لَعِبٌ() 3  
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پس از پذيرش نيازمندي جهان به خدا در پيدايش، پذيرش مفهوم كدام آيۀ شريفه ضرورت دارد و اوج معرفت به كدام مطلب، موجـب درك  -۷۱  99
  آن شده است؟

  بندگي -)يا َايُّها النّاس اَنتُمُ الفُقَراءُ اِلَي اهللا() 1  

  خودشناسي -)اهللا يا َايُّها النّاس اَنتُمُ الفُقَراءُ اِلَي() 2  

  بندگي -)يَومٍ هُوَ في شأن ن فِي السَّماوات وَ االَرض كُلّيَسألَهُ مَ() 3  

  خودشناسي -)يَومٍ هُوَ في شأن ن فِي السَّماوات وَ االَرض كُلّيَسألَهُ مَ() 4  

قرآن كريم، تشخيص و حكم عقـل دربـارٔه دنيـا  طلبان چگونه خواهد بود و با توجه به آيات با توجه به آيات سورٔه اسراء، زندگي اخروي دنيا -۷۲
  چيست؟

  مردوديت اصل قرار دادن دنيا -) دوزخ همراه با خواري2  ارزش شدن دنيا بي -اي ندارند ) هيچ بهره1  

  ارزش شدن دنيا بي -) دوزخ همراه با خواري4  مردوديت اصل قرار دادن دنيا -اي ندارند ) هيچ بهره3  

  است؟ يمتجل فهيشر يۀآ كدام در ،هيرو نيا و شود ينم افسرده و ديناام كارها، در تيموفق عدم زين و ها يقدرناشناس برابر در مؤمن ٔهبند چرا -۷۳

  )يَحزَنُونَ هُم لَا وَ عَلَيهِم خَوفٌ فَلَا( -خدا راه در يفداكار  شدن آسان و يعال مراحل به يو شجاعت دنيرس )1  

  )الحَيََوانُ لَهِيَ اآلخِرَةَ الدَّارَ ِإنَّ وَ( - خدا راه در يفداكار  شدن آسان و يعال مراحل به يو شجاعت دنيرس )2  

  )يَحزَنُونَ هُم لَا وَ عَلَيهِم خَوفٌ فَلَا( - گريد  يسرا بودن عادالنه و شيها  تالش و او بر خداوند افتني نايب )3  

  )الحَيََوانُ لَهِيَ اآلخِرَةَ الدَّارَ إنَّ وَ( - گريد  يسرا بودن عادالنه و شيها  تالش و او بر خداوند افتني نايب )4  

  نمود؟ برداشت را يفرع اهداف با اسيق در ياصل اهداف به يبخش تقدم ضرورت توان، يم فهيشر يۀآ كدام در دقت از -۷۴

  )بِالحَقِّ إلَّا خَلَقنَاهُمَا مَا لَاعِبِينَ بَينَهُمَا مَا وَ األرضَ وَ السَّمَاَواتِ خَلَقنَا مَا وَ( )1  

  )الحَيََوانُ لَهِيَ اآلخِرَةَ الدَّارَ إنَّ وَ لَعِب وَ لَهو إلَّا الدُّنيَا الحَيَاةُ هَِذهِ مَا وَ( )2  

  )العَالَمِينَ َربِّ لِلّهِ مَمَاتِي وَ مَحيَايَ وَ نُسُكِي وَ صَلَاتِي إنَّ قُل( )3  

 )نأ شَ يف هُوَ ومٍيَ كُلَّ االَرض وَ السَّماوات يفِ مَن لُهُأسيَ() 4  

  د؟با رابطۀ مخلوقات و خداوند دار» تفاوتي«و   »شباهت«ترتيب چه  رابطۀ مصنوعات بشري با سازندگان آن، به -۷۵

  دهي و چينش نظم -) نيازمندي در پيدايش2  نيازمندي در بقا -) نيازمندي در پيدايش1  

  دهي و چينش نظم -ندك بخشي مي ) صانع، هستي4  نيازمندي در بقا -كند بخشي مي ) صانع، هستي3  

  
76- She thinks that in the future, parents and teachers ............... need to pay more attention to what is 

happening to boys both at home and in the classroom.  

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

77- It's noticeable that ............... should listen carefully to their teacher, but ............... in my class 

hardly ever listen. 

 1) the students/ the students 2) students/ the students 

 3) students/ students  4) the students/ students 

78- If you take a close look at this chart, you will easily find out that the economy ............... worse very soon. 

 1) will get 2) has gotten 3) is going to get 4) got 

79- It has been ............... unique advantage to work with such a talented and creative team, and I 

would like to thank the team for producing such ............... excellent book. 

 1) a/an 2) an/a 3) an/an 4) a/a 

80- While you can't expect your newborn to sleep through the night, it is possible to get your baby on a 

sleep ............... when she is two or three months old. 

 1) strength 2) attention 3) diary 4) schedule 

81- Frank Sherwood Rowland was a/an ............... scientist, first in physical chemistry and radiochemistry 

as a hot-atom chemist and later as an atmospheric chemist. 

 1) appropriate 2) generous 3) identified 4) distinguished 

82- According to a new research conducted recently, there is a rare form of lung cancer, ............... 

from the usual type only under the microscope. 

 1) ordinary 2) distinguishable 3) various 4) dedicated 

  

  کار کتاب ۱ درس + ۱ درس :۱ انگلیسی زبان      ۲۶ فحۀص یانتها تا ۱ درس :۳ انگلیسی زبان
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1010  83- In all natural processes, energy is never created or ……………, but is only transformed from one 

form into another. 

 1) experimented 2) attracted 3) destroyed 4) defended 

84- We can easily ............... a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are 

afraid of the light. 

 1) forget 2) recognize 3) predict 4) forgive 

85- These young scientists' goal is to find a company willing to ............... money to their research. 

 1) spare 2) donate 3) found 4) appreciate 

86- During the press conference, the new president said he would ............... one million new jobs. 

 1) generate 2) form 3) shout 4) install 

87- Throughout the trip, her feelings toward her husband varied from anger at his inability to do 

anything, to humor and ............... . 

 1) behavior 2) location 3) pity 4) description 

 Cloze Test 

Some scientists always advise not to leave old parents and …(88)… them from the cruel 

environment; child up to the maximum possible for the parent; because they have worked …(89)… 

many years for the child to grow; after the death of the parents, they …(90)… them, and sisters and 

brothers need to have a good relationship. Children need to be confident about their parents, 

…(91)… older parents. Also, children should enjoy …(92)… . Because humanity has learned the 

lessons of life from theirs parents, and they will succeed without repeating their mistakes. 

88- 1) provide 2) protect 3) space 4) consider 

89- 1) for 2) since 3) in 4) before 

90- 1) always remembered  2) always will remember  

3) remember always  4) always remember  

91- 1) especially 2) hopefully 3) surprisingly 4) repeatedly 

92- 1) the experience of the life of the older parents 

2) the life of the older parents of the experience  

3) the experience of the older parents of the life 

4) the older parents of the experience of the life  

 Reading Comprehension I 

Genealogy is the exploration of a family’s background over a long period of time. The people 

who do this are called genealogists. There are professional genealogists helping people do this for a 

fee. Many genealogists are hobbyists who also trace their own family’s history. This takes a long 

time and usually involves plenty of research. 

Genealogists might access government or company archives to find out more information about 

ancestors. Birth certificates, marriage licenses, and adoption records can show when events 

happened in the family. Genealogists might also examine military service forms, criminal records, 

and newspaper articles to find details about a person’s life. A government census can also give clues 

about a family’s history. 

Current technology also plays an important role in genealogy work. Genealogists commonly use 

special software that can store huge amounts of information about family histories. It can display 

different graphics that show various relationships, including national origin, religion, and birth 

order. This can help genealogists understand better where a family comes from and how people in 

the family were related. It can also produce some questions about changes in a family. Why, for 

instance, would a family’s religion suddenly alter over the course of a generation? This would 

strongly hint that a major event occurred in the family. What was the event? These kinds of 

questions create more questions and genealogists are always working to find the answers. 
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1111  93- What is the best topic for the passage? 

 1) Technology and Family Life 2) A Genealogist’s Family’s History  

 3) The History of Family’s Background 4) Family’s Past Exploration 

94- It can be understood from the passage that ............... . 

 1) a person who explores a family's background is a hobbyist 

 2) a government survey can also provide information about a family’s background 

 3) people serving in the army and criminals help genealogists find details about a person’s life 

 4) birth certification documents are more helpful than government census 

95- The author of the passage refers to “software” in the 3rd paragraph to ............... . 

 1) provide example regarding the use of newspaper articles 

 2) give example about what kind of major event occurred in the family 

 3) support the point that is mentioned earlier in this paragraph 

 4) illustrate that why would a family’s religion suddenly alter over time 

96- We can infer from the passage that ............... . 

 1) a genealogist does the job for free and all of them find their own family’s history 

 2) a professional genealogist can easily figure out what a person’s family’s background is 

 3) a genealogist might apply every single piece of information to learn about a family’s history 

 4) a genealogist hardly ever works with officials since they do a secret job about a person’s family’s life 

 Reading Comprehension II 

People have wondered for a long time how their personalities and behavior are formed. Two 

distinct schools of thought on the matter have developed. The two approaches are very different 

from one another. The controversy is often referred to as nature and nurture. Those who support 

the nature side of the conflict believe that our personalities and behavior patterns are largely 

determined by biological and genetic factors. That our environment has little to do with our 

abilities, characteristics, and behavior is central to this theory. Proponents of the nurture theory 

claim that our environment is more important than our biologically based instinct in determining 

how we will act. They see humans as beings whose behavior is almost completely shaped by their 

surroundings. Neither of these theories can yet fully explain human behavior. In fact, it is quite 

likely that the key to our behavior lies somewhere between these two extremes.  

97- Which of the following is TRUE according to nurture theory? 

 1) A person's character is greatly influenced by his environment. 

 2) Human behavior can be predicted based on knowledge of genetics. 

 3) A person's instincts have strong effect on his actions. 

 4) Human behavior is rarely shaped by the environment. 

98- One point made by the writer in the passage is that ............... . 

 1) biological reasons have a little influence on how we act  

 2) one of these theories can fully explain human behavior  

 3) the correct explanation of human behavior will probably take ideas from both theories  

 4) it is impossible to explain why we possess certain characteristics and show certain behavior 

99- The underlined word “proponent” in the passage is closest in meaning to ............... . 

 1) scientist 2) researcher 3) objector 4) supporter 

100- The passage would most probably continue with a discussion about ............... . 

 1) why people are interested in the theory of nature  

 2) reasons behind the certain similarities between theories of nature and nurture 

 3) theories that can fully explain human behavior 

 4) providing suggestions for overlapping the theory of nature and nurture 
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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 روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق

  

   1400مهر  23زمايشي  آ زمون آ
  

  اختصاصيآزمون 

رچ
فت
د

 ة
مار

ش
 ة

2
لة
رح
م
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 وقت پيشنهادي تا شماره از شماره تعداد پرسش مواد امتحاني

 دقيقه 25 120 101 20 رياضي

 دقيقه 10 135 121 15 اقتصاد

 قهدقي 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 شناسي روان

 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 یهـا 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( یاوطلبد 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،

 ور  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



 

 

صيلي 
سال تح

0
1

 - 
0

0
  

  

شمارة 
دفترچة 

2
 - 

صاصي 
آزمون اخت

2
3

 
مهر 

1
4

0
0

  )
ساني

شي علوم ان
گروه آزماي

 (
  

11  
  

  برابر عددي مثبت با نصف آن عدد برابر است. اين عدد كدام است؟ ۳مربع  -۱۰۱
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  باشد، محيط مستطيل كدام است؟ ۱۰ستطيل زير برابر با اگر مجموع مساحت مثلث و ثلث مساحت م -۱۰۳

  1 (17  

  2 (18  

  3 (19  

  4 (20  

k)معادلۀ  -۱۰۴ )x kx k    2
1 2 3   كدام است؟ kداراي يك ريشۀ مضاعف است.  ،0

  1 ( 3

4
  2 (

3

4
  3 ( 4

3
  4 (

4

3
   

اعداد  -۱۰۵
2

3
xهاي معادلۀ  ، ريشه۳و   mx n  2

3 mهستند. مقدار  0 n كدام است؟  

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

معادلۀ  تر كوچكجواب  -۱۰۶
x x
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  ت؟، كدام اس
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1

3
  4 ( 1

3
   

1نمك، نسبت جرم نمك به جرم آب، برابر با  در يك محلول آب -۱۰۷

10
1نسبت به  گرم نمك به آن، اين ۴۰۰است. با اضافه كردن  

8
رسد. جرم  مي 

  ثانويۀ كل محلول چند گرم است؟

  1 (15000  2 (16000  3 (18000  4 (20000  

xاگر  -۱۰۸  xهاي معادلۀ  يكي از جواب 3 x

x a ax
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  كدام است؟ aباشد، مقادير ممكن براي  

  7و  2) 4  -7و  2) 3  7و  -2) 2  -7و  -2) 1  

شهر دارند. اگر علي بخواهد فقط در يك شـهر اقامـت داشـته  ۷و  ۵، ۴ترتيب  كشور، به ۳كشور را براي مسافرت در نظر دارد. اين  ۳علي  -۱۰۹
  تواند شهر مقصدش را انتخاب كند؟ باشد، به چند طريق مي

  1 (16  2 (19  3 (140  4 (420  
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  رنگ باشند؟ هم Cو  Bهاي  ي كه فقط قسمتطور بهشكل زير را رنگ كند  Eتا  Aهاي  تواند قسمت رنگ در اختيار دارد. او به چند طريق مي ۶علي  -۱۱۰  22

  1 (180  

  2 (240  

  3 (360  

  4 (480  

!مقدار  -۱۱۱

!

7

3
  با كدام گزينۀ زير برابر است؟ 

  1 (P( , )10 3  2 (P( , )10 7  3 (P( , )7 3  4 (P( , )7 4   

  برويم؟ Eبه شهر  Aتوانيم از شهر  به چند طريق مي ،رو با توجه به نقشۀ روبه -۱۱۲

  1 (27  

  2 (28  

  3 (29  

  4 (30  

با ارقام  -۱۱۳ , , , , , ,0 1 2 4 6 7   توان نوشت؟ رقمي بدون تكرار ارقام مي ۴، چند عدد زوج 8

  1 (500  2 (520  3 (540  4 (560  

  ، در سه حرف اول قرار داشته باشند؟nو  s ،iي كه حروف طور بهتوان نوشت  حرفي مي ۶، چند كلمۀ signalبا حروف كلمۀ  -۱۱۴

  1 (36  2 (30  3 (24  4 (48  

  است؟ نرفتهبه كار  ۹و  ۸ها ارقام  ي داريم كه در آنرقمي بدون رقم تكرار ۳چند عدد  -۱۱۵

  1 (288  2 (294  3 (300  4 (306  

nتوانيم صف تشكيل دهيم، با  حالت مي ۱۲۰نفر، به  nبا  -۱۱۶    نفره تشكيل دهيم؟ ۳توانيم يك صف  نفر به چند حالت مي 2

  1 (120  2 (150  3 (180  4 (210  

!ت حاصل عبار -۱۱۷ !
A

! !

  


  
49 6 42 5

20 3 30 4
  ، كدام است؟

  1 (24  2 (30  3 (36  4 (42  

P(nدر تساوي  nمقدار  -۱۱۸ , )
P(n , )

n
 


3

1 48
2

  كدام است؟ 

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

  رقم آن زوج باشد؟ ۳رقمي بدون ارقام تكراري داريم كه دقيقاً  ۴چند عدد  -۱۱۹

  1 (1010  2 (1020  3 (1030  4 (1040  

  خواهند عكس يادگاري بگيرند. در چند حالت هر پدر كنار فرزندش قرار دارد؟ آموز به همراه پدرهايشان مي دانش ۴ -۱۲۰

  1 (374  2 (384  3 (394  4 (404  
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 است؟ زير هاي پرسش درست پاسخ گزينه كدام -۱۲۱

 است؟ چيزي چه تالش، و فعاليت ايبر انسان الف) محرك  

 شود؟ او منجر به چه چيزي مي حيواني و مادي نيازهاي در انسان ب) توقف  

 كاذب ب) خلق نيازهاي    گوناگون و بيشمار ) الف) نيازهاي1  

 ناپذيري سيري نوعي به جويي شدن كمال ب) تبديل    نامحدود و متنوع ) الف) نيازهاي2  

 ناپذيري سيري نوعي به جويي كمال شدن ب) تبديل  محدود اما ،مختلف هاي ) الف) خواسته3  

  ب) خلق نيازهاي كاذب    بشري محدود ) الف) نيازهاي4  

 دربر دارد؟ را زير هاي درست پرسش پاسخ گزينه كدام زير، هاي گزينه ميان از -۱۲۲

 ؟نيست رسيد، نخواهد خود كمال به آن رفع بدون انسان كه نيازهايي جمله از زير، نيازهاي از يك الف) كدام  

مرغوبي كه بازدهي خوبي دارند و يا  هاي زمين ولي ،باشد جامعه اختيار در زيادي نسبتاً كشاورزي هاي زمين است ممكن حتي«اين موضوع كه ب)   
 است؟ امكانات و منابع به مربوط نكات از نكته مربوط به كدام» هستند. كم دارند قرار ها انسان تجمع و زندگي محلّ به نزديك كه هايي زمين

 .كند مي تشديد را محدوديت منابع كه است ديگري ............... علت بشر، فني دانش بودن محدود و منابع بودن ناشناخته بر ج) عالوه  

 .باشد ............... همراه با بايد ها آن از استفاده منابع، محدوديت به توجه د) با  

  .است محدود انسان، دسترس در امكانات و ب) منابع  ها انسان با ارتباط و تعامل به ) الف) نياز1  

 اقتصاد علم كمك با موجود هاي گزينه بهترين انتخاب و جويي د) صرفه  انسان حيات ابتدايي هاي سال طي منابع رويه از بي ج) استفادٔه    

  .دارد محدوديت و امكانات، منابع از برداري بهره در ب) انسان  .بماند مصون درندگان و گرما سرما، گزند از آن در كه سرپناهي به نياز ) الف)2  

 نسلي بين عدالت رعايت و ها آن از صيانت و د) حفظ    گذشته قرن در منابع ج) اسراف    

  .دارد محدوديت امكانات، و منابع از برداري بهره در ب) انسان    اخالق و دين به ) الف) نياز3  

 اقتصاد علم كمك با موجود هاي گزينه بهترين انتخاب و جويي د) صرفه  بشري هاي در جنگ منابع ج) اسراف    

  .است محدود انسان، دسترس در امكانات و ب) منابع    امنيت به ) الف) نياز4  

  نسلي بين عدالت رعايت و ها آن از صيانت و د) حفظ  قرن گذشته در منابع از رويه بي ج) استفادٔه    

 است؟ درست گزينه كدام زير، متن به توجه با -۱۲۳

 جـذب خود به را آب گردوها كه شود مي باعث كار اين. بخورد خيس مدتي تا گذارد مي آب در را ها آن ،خود مغز گردوهاي فروش از قبل داري مغازه«  

 »دارد. نام فروشي كم اصطالحاً ارك اين. فروشد مي قيمت گردو به را آب مقداري واقع در شود؛ داده نشان بيشتر واقعي ميزان از ها آن وزن و كرده

 .است نكرده انتخاب گزينه را پرسودترين واقع در است؛ نداده انجام درستي انتخاب و است شده اشتباه دچار انتخاب مرحلۀ در فرد ) اين1  

 امـا ،گرفـت نخواهد صورت ز اشتباهيني انتخاب مرحلۀ در ترتيب همين به است؛ غيرممكن گزينه هر ضرر و سود محاسبه مرحلۀ در فردي هر ) اشتباه2  

 .شود مي نادرست انتخاب به منجر بيشتر سود براي طمع

 روش در بنـابراين دارد؛ او بـراي سود بيشتري فروشي كم كه كند مي فكر وي واقع در است؛ انتخاب هر ضرر و سود محاسبۀ مرحلۀ در دار مغازه ) اشتباه3  

 .است نكرده اشتباه انتخاب

 گزينـه، پرسودترين برگزيدن و روش انتخاب در وي اشتباه سبب همين به دهد مي دست از را بلندمدت و زياد منافع كم، منفعتي كسب رايب فرد ) اين4  

  است. آشكار

 قيمت به منزل فروش ،وي هاي ديگر گزينه جمله از. بگيرد اجاره تومان ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ماهيانه و داده اجاره را آن تواند مي كه دارد ملكي فردي -۱۲۴

 طـال گـرم چنـد آن بـا يـا كند گذاري سرمايه درصد ۷سود  با بورس در يا را مبلغ اين تواند مي صورت اين در كه است تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

 باشد؛ درصد ۹ سال پايان تا طال قيمت رشد نرخ اگر. كند خريداري

 است؟ چقدر استفاده از ملكبهترين  از مالك ساالنۀ منفعت ميزان انتخاب، اصول به توجه الف) با  

 است؟ انتخاب كدام ساالنۀ منافع فرد، اين انتخاب ساالنۀ فرصت ب) هزينۀ  

 ملك ب) اجارٔه  تومان ميليون 6/207) الف) 2  ملك ب) اجارٔه  تومان ميليون 216) الف) 1  

  بورس در گذاري يهب) سرما   تومان ميليون 6/207) الف) 4  بورس در گذاري ب) سرمايه  تومان ميليون 216الف) ) 3  
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 است؟ زير هاي پرسش درست پاسخ حاوي گزينه كدام -۱۲۵  44

 است؟ نادرست اقتصاد علم در مطالعه مورد موضوعات با رابطه در گزينه، الف) كدام  

 .دهند افزايش ها دانشگاه ايرس با مقايسه در را خود علمي اعتبار ...............، با تا كنند مي تالش ها ب) دانشگاه  

  .پرداخت خواهد نيز ديگران تصميمات و ها فرصت برابر توزيع ها، توانايي ها، انگيزه مطالعۀ به اقتصاد ) الف) علم1  

 زياد علمي مقاالت نوشتن و فراوان علمي نشريات ب) انتشار    

  .پرداخت خواهد نيز ديگران تصميمات و ها فرصت برابر توزيع ها، توانايي ها، انگيزه مطالعۀ به اقتصاد ) الف) علم2  

 اقتصادي برجستۀ كارشناسان ب) تربيت    

  .شوند مي داده پاسخ مختلف هاي دانشمندان رشته با همكاري بدون دليل همين به نيستند؛ ديگري هاي جنبه داراي اقتصاد، در ه شد مطرح مسائل ) الف)3  

 اقتصادي برجستۀ كارشناسان ب) تربيت    

  .شوند مي داده پاسخ مختلف هاي دانشمندان رشته با همكاري بدون دليل همين به نيستند؛ ديگري هاي جنبه داراي اقتصاد، در ه شد مطرح مسائل الف) )4  

  زياد علمي مقاالت نوشتن و فراوان علمي نشريات ب) انتشار    

 است؟ زير هاي پرسش درست پاسخ گزينه كدام -۱۲۶

 با افراد پيوندهاي و همۀ ارتباطات به و كند نمي محدود خدا با فرد ۀرابط به صرفاً را عبادت كه است اين اسالم مهم هاي ويژگي از«الف) عبارت   

  دارد؟ ارتباط حديث يا آيه كدام با» ميزند عبادت رنگ هم يكديگر

 است؟ كدام دين ارائۀ فلسفۀ و پيامبران فرستادن ب) دليل  

  )النَّارِ عَذَابَ و قِنَا حَسَنَةً فِي اآلخِرَةِ وَ حَسَنَةً الدُّنيَا فِي آتِنَا رَبَّنَا() الف) 1  

 عبـادت رنگ و بـوي كه نيز اقتصادي هاي فعاليت سبب همين به باشد؛ معنوي و ديني رستگاري رسيدن به با همسو بايد انسان رفتارهاي ب) تمامي    

 .است ضروري يدين راهنمايي وجود بنابراين، است؛ مورد تاييد باشند داشته

  )اهللا سَبيلِ في كَالمُجاهِدِ عِيالِهِ عَلي الكادُّ() 2  

 ممكـن و نيست كافي موفقيت به رسيدن براي تنهايي به انسان عقل اما ،دارد جايگاه وااليي و ويژه اهميت انسان زندگي در اقتصاد ،اسالم نظر از ب)    

 .است دين و پيامبران راهنمايي نيازمند همين دليل به شود، انحراف دچار است

  )اهللا سَبيلِ في كَالمُجاهِدِ عِيالِهِ عَلي الكادُّ() الف) 3  

 بـه شـود آزاد دنيـوي اميـال از انسـان روح تا است آن كردن رها و مادي زندگي توجهي به بي گرو در آخرت آوردن دست به اسالمي هاي آموزه ب) در    

 .كند هدايت مسير اين در را او تا پيامبران است هاي آموزه نيازمند سبب همين

  )النَّارِ عَذَابَ َوقِنَا حَسَنَةً فِي اآلخِرَةِ وَ حَسَنَةً فِي الدُّنيَا آتِنَا رَبَّنَا() الف) 4  

 است ممكن مسير اين رد اما ،باشد داشته اي پسنديده زندگي دنيا در بايد فرد و دارد وااليي جايگاه زندگي افراد در اقتصاد اسالمي، هاي آموزه بنا بر ب)     

  .است ضروري پيامبران، و ديني راهنمايي وجود سبب همين به ،شود وي منحرف عقل

 گزينۀ ...............  جز بهشوند،  ، محسوب مي»خدمات«هاي زير جز  كنندگان در گزينه هاي توليد تمام فعاليت -۱۲۷

 در مشـغول حسـابداران هـاي سـنگين، ماشـين راننـدگان راننـدگي، و راهنمـايي مـأموران ن،زبا  هاي آموزشگاه معلمين يوگا، باشگاه در مشغول ) مربيان1  

 خصوصي شركتهاي

 بـازار بـاربران خصوصـي، هاي درمانگاه در ه شد پزشكان استخدام غيردولتي، دبيرستان يك مدير جات، صيفي فروشندٔه گردهاي دوره ) تعميركار كامپيوتر،2  

 تهران بزرگ

كننـدگان  توليـد هـاي مختلـف، انتشـارات ويراسـتاران هاي ضـدگلوله بـراي فرودگـاه، كارخانۀ شيشه سازي، ساختمان هاي شركت رد شاغل ) مهندسين3  
 اينترنت مودم هاي نصاب هاي خورشيدي براي توليد انرژي، صفحه

 مقدس هاي حرم خادمين مختلف، هاي دارالترجمه در شاغل مترجمين ها، شركت حسابداري هاي سرپرست و مالي معاونين تلويزيون، و سينما ) بازيگران4  

  منازل هاي نظافتچي قم، و مشهد

 است؟ زير هاي پرسش درست پاسخ گزينه كدام -۱۲۸

 كند؟ مي جبران را اشيا خلق در انسان توانايي عدم چيزي الف) چه  

 ؟نيستدرست  توليدي هاي فعاليت نتيجۀ با رابطه در گزينه ب) كدام  

  گزينه بهترين انتخاب و امكانات و منابع از بهينه استفادٔه براي انانس ) الف) تالش1  

 .نيست ملموس اگرچه است؛ توليدي فعاليت خروجي از بخشي نيز خدمات اما تر است، محسوس كاال توليد فرايندب)     

  توليد و محيط در تغيير ايجاد در انسان تالش و ريزي برنامه ) الف) آگاهي،2  

 .است مبادالتي و ارزش مصرفي ايجاد وليديت فعاليت ب) نتيجۀ    

  گزينه بهترين انتخاب و امكانات و منابع از بهينه استفاده براي انسان ) الف) تالش3  

 .نيست ممكن آن فروش و خريد اما ،دارد مصرف ارزش كه است توليدي، محصولي فعاليت ب) خروجي    

  توليد براي محيط در غييرت ايجاد در انسان تالش و ريزي برنامه ) الف) آگاهي،4  

 .باشند قبول مورد توليدي فعاليت خروجي عنوان به توانند نمي بودن غيرملموس دليل به ها و نوآوري فكرها بنيان، دانش ب) محصوالت    
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 كـار او. كارد مي خود نۀحياط خا باغچۀ در را گياهان اين و كرده آوري جمع اطراف هاي كوه از را دارويي گياهان كوچك، دهكدٔه يك پزشك -۱۲۹  55

 انـواع. سـازد مـي طبيعـي داروهـاي پرورش داده شـده، و آوري شده جمع گياهان از استفاده با و دهد مي انجام نيز را روستا بيماران معاينۀ

 گرفته است؟ قرار اشاره مورد درستي به گزينه كدام در وي توليدي هاي فعاليت

 منزل در دارويي گياهان احياي بيماران روستا، معاينۀ خدمات طبيعي، داروهاي توليد صنعت توليد، اول نوع نعنوا  به كوه از دارويي گياهان ) حيازت1  

 در گياهـان حيازت موردنياز، توليد داروهاي صنعت دارويي، گياهان آوري جمع خدمات توليدي، هاي فعاليت اول نوع عنوان به با روستا بيماران ) احياي2  

  نوع اول توليدعنوان  به هانگيا منزل حياط باغچۀ

 دارويي گياهان از استفاده با داروها كوه، احياي از گياهان حيازت روستا، بيماران معاينۀ در توليد چهارم نوع منزل، باغچۀ در گياهان مورد در توليد اول نوع )3  

 توليد دوم نوع كوه، از دارويي بر گياهان فردي مالكيت و حيازت اغچه،ب در دارويي گياهان احياي بيماران، درمان و معاينه مورد در نرم محصوالت ) ارائۀ4  

 داروها ايجاد مورد در

. اسـت شـده مقرر تومان ۲۴,۶۰۰ مالي وي هاي صورت در آن عدد هر بهاي كه است كرده توليد لبني محصوالت بسته ۱۵,۰۰۰ اي توليدكننده -۱۳۰

 ۷,۰۰۰ كـاال هـر توليـد مستقيم هزينۀ اگر. است كرده عنوان تومان ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ را قطعه ۹,۰۰۰ فروش از حاصل سود ،مالياتي اظهارنامۀ در وي

 چقدر است؟ كاال هر توليد فرصت هزينۀ باشد، تومان

  تومان 600/3) 4  تومان 160/2) 3  تومان 12,000) 2  تومان 32,400,000) 1  

 و كـرده تعطيـل را اقتصادي خود فعاليت تاكسي، رانندگان تمام اگر هستند، دخيل توليد فرايند در كه توليد مختلف هاي انگيزه به توجه با -۱۳۱
 شد؟ خواهد گرفته ناديده توليد، هاي انگيزه از دسته كدام نكنند، كار مدتي براي

 .شود مي رفتهگ انتفاعي ناديده هاي انگيزه بنابراين شد؛ نخواهد تأمين شخصي منافع و نشده برآورده فرد شخصي نيازهاي حالت، اين ) در1  

   .شود مي گرفته ناديده خانواده و خود نيازهاي رفع و كشور آباداني و موفقيت حالل، روزي كسب هاي ) انگيزه2  

  شد. نخواهد محقق شود، مي تلقي »عبادت«كه  امري عنوان به نوعان هم به خدمت صورت اين ) در3  

 .رود مي بين از شد، خواهد نوع هم خدمت به از كه رضايتي احساس بنابراين نيست، اقتصادي نفعاال از دسته اين توجه مورد ملي و انساني هاي ) انگيزه4  

 است؟ زير هاي پرسش درست پاسخ حاوي گزينه كدام -۱۳۲

 كند؟ مي تعيين چيزي چه را كاال بودن تجملي يا الف) ضروري  

 است؟ كدام نيجها و المللي بين اقتصادي هاي سازمان به جهاني جامعۀ نياز علت ب) دو  

 است؟ نادرست ها سرمايه انواع با رابطه در زير هاي گزينه از يك ج) كدام  

 ............... زيرا رود، مي شمار به توليد عامل برترين انساني د) نيروي  

  .شود مي برطرف كاال آن با كه نيازي به نسبت كننده مصرف ) الف) حساسيت1  

  الملل بين تجارت در امنيت ايجاد كشورها، بين در ودعمومي موج نيازهاي برخي ب) تأمين    

  .است اقتصاددانان توجه مورد مالي، و فيزيكي كنار سرمايۀ در نيز معنوي هاي سرمايه و اجتماعي هاي ج) سرمايه    

 .دارد هبرعهد  را توليد عوامل ساير تبديل و تركيب د) وظيفۀ    

  كاال قيمت به نسبت كننده مصرف ) الف) حساسيت2  

  جهاني تجارت در درگير هاي همۀ طرف حقوق حفظ كشورها، بين اقتصادي روابط ب) رونق    

  .است انسان گذشتۀ كار حاصل واقع در فيزيكي سرمايۀ يا اي سرمايه ج) كاالي    

 .است شده ايجاد و فراهم ها انسان قبلي تالش با مالي د) سرمايۀ    

  كاال قيمت به نسبت كننده مصرف ) الف) حساسيت3  

  جهاني تجارت در درگير هاي همۀ طرف حقوق حفظ كشورها، بين اقتصادي روابط ب) رونق    

  .دارد توليد فرايند در نقشي غيرمستقيم شود، مي خدمات و كاال به تبديل خود كه اي نهاده عنوان به مالي ج) سرمايۀ    

 .كند نمي پيدا استفاده قابليت طبيعت بيكران منابع نباشد انسان د) تا    

  .شود مي برطرف كاال آن با كه نيازي به نسبت كننده مصرف ) الف) حساسيت4  

  الملل بين تجارت در امنيت ايجاد كشورها، بين در عمومي موجود نيازهاي برخي ب) تأمين    

  .شد خواهد محقق الحسنه قرض با امر اين و دادن است اجاره قابل فيزيكي سرمايۀ مانند نيز مالي ج) سرمايۀ    

 .است انسان با طبيعي منابع حيازت وظيفۀد)     
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 انبار باشد؛ ۳ داراي كارخانه و باشند كار  به مشغول كارخانه اين در كارگر ۲۴ اگر زير، جدول فرضي اطالعات به توجه با -۱۳۳  66

 است؟ چقدر توليدكننده ماهانۀ غيرمستقيم هاي الف) هزينه  

 است؟ ميزان چه او توليدي فعاليت ساالنۀ حسابداري سود ب)  

 درج سـاليانه صـورت به مالياتي اظهارنامۀ در كه سودي ج)  

  .كنيد حساب را شود مي

  ميليون تومان 768/12ب)   ميليون تومان 188الف) ) 1  

  ميليون تومان 512/10ج)     

  ميليون تومان 876/14ب)   ميليون تومان 304/2الف) ) 2  

  ميليون تومان 256/19ج)     

  ميليون تومان 876/14ب)   ميليون تومان 188الف) ) 3  

  ميليون تومان 256/19ج)     

  ميليون تومان 768/12ب)   ميليون تومان 304/2الف) ) 4  

  ميليون تومان 512/10ج)     

 است؟ زير هاي درست پرسش پاسخ گزينه كدام -۱۳۴

 كـاهش محسوسـي طور را به كرونا ويروس انتقال ميزان كه كرده توليد را ماسك از جديدي نوع كشور، شرايط به توجه با اي الف) توليدكننده  

 است؟ كرده دوري زيان وضعيت از چه روشي با يدكنندهتول اين. است كرده فراهم خود براي را اي گسترده بازار طريق اين و دهد مي

 .شود مي مطرح مفهوم............... به پاسخ دنبال به كه است اي بندي تقسيم سهامي، يا تعاوني و شخصي هاي شركت انواع به وكارها كسب بندي تقسيم ب)  

 ...............  انسان، اهميت دليل به اسالمي اقتصاد ج) در  

  ب) كارآفريني  بيشتر سود كسب و توليدشده محصوالت قيمت افزايش طريق از درآمد افزايش) الف) 1  

 .كند جلوگيري آن ركود از و داده اجاره را سرمايه از هر نوعي تواند ج) مي    

  توليد ب) سازمان    روي بهره افزايش با توليد هاي هزينه ) الف) كاهش2  

 .باشد بگير حقوق هم و ببرد زيان د ياسو  و شده شريك توليد در تواند مي ج) هم    

  ب) كارآفريني  كارآمد و بروز محصوالت توليد در جديد فناوري از استفاده با توليد هاي هزينه ) كاهش3  

 .ببرد اجتماعي و الهي اجر فيزيكي، سرمايۀ دادن اجاره با تواند ج) مي    

  توليد ب) سازمان  محصوالت براي مناسب بازاريابي با سود، به تبع آن و درآمد ) الف) افزايش4  

  .بگيرد دستمزد تواند مي هم و شود توليد هم صاحب تواند مي ج) وي    

 هستند؟ درست كامالً زير، عبارات از تعداد چه -۱۳۵

 كـل نماينـدٔه قـعوا در دولت زمان اين در و شد خواهد پرداخت او به آن بهاي يا اجاره باشد، دولت به متعلق موردنياز، توليد عوامل اگر الف)  

 .است جامعه

 .دارد را وري بهره بيشترين كند، مي توليد را محصول ترين باكيفيت كه اي توليدكننده توليدكنندگان، ميان ب) در  

 .رود مي شمار به انساني سرمايۀ يا متخصص همان واقع در ماهر، انساني ج) نيروي  

 ناعـدالتي امكـان اين صورت غير در بود؛ خواهد مساوي صورت به الزاماً نيز زيان يا سود ميزان تقسيم باشد، مشاركتي وكار كسب نوع د) اگر  

 .خواهد داشت وجود

 .است نوآوري در ضرب كارآفريني با مساوي خطرپذيري ) ميزانه  

 .داشت نخواهد وي بودن كالن يا خرد بازيگر در تأثيري خصوصي، موسسۀ يك بودن غيرانتفاعي يا و) انتفاعي  

 .بود اقتصاددانان و مطالعات خدمات به مختلف مؤسسات و دولت اساسي نياز اقتصاد، علم به آن تبديل و اقتصادي انديشۀ تكامل ز) عامل  

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

  

  

  

  

  

  

 

 

  ميليون تومان ۵۶۰/۱ونقل اجناس تا فروشگاه هزينۀ ساالنۀ حمل

  ميليون تومان ۴۰۰/۱  كارشناسي كيفيت محصول هزينۀ ساالنۀ

  ميليون تومان ۶۴۰/۹  هزينۀ ساالنۀ مواد اوليۀ موردنياز

  ميليون تومان ۹۴  اجارٔه ماهانۀ هر انبار

  ميليون تومان ۱۹۲  حقوق ماهانۀ تمام كارگران

  قطعه ۴۰۰/۱۴  ه شد تعداد كاالهاي فروخته

  ميليون تومان ۲  قيمت هر قطعه از محصول

  انبار است. ۲كنندٔه محصوالت، خود مالك  كت توليدشر
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  هاي ايراني است؟ ترتيب دربارٔه كدام زبان اطالعات زير به -۱۳۶

  بيشتر آثار ديني زردشتي است. ،اري كه به اين زبان تأليف شدهالف) آث  

  ب) اين زبان با كنار گذاشتن برخي از صداهاي زبان عربي، الفباي آن را پذيرفت.  

  ج) دورٔه رواج اين زبان، اشكانيان و اوايل دورٔه ساساني بود.  

  باستان -دري -) ميانه4  ميانه -فارسي نو -پارتي) 3  ميانه -دري -) پهلوي2  باستان -ميانه -) پهلوي1  

  متن زير از كدام كتاب است؟ -۱۳۷

زيـر  به و اين ضحاك را اژدها به وي، از آن گفتندي كه بر كتف او دو پاره گوشت بود بزرگ بر رُستۀ دراز، و سر آن به كردار ماري بود و آن را«  
  »جامه اندر داشتي.

  ) تاريخ سيستان4  ۀ ابومنصوري) شاهنام3  ) ترجمۀ تفسير طبري2  ) تاريخ بلعمي1  

  درست است؟ هكدام گزين ،با توجه به تاريخ ادبيات قرن چهارم و نيمۀ اول قرن پنجم -۱۳۸

  رفت. ) مفاهيم ذهني شاعران اين عصر از تعاليم كلي عرفاني فراتر نمي1  

  ترين انواع شعر فارسي اين دوره، حماسي، اندرزي و غنايي بود. ) رايج2  

  در اين دوره به پيروي از شعر عربي معمول گشت.) شعر مدحي 3  

  ) آوردن موعظه و نصيحت در شعر از آغاز قرن پنجم رواج يافت.4  

  ها با توجه به نثر قرن چهارم و نيمۀ اول قرن پنجم درست است؟ كدام گزاره -۱۳۹

  ر و امثال در آن رايج نشده است.الف) موضوع نثر اين دوره، حماسي، ملّي و تاريخي است و آوردن اصطالحات علمي و اشعا  

  اي از دانشوران خراسان نوشته شد. دست عده قمري به ۴۳۶ب) شاهنامۀ ابومنصوري در حدود سال   

  ج) بلعمي با افزودن و حذف بعضي از مطالب كتاب طبري، كتابي با تأليفي مستقل درآورد.  

  دانشمندان آن را به فارسي برگرداندند.اي از  د) ترجمۀ تفسير طبري در اصل به زبان عربي بود كه عده  

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

  ؟نيستكدام گزينه از عوامل بيداري جامعۀ ايران  -۱۴۰

  ميرزا در روي آوردن به دانش و فنون نوين هاي عباس ) كوشش2  ) اعزام دانشجويان ايراني به خارج از كشور براي تحصيل1  

  ) تاراج كتابخانۀ اصفهان و ارتباط مجدد اهل ذوق با ادب كهن4  ها و امكانات فني دنياي جديد ت) توجه مردم به واقعي3  

  است؟ نادرستاطالعات مقابل كدام گزينه  -۱۴۱

  ) تضعيف جامعه بر اثر شكست ايران از روسيۀ تزاري (از عوامل ايجاد نهضت بازگشت ادبي)1  

  سراي دورٔه بازگشت به تقليد از سبك خراساني) ي (از شاعران قصيده) صباي كاشاني، سروش اصفهاني و مجمر اصفهان2  

  ) هدف از تأسيس انجمن ادبي خاقان، رهايي بخشيدن شعر فارسي از تباهي اواخر دورٔه صفوي و بعد از آن بود.3  

  كرد. ) مشتاق اصفهاني به همراه چند تن ديگر از اديبان، انجمن ادبي اصفهان را اداره مي4  

  گزينه دربارٔه شاعر بيت زير درست است؟كدام  -۱۴۲

نگــــار بــــه نــــام خداونــــد بيــــنش    
 

نگـــــار آفـــــرين، آفـــــرينش خـــــرد 
 

  ترين شاعر دورٔه بازگشت است. دار بازگشت ادبي و شاخص ) پرچم1   

  ) وي در نظم و نثر فارسي مهارت زيادي داشت و در هر دو زمينه آثار مستقلي دارد.2  

  من ادبي خاقان بود.كنندگان انج ) وي از اداره3  

  ترين شاعران دورٔه بازگشت بود. سرايي از شاخص ) او در غزل4  

  نام صاحب چند اثر درست است؟ -۱۴۳

الـدين و قمـر  شـمس -خـان بـديع) شمس و طغرا (ميـرزا حسـن -خداوندنامه (صباي كاشاني) -تاريخ تطوّر نظم فارسي (محمدتقي بهار)«  
  »االسالم كرماني) تاريخ بيداري ايرانيان (ناظم -باباي اصفهاني (ميرزا حبيب اصفهاني) جيسرگذشت حا -(محمدباقر ميرزا خسروي)

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  

  عبارت زير معرّف صاحب كدام اثر است؟ -۱۴۴

هـاي  المثـل ه به شعر و ضـرباو با تغيير سبك نگارش، تكلّف را در نثر از بين برد و مسائل عصر را با كاربرد زبان و اصطالحات رايج و آميخت«  
  »لطيف، به سبك گلستان سعدي نوشت.

  ) امثال و حكم2    ) منشĤت1  

  ) داستان باستان4  ) تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران3  

 ۲ فصل :۱ ادبی فنون و علوم      ۱ درس :۳ ادبی فنون و علوم

´ 25
 پيشنهادي زمان
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  ؟نيستاطالعات مقابل كدام شاعر يا نويسنده مربوط به وي  -۱۴۵  88

  خواه مشروطه قرار گيرد. شود كه در رديف شاعران آزادي مي ميرزا: جايگاه خانوادگي و تفكرات شخصي او مانع از آن ) ايرج1  

  اش جدا نبود. نگاري بود و شعر او از زندگي سياسي ) ميرزا محمدصادق اميري: فعاليت اصلي او روزنامه2  

  نگاري نيز فعاليت داشت. سرود و در حوزٔه روزنامه ) محمدتقي بهار: او در سبك خراساني و با زباني حماسي شعر مي3  

  نام گنجينۀ نشاط است. ترين شاعران دورٔه بيداري بود كه مجموعۀ آثار نظم و نثر او به ) نشاط اصفهاني: وي يكي از شاخص4  

  است؟» ميرزا ايرج -عارف قزويني -فرخي يزدي«ترتيب كدام گزينه دربارٔه  به -۱۴۶

  ري است.هاي منظوم پديد آورده كه در نوع خود ابتكا الف) از شعرهاي غربي، ترجمه  

  ب) سوز و شوري كه در شعر اوست نشان از دردمندي و عشق او به ميهن است.  

  ج) آشنايي او با سعدي طبع وي را شكوفا ساخته بود.  

  ب -ج -) الف4  الف -ج -) ب3  الف -ب -) ج2  ج -ب -) الف1  

  يا مجله درست است؟  مسئول چند روزنامه صاحب يا مدير -۱۴۷

   -الشـعراي بهـار) نوبهـار (ملـك -الممالـك فراهـاني) دانشـكده (اديـب -خـان اعتصـامي) بهـار (يوسـف -قي)قرن بيستم (ميرزادٔه عش«  

  »الممالك فراهاني) مجلس (اديب -الدين گيالني) نسيم شمال (اشرف

  ) سه4  ) چهار3  ) پنج2  ) شش1  

  است؟ نادرستبا توجه به ادبيات نثر دورٔه بيداري، كدام گزينه  -۱۴۸

  اي ندارد و اين نوع ادبي محصول يك قرن گذشته است. در ادبيات كالسيك فارسي سابقهنويسي  ) رمان1  

  هاي تاريخي بود. ) در عصر مشروطه بيشترين رويكرد نويسندگان به رمان2  

  شاه آغاز شد. ) ترجمۀ آثار اروپايي در ايران با تأسيس چاپخانه در زمان ناصرالدين3  

  آقا تبريزي بود.  تن نمايشنامۀ فارسي پرداخت، ميرزا) اولين كسي كه در ايران به نوش4  

  است؟» آل ايده«كدام بيت سرودٔه شاعر نمايشنامۀ  -۱۴۹

چنـين بـه خـاك وطـن شـب سـحر كـنم ) گر ايـن1   
 

ــه  ــت، چــه خــاكي ب ــنم؟ خــاك وطــن چــو رف ســر ك
 

ـــاي آزادي2 ـــه پ ـــر ب ـــادم س ـــه بنه ـــان ك ) آن زم
 

دســــت خــــود ز جــــان شســــتم از بــــراي آزادي 
 

) از خــــون جوانــــان وطــــن اللــــه دميــــده3
 

ـــــرو   ـــــاتم س ـــــده از م ـــــرو خمي ـــــان س قدش
 

داد معشــــــوقه بــــــه عاشــــــق پيغــــــام ) 4
 

ــــگ  ــــن جن ــــا م ــــو ب ــــادر ت ــــد م ــــه كن ك
 

  در بيت زير چند هجاي كوتاه وجود دارد؟ -۱۵۰

ـــي     ـــان م ـــيش ج ـــن پ ـــر زي ـــدم اگ پروري
 

كنـــون بـــدرود خـــواهم كـــرد جـــان را 
 

  ) شش4  ) پنج3  ) چهار2  ) سه1  

  وزن است؟ با كدام گزينه هم» چو نظر در خم ابروي تو كردم«مصراع  -۱۵۱

  ) نوش ما نيش است و هندوي زمان 2  چه خوش از جانب معشوق ردايي برسد )1  

  بينم اگر آن نور تجلّي است كه من مي) 4    خندٔه شيرين چو درآمد ) به شكر3  

  در كدام گزينه، هجاي كشيدٔه بيشتري وجود دارد؟ -۱۵۲

ــام و نشــد1    ــار دل تم ــود ك ــه ش ــان ك ــداخت ج ) گ
 

بســـــوختيم در ايـــــن آرزوي خـــــام و نشـــــد 
 

گويــد كــه يــاري داشــت حــق دوســتي ) كــس نمــي2
 

يــاران را چــه شــد؟ ،شناســان را چــه حــال افتــاد حــق 
 

ــــد3 ــــالين آم ــــه ب ــــدار ب ــــت بي ) ســــحرم دول
 

گفـــت برخيـــز كـــه آن خســـرو شـــيرين آمـــد 
 

ــز  ) 4 ــود ك ــاق ب ــت ز عش ــالي اس ــهر خ ــيش طرف
 

ـــد  ـــاري بكن ـــد و ك ـــرون آي ـــويش ب ـــردي از خ م
 

  است؟ نادرستهجاهاي مقابل كدام گزينه  -۱۵۳

نياز بود: ( ) نازي كه از نياز جهان بي1             (  

) از اين جهان به جهانش بدان جهان برسان: (2             (  

 شود: ( ) جور ز حد ببر مگو جور زياد مي3            (  

گوي: (  ام در قصه ) غصه خور چون برده4           (  

  وزن هستند؟ هم» رودخانه -فشانان جان -خيالي بي«هاي  ترتيب با واژه ه به شد هاي داده در كدام گزينه واژه -۱۵۴

  پيكر كوه -نواز چشم -رخسار ) ماه2    ميخانه -بُزدلي -ها ) سازمان1  

  دار راه -داري دين -) زورگيري4    دستگير -دوستداران -) يادگاري3  

  وجود دارد؟» مصوت بلند«با توجه به خوانش عروضي، در بيت زير چند  -۱۵۵

ــي     ــجد و م ــه مس ــا ب ــد بي ــين زاه ــان بب خوارگ
 

ــي  ــا ب ــدا ز ري ــه را خ ــاين خان ــرد ك ــاز ك ني
 

  پانزده )4  ) چهارده3  ) سيزده2  ) دوازده1   

  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

صيلي 
سال تح

0
1

 - 
0

0
  

  

شمارة 
دفترچة 

2
 - 

صاصي 
آزمون اخت

2
3

 
مهر 

1
4

0
0

  )
ساني

شي علوم ان
گروه آزماي

 (
  

  هجاهاي مقابل چند كلمه درست است؟ -۱۵۶  99

نوروز «    سياستمدار ،     جلّادان ،   نودولتان ،   فردوسي ،  توحيدي ، «  

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  

  نوع سجع كدام گزينه با بقيه فرق دارد؟ -۱۵۷

  .) پس هر يكي از ياران و همكاران زبان به تلطف بياراستند و موجب اين تفريق از وي بخواستند1  

  .ر) اين اِنعام در حق من موجب تكفير است و اين اطعام نزد من علّت تعزي2  

  در موافقت جماعت جاي بپرداختم و انبان و عصا اسباب استطاعت ساختم.) من نيز 3  

  اي كه ماه در يك برج نياسايد و آفتاب در يك جا نپايد. ) گفت شيخا ندانسته4  

  است؟ نادرستنوع سجع كدام گزينه  -۱۵۸

  (متوازي) .) آفرين بر شهري كه معده در رستۀ او به آرزو نرود و در بازار معامله او ترازو نبود1  

  (متوازي) .كوشش توان رسيد، جز راه آرزو نپيموده ) هركه گمان برده به كوشش توان رسيد، رنجي كشيده بيهوده و هركه تصور كرده كه بي2  

  (متوازي) .سازد تازد و خاك ساكن با لگد ستوران و قدم گواران مي ) باد سياح از گريبان صبا به دامن رواح مي3  

  ن تيرگي و روشنايي كه نهاد؟ و دل بلبل را با عشق گل كه آشنايي داد؟ (مطّرف)) در بنفشه و سوس4  

  كار رفته است؟ در كدام گزينه دو نوع سجع به -۱۵۹

ــويش1    ــت ب ــيده اس ــش بكش ــرد روي ــم ز گ ــو دل ) چ
 

خجلـــم ز خـــاك كـــويش كـــه حـــديث آب گـــويم 
 

  

دانم طريـق از دسـت رفـتم چـون غريـق ) ديگر نمي2
 

خـوري عقيق از بس كـه خـونم مـي آنك دهانت چون 
 

  

) به باطن همچو عقل كل به ظاهر همچو تنـگ گـل3
 

ـــا  ـــي تشـــريف أعطين ـــل دم ـــر ق ـــام ام ـــي اله دم
 

  

يكــي چشــمي اســت بشــكفته صــقال روح پذرفتــه ) 4
 

ـــاني را  ـــراي باغب ـــه ب ـــواب او رفت ـــرگس خ ـــو ن چ
 

  (صقال: جال دادن) 

  نوع سجع كدام ابيات يكسان است؟ -۱۶۰

خداوندا زهي نوري لطافت بخش هـر حـوريالف)    
 

ــاري را  ــف ن ــازد ز روي لط ــدگي س ــه آب زن ك
 

ب) جمالش آفتـاب آمـد جهـان او را نقـاب آمـد
 

نگـاري را و جـز نقـش وليكن نقش كـي بينـد بـه 
 

دست آور نگاري تو كز اين دست است كار تو ج) به
 

ســپاري را چــرا بايــد ســپردن جــان نگــار جــان 
 

مناجاتــت بگــو اســرار و حاجاتــتد) بكــن آنجــا 
 

دانـد زبـان جملـه مرغـان را سليمان خود همـي 
 

) سخن باد اسـت اي بنـده كنـد دل را پراكنـدهه
 

ــان را  ــرد آور پريش ــه گ ــد ك ــيكن اوش فرماي ول
 

  د -) ب4  ه -) الف3  د -) ج2  ب -) الف1   

  

  ۱۶۱-۱۶۹( املفردات أو الّتعریبأو املفهوم أو  ّرتجمةالجواب للعّین األصّح و األدّق يف(:  
  »:ء سوی َذَهب و نحاس و انطوی فیه عامل أکرب و لکّن أکرث الّناس ال یعقلون!أجُد اإلنسان قد ُخلق من يش« -۱۶۱
  ولی بیشرت مردم نفهمیدند!پیچد،  ی درون او در هم میتر  بزرگشود و جهان  یابد که از چیزی غیر از طال و مس آفریده می ) انسان می۱  
  فهمند! اند، ولی بسیاری از مردم منی اند و جهان بزرگی را درون او در هم پیچیده بینم که انسان را از چیزی جز طال و آهن آفریده ) می۲  
  فهمند! ، ولی بیشرتشان منیین جهان درون او در هم تنیده استتر بزرگدریافتم که آدمی فقط از چیزی غیر از طال و نقره آفریده شد، ولی  )۳  
  فهمند! پیچیده شده است، ولی بیشرت مردم منی تر بزرگیابم که از چیزی غیر از طال و مس خلق شده و در او جهانی  ) انسان را می۴  
  »:م الخدمات وفقاً لحاجة املجتمع!ي و تُقدِّ هذه املرافق العاّمة تُعترب رضوریّة لتحسین املستوی املعیشت« -۱۶۲
  کنند! آیند و خدمات را بر اساس نیاز جامعه ارائه می شامر می این تأسیسات عمومی برای بهبود سطح زندگی، رضوری به) ۱  
  دهند! ها خدمات را بر طبق نیازهای جامعه انجام می دانیم و آن ) ما این تأسیسات عمومی را برای بهبود سطح زندگی مردم رضوری می۲  
آیند و همچنین خـدمات را طبـق نیـاز جامعـه  شامر می د که برای ارتقای سطح معیشتی مردم رضوری به) این تأسیسات، عمومی هستن۳  

  دهند! ارائه می
  روند! شامر می دهند، برای رشد سطح زندگی رضوری به ) این تأسیسات عمومی که خدماتی را منطبق با نیازهای جامعه ارائه می۴  
  »:الظّلامت حّتی تفوز بها و ال تطلب بها بدالً!علیک أن تحصل علی علوم تُخرجک من « -۱۶۳
  وسیلۀ آن موفق شوی و جایگزینی هم برایش نطلبی! ها نجات دهد تا به ) بر تو الزم است که دانشی را بیابی که تو را از تاریکی۱  
  کنندۀ تو از تاریکی باشد! خارج دست آوری که ها نخواهی، باید علومی را به ) برای اینکه بتوانی موفق شوی و جایگزینی برای دانش۲  
  ها رستگار شوی و جایگزینی برایشان نخواهی! ها خارج کند تا به واسطۀ آن دست آوری که تو را از تاریکی ) باید علومی را به۳  
  ایشان نخواهی!ها خارج شوی و پیروز شوی و جایگزینی بر  ها از تاریکی دنبال علومی باشی که بتوانی با آن ) بر تو واجب است که به۴  

  

 ۲ و ۱ های درس :۱ قران زبان عربی،      ۴ صفحۀ انتهای تا ۱ درس :۳ قران زبان عربی،

´ 20
پيشنهادي زمان
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  »: اآلِخرین، بل قد یُعّذبهم أکرث!ه لِلّذین یقولون ما ال یفعلون لسان صدق يفلِم یجعل اللّ « -۱۶۴  1010
  ها را شاید بیشرت عذاب کند! دهد؛ بلکه آن گویند، یاد نیکو در میان دیگران قرار منی دهند می خداوند برای آنان که آنچه را که انجام منی )۱  
هـا را خیلـی  کنند، یاد نیکو در بین دیگران قـرار دهـد؛ بلکـه گـاهی آن گویند عمل منی چگونه برای کسانی که به آنچه که می ) خداوند۲  

  کند! عذاب می
  ها را بیشرت عذاب کند! دهند، یاد نیکویی در آیندگان قرار دهد؛ بلکه شاید آن گویند آنچه را که انجام منی ) چرا خداوند برای کسانی که می۳  
گویند، یاد نیکویی در بین آیندگان قـرار دهـد؛ حـال آنکـه ممکـن اسـت  دهند آنچه را که می ) خداوند چرا باید برای آنان که انجام منی۴  

  ها را بیشرت عذاب کند! آن
  عّین الّصحیح:  -۱۶۵
  ) عندما ُسمع صوت مکیّف الهواء،: هنگامی که صدای کولر را شنید،۱  
  آموزان کالس، آَخر،: گامن کرد که بقیۀ دانش ) ظَنَّت أّن طالبات صّف ۲  
  تقویتی هستند، ای  دهند یا در جلسه  حّصة تقویٍة،: فعالیت آزادی انجام می) یاُمرسن نشاطاً ُحرّاً أو يف۳  
  ) و لکّنها َوجدت الحجرة فارغة و بابها مغلق!: ولی اتاق خالی بود و دِر آن نیز باز بود!۴  
  عّین الّصحیح:  -۱۶۶
  !: دیروز برای معاینۀ دندانم به یک بیامرستان رفتم!املستشفیات لفحص أسناين ذهبُت یوم أمس إلی إحدی )۱  
  کس که در آسامن است، به تو رحم مناید!  الّسامء!: به کسانی که در زمین هستند رحم کن تا آن األرض یَرحمک من يف) إرحم من يف۲  
  آموزان آن را در کالس ننوشتند!  الّصّف!: این مترین مهّمی است که دانشاملهّم يف ) إّن التّلمیذات مل یکتنب هذا التّمرین۳  
  هایتان را با مّنت گذاشنت باطل نکنید! ) ِمن األفضل أّال تبطلوا صدقاتکم باملّن و األذی!: بهرتین کار آن است که صدقه۴  
  !»:دو مقالۀ اول و دوِم من، سه بار در مجّالت علمی چاپ شده است« -۱۶۷
   املجّالت العلمیّة!) قد طُبع املقاالت األولی و الثّانیة ثالث مرّاٍت يف۱  
   املجّالت العلمیّة ثالث مرّاٍت!ّي األولی و الثّانیة قد طُبعتا يف) إّن مقالت۲  
  ّي ثالث مرّاٍت! مجّالت العلم طَبعت يف األّول و الثّاين) مقااليت۳  
   املجّالت العلمیّة ثالث مرًّة!ثنان يفي األولی و اإل مقالتا ) قد طُِبعْت ۴  
  حسب الواقع:  الخطأعّین  -۱۶۸
  یصرب و یدعو الله!  إنجاز العمل ولکنْ یسعی يفال ي ) املُِجّد: هو الّذ۲   الّسیّارات!) البطّاریّة: من مصادر الطّاقة، نوع منها یُستخدم يف۱  
رة: ه۴  عة!ي یَعمله الفّالحون بعد الّزرا) الحصاد: هو العمل الّذ۳     ي جذوة ِمن الّنار تکون ُمستعرة! ) الّرشَ
  »للرّجال علی األفعال أسامء!«إلی مفهوم هذه العبارة:  األقربعّین  -۱۶۹
  ) إمّنا الفخر لعقل ثابت!۲    ) قدر کّل امرئ ما کان یُحسنه!۱  
  ) الّناس ِمن جهة اآلباء أکفاء!۴    ) دواؤک فیک و ما تُبرص!۳  
 ۱۷۰-۱۷۲( الّتحليل الّرصيفّ اإلعراب و  عنيِّ الّصحيح يف(:  
  »: ُمسابَقة کرة املنضدة!نُشاِهد َمهدیّاً یفوز يف« -۱۷۰
  معرفة/ فاعل و منصوب -معرب -مفرد مذکّر -) مهدیّاً: إسم۱  
  معلوم/ فعل مع فاعله  -الزم -مجرّد ثاليثّ  -للغائب -) یَفوز: فعل مضارع۲  
  معرب/ جاّر و مجرور -سم مفعول مزیدإ  -مفرد مؤنّث -) ُمسابََقة: إسم۳  
  إلیه و مجرور معرفة/ مضاف -إسم مکان مجرّد -مؤنّث -) املِنضدة: إسم۴  
ـــــة« -۱۷۱ ـــــن طین ـــــوا م ـــــراهم ُخلق ـــــل ت ب

  

ـــــب   ـــــم و عص ـــــم و عظ ـــــوی لح ـــــل ِس »:ه
  

/ فعل و فاعله ضمیر  -معلوم -للمخاطب -: فعل ماٍض ) تَریٰ ۱     و الجملة فعلیّة» هم«متعدٍّ
  مجهول/ فعل و فاعله محذوف  -متعدٍّ  -للجمع املذکّر املخاطب -عل ماٍض ) خلقوا: ف۲  
  جاّر و مجرور» من طینة«نکرة/ مجرور بحرف جّر و  -معرب -مفرد مؤنّث -) طینة: إسم۳  
  نکرة/ مجرور بحرف جرّ  -»)َمالِحم«مفرد (جمُعه  -مذکّر -) لحم: إسم۴  
  »:ّب أن أَزوره!ي أُحمع األسف مل أسافر إلی إیران و لکنّ « -۱۷۲
  معرفة/ مجرور بحرف جّر  -معرب -إسم فاعل مجرّد -مفرد مذکّر -) األسف: إسم۱  
  يّ  املنف)/ فعل یُعادل املايض»سافرةمُ « (مصدره مزید ثاليثّ  -للمتکلّم وحده -) أسافر: فعل مضارع۲  
  إسمیّةمعلوم/ فعل مع فاعله جملة  -متعدٍّ  -له حرفان أصلیّان -) أُحّب: فعل مضارع۳  
  ّي الزم/ فعل یُعادل املضارع اإللتزام -مجرّد ثاليثّ  -للمتکلّم وحده -) أَزور: فعل ماٍض ۴  
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1111   ۱۷۳-۱۸۰( عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة(:  
   ضبط حرکات الحروف: يف الخطأعیِّن  -۱۷۳
  ظَمة موجوداَت العالِم! اإلنرتنِت َعن َجَمٍل باللُّغة الَعَربیّة َحول عَ ُت يف) بََحثْ ۱  
  !فارِيسّ  -يبّ رَ  تَرَجَمِة هذا النَّصِّ الَقصیِر أستَعیُن مِبُعَجم عَ ) يف۲  
   تِلَک الُحروف َحتّی نَفَهَم َمقاِصد الِعبارات!َمعاين ) لَِنتََعلَّمْ ۳  
  رة غالیة!ة الطّائِ ة ألنَّ ِبطاقَ َر القطار بََدَل الطّائِ طنبول بِ نا إلی إسْ ) سافَْر ۴  
  عیِّن الّصحیح حسب أفعال العبارات:  -۱۷۴
  ) یَقدرون املجاهدون أن یُقاوموا أمام األعداء!۲  ) عندما تُصادقیَن األحمق فال تَِصلَن إلی غایاتک!۱  
  ي یُهّدمها اإلنسان! الغابات الّت) الحیوانات یعیش يف۴  ) کان الزّمالء یتعاونون لتقّدم َرشکتهم الفّنیّة!۳  
  ه جمع الّتکسیر: عیِّن ما فی -۱۷۵
  ) لُِنصلح بین أَخوینا املتشاکیین!۲  ) من زرع العدوان حصد الخرسان!۱  
  ) الکالم کالّدواء قلیله ینفع و کثیره قاتل!۴   الغد!يف ) إعملوا آلخرتکم کأنّکم موتیٰ ۳  
  عن األعداد أو مفهوم الجمالت:  الخطأعیِّن  -۱۷۶
  الثّالثة) -) الهرم ............... من األهرام ............... أکربها إرتفاعاً! (الثّاين۱  
  عرشة) ي تسعة و تسعین! (إثنتا) ............... زائد سبعة و مثانین یساو ۲  
  له أکرث من ............... یوماً! (واحد و ثالثین)» مرداد«) شهر ۳  
  ساعة واحدة و الّربع! (خمسة و سبعون) يساو ) ............... دقیقًة ت۴  
  :َعن العدد و املعدود عیِّن الّصحیح فیام یيل -۱۷۷
  ) إثنتان من أشجار حدیقتنا َجّفتا فجأًة لیلة أمس!۱  
  ) لکّل درس إثناعرش صفحاٍت و لکّل صفحة عرشة خطوٍط!۲  
  ة! الّساعة األربعة عرش ) أستمع إلی األخبار من التّلفاز کّل یوم يف۳  
   املدرسة حتّی ساعة األولی!) تلمیذة واحد بَقیت يف۴  
  : معاً ي ا فعل األمر و الّنههي فیعّین العبارة الّت -۱۷۸
  ي ال تعرفها!لکّل من الکلامت الّت أضداداً  ) اُذکر۱  
   الّصعوبات إّال الله!) إعلَموا أنّه ال یساعدکم يف۲  
  أبداً! بالّذهاب ي ال تسمح يلأمّ  نّ  الّضیافة أل ) مل أحرض يف۳  
  ) و أسألوا الله من فضله و ال تقنطوا من رحمته إنّه ال یحّب القانطین!۴  
  إلیه: فیها الّصفة أو املضاف لیستي عّین العبارة الّت -۱۷۹
  ي التّاسعة عرشة ِمن العمر؟ ي شیمل علی الّدکتوراه و ه) َهل َحصلت مار ۱  
  عرشة طالبین مّنا بعد دقائق!  الّصّف ثالثین طالباً لکن خرج) کُّنا يف۲  
  ) هل تعرف أّن إبنک الثّالث من علامء مدینتنا؟ فاعرِف قَدره!۳  
   أعاملک الیومیّة إثنین: الّصدق و الوفاء بالعهد!) أُذکر يف۴  
  »............... من اإلنتخابات! ـال  املرحلةَوَجدنا ............... باملئة من شعبنا مل یشارکوا يف«عیِّن املناسب للفراغین حسب القواعد:  -۱۸۰
  ) عرشینَ ۴  ) أربعةَ ۳  ) رابعةَ ۲  ) ثالثونَ ۱  

  

  كسي و در كجا آغاز شد؟ با ظهور چه آن كامل مفهوم در ينگار خيتار -۱۸۱

  م غربيرو  -) اوكتاويان4  بابل قديم -) حمورابي3  يونان باستان -) هرودت2  النهرين بين -) سارگن1  

  شماري تنظيم شده است؟ كدام گاه  بر اساس» خورشيدي -هجري«شماري  در ايران، گاه -۱۸۲

  يوانيح دوازده) 4  ) اوستايي3  ) يزدگردي2  ) جاللي1  

  چه بود؟ (مشهورترين فرمانرواي بابل قديم)» يحموراب« يحكومت ٔهويشاساس  -۱۸۳

  كشور كل كارگزارامور توسط وزير اعظم يا ) ادارٔه 2  پادشاه از اتيوال  حاكمان كامل اطاعت) 1  

  ) مشورت پادشاه با مجمع سنا متشكل از بزرگان قبايل4  شده قانون و مقررات تنظيم  بر اساس) حكمراني 3  
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  اند، كشف شده است؟ كه مشغول كندن چاه بوده كشاورزان از يتعداد توسط كدام گنجينۀ ارزشمند تاريخي -۱۸۴  1212

  نباستا  نيچ امپراتور ،يت هوانگ يش آرامگاه) 2    ن) مردان نمكي زنجا 1  

  روزتا مشهور ۀنوشت سنگ) 4  كرمان استان در رفتيج ميعظ تمدن) 3  

  ؟دهند يم حيتوض را گريكدي برها  آن ياقتصاد و يفرهنگ راتيتأث و گذشته جوامع روابطشناسان به كدام طريق،  باستان -۱۸۵

  ها و تراجم مراجعه به سفرنامه) 2    ) تعيين قدمت و سن آثار باستاني1  

  گوناگون يها تمدن ها و و بناهاي باستاني سرزمين آثار ۀسيمقا ) 4  ي مختلفها زمان در يباستان يبناها و آثار) مقايسۀ 3  

  اند؟ ، ساكنان كدام منطقۀ باستاني بودهآوردند يرو جو و گندم كشت به كه خوراك گردآورندگان نينخست -۱۸۶

  ر (استان كرمانشاه)كنگاو  در شهرستان تپه گودين) 2    )كرمان اناست( ييحي تپه) 1  

  ) تپۀ گيان نهاوند (استان همدان)4  )الميا  استان( مهران شهرستان) تپۀ چغاگالن در 3  

  شد؟ روز شمسي و قمري چگونه رفع مي بابلي، اختالف ميان شبانه» قمري -خورشيدي«شماري  در گاه -۱۸۷

  كردند. را به آخر ماه دوازدهم اضافه مي» پنجه) «2    گرفتند. مي» كبيسه) «1  

  .افزودند يم سال به ماه كي سال، سه هر) 4  .كردند يم اضافه سال به ماه كي سال، 120 هر) 3  

  چيست؟ شده كشف يخيتار متنترين  محتواي قديمي -۱۸۸

  رانيا  و وناني دار ميان ي دامنهها جنگ شرح) 2  پوست آمريكاي جنوبي هاي سرخ ) اعتقادات قبيله1  

  اي سومر ) داستان زندگي گيلگمش، پادشاه افسانه4  ها آن دوران حوادث يبرخ و فراعنه از يتعداد نام) 3  

  اولين روزنامۀ منتشرشده در ايران، چه نام داشت؟ -۱۸۹

  ) دولت عليّۀ ايران4  ) كاغذ اخبار3  ) وقايع اتفاقيه2  ) قانون1  

  ؟شد ترجمه يفارس به يفراوان آثار تۀ فرهنگي عصر قاجاريه بر دارالترجمۀ همايوني،در دورٔه رياست كدام چهرٔه برجس -۱۹۰

  ) عباس ميرزا2    ) اميركبير1  

  خان اعتمادالسلطنه ) محمدحسن4    خان آخوندزاده ) ميرزا فتحعلي3  

  ايجاد شده است؟ » آرشيو ملي« ،جهان يكشورها از ياريبس درچرا  -۱۹۱

  هاي شخصي و اداري بندي نامه ) مرمت و طبقه2  ي تاريخياه پژوهش در اسناد تيهم) ا1  

  نگاري جديد به تاريخ شناسان نسخه و سندپژوهان) ترغيب 4  يحكومت مكاتبات) محدود كردن دسترسي احزاب به 3  

  هاي مشهور عصر قاجاريه ...............  از چهره» خان هدايت رضاقلي« -۱۹۲

  هاي رايج مورخان رسمي دور سازد. سعي داشت آثار خود را از مداحي) 2  ي را به شيؤه علمي نقد كرد.نويس با اينكه مورخ نبود، تاريخ) 1  

  كرد. در بيان رويدادهاي تاريخي از شعر و الفاظ مصنوع ادبي استفاده مي) 4  داد. نويسي عالقه نشان مي كرد و به حقيقت گويي را نكوهش مي تملق )3  

  درست هستند؟» نگاران سنتي ختاري«كدام عبارات دربارٔه  -۱۹۳

  اهتمام داشتند.ها  آن امور و شاهان عيوقا ثبت به ب) اغلب  .دربار انكاتبنه  ،ودندب قتيحق انمورخها  آن ترشيب الف)  

  كردند. تأليف مي يادب اتيخصوصت) آثار خود را غالباً با   خورد. بسيار به چشم مي ريتفس و ليتحلشان آثاردر  پ)  

  ) پ و ت4  ) الف و پ3  ب و ت )2  ) الف و ب1  

  جلب نمود؟ يخيتار يدادهايرو نقش مردم در به را آنان توجه و داشت يرانيا مورخان نشيب يدگرگون بر را ريتأثترين  كدام واقعه، اصلي -۱۹۴

  ) جنبش ملي شدن صنعت نفت2    تيمشروط نقالب) ا1  

  ستعمارگر در امور داخلي ايران ) دخالت كشورهاي ا4  هاي جهاني ) اشغال ايران در خالل جنگ3  

  ؟آورد فراهم ي ايراننگار خيتار در را ياساس و قيعم يتحولۀ نيزم و داد قرار مورخان يرو شيپ را ينينو منابعكدام عامل،  -۱۹۵

  ارز يم عباسي زمان ها يكنجكاو) 2    يهروس و رانيا  يها جنگ) 1  

  هاي اروپايي به فارسي بان) توسعۀ ترجمه از ز 4    يشناس باستان اتيكشف گسترش) 3  

  

  چيست؟» جغرافيا«دانان معاصر، هدف از مطالعۀ  بنا بر عقيدٔه جغرافي -۱۹۶

  عنوان جايگاه انسان ) مطالعۀ زمين به2    بشر يزندگ بهبود) 1  

   طبيعتۀ انسان به انيسودجو  نگاه) كاستن از 4  ) كشف ارتباط ميان جغرافيا و ساير علوم3  

  گام از يك پژوهش جغرافيايي است؟» سومين«كدام گزينه مربوط به  -۱۹۷

  كنند. ) دانش و تجربيات پژوهشگر نقشي اساسي ايفا مي1  

  .دهد مي قرار يموردبررس را گرانيد  پژوهش، پژوهشگر) 2  

  .برد مي موردنظر مكاني خود را به اطالعات و سنجش، ابزار پژوهشگر) 3  

  شوند. مي حفظ پژوهش با مرتبط اطالعات ي حذف وضرور ر يغ اطالعات) 4  

 

 

 ۲ و ۱ های درس :ایران جغرافیای      ۱ درس :۳ جغرافیا

´ 12 
پيشنهادي زمان

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

صيلي 
سال تح

0
1

 - 
0

0
  

  

شمارة 
دفترچة 

2
 - 

صاصي 
آزمون اخت

2
3

 
مهر 

1
4

0
0

  )
ساني

شي علوم ان
گروه آزماي

 (
  

  براي مطالعۀ ميزان رشد فيزيكي يك شهر، كدام ابزارهاي گردآوري اطالعات، مفيدتر هستند؟ -۱۹۸  1313

  اي هاي هوايي و تصاوير ماهواره ) تهيۀ عكس2  ) مصاحبه با ساكنان قديمي و انجام مشاهده1  

  نامه هاي آماري و تكميل پرسش ) مراجعه به سالنامه4  نقشۀ جمعيت) انجام سرشماري نفوس و مسكن و 3  

  شود؟ از مقايسۀ دو تصوير زير، كدام نتيجه حاصل مي -۱۹۹

  .زند يم دستطبيعي  طيمح رييتغ به خود يازهاين رفع يبرا انسان) 1  

  هستند. طيمح و انسان متقابل روابط حاصل ييا يجغراف يها طيمح) 2  

 ريتـأث گريكـد ي بـر كـه هسـتند يمختلفـ يهـا دهيپد  مكان، هر در) 3  
  .رنديپذ  يم ريتأث هم از وگذارند  مي

 يهـا نهيزم انسان، ورودكه  است متعادل يا مجموعه ،يعيطب طيمح) 4  
  .دساز  يم فراهم آن را در رييتغ

  كدام عبارت فرضيۀ مناسبي براي پرسش زير است؟ -۲۰۰

  » آيد؟ به وجود ميچرا در تابستان پديدٔه ريزگردها در اهواز «  

  هاي اخير تداوم يافته است.  سالي در سال ) خشك1  

  اند. رويه قطع شده ) درختان جنگلي در جنوب غرب ايران بي2  

  كنند. جا مي ) در فصل گرم سال، بادهاي موسمي ذرات گرد و غبار را جابه3  

  يافته است.توجهي مسئوالن استان خوزستان در قبال مسئلۀ تثبيت خاك افزايش  ) بي4  

  شود؟ درستي دريافت مي به» ديد تركيبي«از كدام گزينه مفهوم  -۲۰۱

  هاي هيركاني (استان مازندران) سازي در جنگل ) جاده1  

  ) زهكشي اراضي ساحلي بندر گز (استان گلستان)2  

  ) توسعۀ دامداري سنتي در مراتع سرسبز تالش (استان گيالن)3  

  كوه دنا (استان كهگيلويه و بويراحمد)سخت در دامنۀ  ) گسترش شهر سي4  

  در كدام گزينه آمده است؟» چيز؟ چه«و » چطور؟«هاي  با توجه به عبارت زير، پاسخ پرسش -۲۰۲

زاده داوود ريزش كرده، تعـدادي  هاي امام كشته بر جاي گذاشته است. در اثر اين بارندگي و سيل، مقداري از كوه ۲۰توفان در كن و سولقان، «  
اي از  همراه مقداري سنگ حركت كرده و در مسير پل كيگا قرار گرفته اسـت. ايـن امـر سـبب شـده تـا عـده تان شكسته شده و بهاز درخ

  »اند، جان خود را از دست بدهند. شهروندان كه در اين مسير بوده

 وقوع توفان در كن و سولقان -) بارندگي و سيل1  

  سيل بارندگي و -شدن درختان ) ريزش كوه و شكسته2 

 كشته در پل كيگا 20بر جاي ماندن  -) وقوع توفان در كن و سولقان3  

  اي از شهروندان كشته شدن عده -شده ها و درختان شكسته ) حركت سنگ4 

  قرار دارد؟» دانش جغرافيا«يافتن پاسخ كدام پرسش در حيطۀ  -۲۰۳

  يابد؟ ) چرا با افزايش ارتفاع، دماي هوا كاهش مي1  

  ها در برابر هوازدگي متفاوت است؟ قاومت سنگ) چرا ميزان م2  

  گيري كشورهاي جديد انجاميد؟ ) جنگ جهاني دوم چگونه به شكل3  

  شود؟ گيري يك شهر صنعتي مي ) منابع معدني يك ناحيه چگونه منجر به شكل4  

  باشد؟ داشته اي گسترده نفوذ چه عاملي سبب شده تا اهواز (مركز استان خوزستان) حوزٔه -۲۰۴

  ) مجاورت با رود كارون1  

  چهارراهي ) داشتن موقعيت2  

  صورت بازار ) توسعه از هستۀ اوليۀ به3  

  پيرامون طبيعي عوامل به ) دسترسي ويژه4  

  شهري بزرگ تبديل كرده است؟ كالن منطقۀ يك به چه عاملي تهران را -۲۰۵

  در تهران  گذاري سرمايه مدهاي نفتي به) اختصاص بيشتر درآ 2  جمعيت اين شهر طبيعي وميرها و رشد ) كاهش مرگ1  

  اطراف تهران اقماري هاي شهرك و كوچك و بزرگ ) رشد شهرهاي4  اين شهر بافت جمعيت پيرامون تهران در كم ) ادغام روستاهاي3  
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  چيست؟» شهرگرايي« از منظور -۲۰۶  1414

  و گردشگري سوي صنايع تبديلي ) تغيير نقش و عملكرد روستاها از كشاورزي و زراعت به1  

  نانيروستانش ميان در يشهر  مظاهر و ها ارزش رفتارها، ،يزندگ يها وهيش) رواج 2  

  آن يروستاها به هيناح اي كشور كي يشهرها تيجمع گرفتن ) پيشي3  

  سوي شهرهاي بزرگ ) افزايش مهاجرت روستاييان به4  

  ؟نيستدرست » متروپل«كدام گزينه دربارٔه  -۲۰۷

    توان متروپل دانست. ) در ايران، كرج و اراك را مي2  شود. گفته مي نيز »شهر كالن« آن، به ) معموال1ً  

  آيد. مي وجود اطراف شهرهاي بزرگ به هاي حومه گسترش ) با4  دارد. برتري هاي اطراف سكونتگاه بر هاي اداري و تجاري جنبه ) از3  

  كدام گزينه درست است؟ ها، سكونتگاه» حوزٔه نفوذ«و » مراتب هرم سلسله«با توجه به  -۲۰۸

  شود.  ها كاسته مي سوي رأس آن حركت كنيم، از حوزٔه نفوذ سكونتگاه ) هرچه از قاعدٔه هرم به1  

  كند. ترين خدمات را ارائه مي ) سكونتگاهي كه در قاعدٔه هرم قرار دارد، بيشترين و متنوع2  

  يتي نفوذ را دارد. ترين دامنه و آستانۀ جمع اي گسترده ) بعد از پايتخت، شهر منطقه3  

  ترين خدمات را دارد.  تنوع ترين جمعيت و كم ) بعد از روستا، هاملت كم4  

  استنباط است؟  قابل رو كدام مفهوم از نقشۀ روبه -۲۰۹

  است. متفاوت جهان، مختلف نواحي در شهرنشيني ) سطوح1  

  شهرنشيني است. حاضر، افزايش قرن تغييرات ترين مهم از ) يكي2  

گرفته  پيشي روستانشين جمعيت بر شهرنشين جمعيت روزه،) ام3  
  است.

 نـواحي سـاير از تـر سريع آفريقا و آسيا در شهرنشيني گسترش )4  

  است. جهان

  اند؟ داشته را نقش بيشترين كدام عوامل جمعيت، سكونت و استقرار براي مكان انتخاب در -۲۱۰

  ماليم وهواي ب) آب    الف) آب فراوان  

  هاي دفاعي ت) عوامل نظامي و قلعه    ها راه تقاطع در نگرفت پ) قرار  

  ها ج) خاك حاصلخيز جلگه    هاي تجاري ث) دسترسي به راه  

  ) الف و ت4  ) ب و ج3  ) الف و پ2  ) ب و ث1  

  

  دارد؟ ارتباط يمفهوم لحاظ به نهيگز كدام با ريز عبارات از كي هر -۲۱۱

    ــر ــه ذره ه ــت،ه ك ــر س ــار اگ ــت يغب  اس
 

اســــت يكــــار بــــه مملكــــت ٔهپــــرد در 
 

    ننهند يپا نندينب يجا تا كه انينايناب از: گفت ؟يآموخت كه از حكمت دند؛يپرس ميحك لقمان از!  

    بـاز گـردد ينمـ سرچشـمه بـه يجو نيا آب  
 

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

  كنش يامدهايپ -كنش بودن آگاهانه -نديگو  يم كنش ،دهد يم انجام نانسا  كه يتيفعال به يانسان علوم در) 1  

  كنش بودن ياراد -كنش يامدهايپ -كند يم زيمتما  گريد  مخلوقات تيفعال از را آن كه دارد ييها  يژگيو  كنش) 2  

  كنش يامدهايپ -كنش يامدهايپ -است تيفعال انجام حال در عالم موجودات يتمام مانند زين انسان) 3  

  كنش بودن ياراد -كنش بودن آگاهانه -دهند يم انجام يكار  جهان، در مخلوقات يتمام) 4  

  .ديكن مشخص را ريز يها كنش از كي هر انواع بيترت به -۲۱۲

   خانوادهيكي از اعضاي  تولد يبرا كتاب ديخر  

   كرمانشاه ياليو در استراحت روز كي تصور  

   دانشگاه يها يا دوره هم با مسافرت يبرا يپرداز اليخ  

   تظاهرات  

  ياجتماع و يرونيب -يفرد و يدرون -ياجتماع و يدرون -ياجتماع و يدرون) 1  

  يفرد و يرونيب -يفرد و يدرون -ياجتماع و يرونيب -ياجتماع و يرونيب) 2  

  ياجتماع و يرونيب -ياجتماع و يدرون -يفرد و يدرون -ياجتماع و يرونيب) 3  

  يفرد و يرونيب -ياجتماع و يدرون -يفرد و يدرون -يفرد و يرونيب) 4  
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  است؟ شده ذكر يدرست به نهيگز كدام در ريز عبارات روند بيترت -۲۱۳  1515

  ياجتماع كنترل و يريپذ جامعه شدن يضرور )ب  افراد به هنجارها و ها ارزش انتقال )الف  

  هنجارها و ها ارزش تحقق )د  هيتنب و قيتشو و تيترب و ميتعل )ج  

  ياجتماع يها دهيپد استمرار و تداوم و)  هنجارها و ها ارزش اساس بر افراد كردن عمل )ه  

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

  تفاوت؟ اي دارد اشاره زنده موجود با ياجتماع جهان شباهت به ريز عبارات از كي هر ديكن مشخصترتيب  به -۲۱۴

   داشتن يمختلف ياعضا  

   نظم  

   اعضا تيعضو  

   نظم يچگونگ  

  تفاوت -شباهت -شباهت -تفاوت) 2    شباهت -شباهت -تفاوت -تفاوت) 1  

  تفاوت -تفاوت -شباهت -شباهت) 4    شباهت -تفاوت -تفاوت -شباهت) 3  

  ست؟يچ ياجتماع جهان ٔهگستر زانيم در اريمع و است؟ آمده نهيگز كدام در ياجتماع جهان در خداوند شناخت امديپ دو -۲۱۵

  ياجتماع جهان يآگاه و دانش زانيم -انسان ياجتماع يها كنش ساختن دگرگون -انيآدم يزندگ يها ارزش و ها آرمان رييتغ) 1  

  يانسان ارتباطات در ياثرگذار  -ياجتماع يها دهيپد  گسترش -انسان ياجتماع يها كنش ساختن دگرگون) 2  

  ياجتماع جهان يآگاه و دانش زانيم -انيآدم يزندگ يها ارزش و ها آرمان رييتغ -ياجتماع جهان بر يار اثرگذ) 3  

  يانسان ارتباطات در ياثرگذار  -ياجتماع جهان بر ياثرگذار  -ياجتماع يها دهيپد  گسترش) 4  

  كند؟ يم ذكر را تيترب و ميتعل نهاد در ارزش و نماد هنجار، ده،يعق بيترت به نهيگز كدام -۲۱۶

  انسان بودن ريپذ  تيترب -آموز دانش -رفتن مدرسه -ينادان از ييدانا  بودن بهتر) 1  

  ينادان از ييدانا  بودن بهتر -آموز دانش -رفتن مدرسه -انسان بودن ريپذ  تيترب) 2  

  آموز دانش -رفتن مدرسه -ينادان از ييدانا  بودن بهتر -انسان بودن ريپذ  تيترب) 3  

  انسان بودن ريپذ  تيترب -رفتن مدرسه -آموز دانش -ينادان از ييا دان بودن بهتر) 4  

  است؟ آمده نهيگز كدام در انسان يزندگ در تعقل و تفكر قدرت از استفاده سه -۲۱۷

  آدم و عالم از يتر  قيعم و تر گسترده يآگاه به دنيرس -گريكد ي از افراد و اءياش صيتشخ -گرانيد  يها دانسته از بردن بهره) 1  

  گريكد ي از افراد و اءياش صيتشخ -اطراف يها دهيپد  يمعنا درك -گرانيد  از پاسخ و پرسش) 2  

  آدم و عالم از يتر  قيعم و تر گسترده يآگاه به دنيرس -اطراف يها دهيپد  يمعنا درك -ها خوانده و ها دهيشن ها، دهيد  از رفتن فراتر) 3  

  ها خوانده و ها دهيشن ها، دهيد  از رفتن فراتر -گرانيد  از پاسخ و پرسش -گريكد ي از افراد و اءياش صيتشخ) 4  

  دارد؟ اشاره مفهوم كدام به ريز عبارات از كي هر بيترت به -۲۱۸

   است آن يدارا يامت و جامعه قوم، گروه، فرد، هر.  

   آموزند يم... و يدانشگاه ،يا مدرسه مطالعات خود، ياجتماع و يفرد يها تجربه از افراد هرآنچه.  

   ياجتماع جهان ياعضا يزندگ يراهنما  

  يدانش ٔهريذخ -يدانش ٔهريذخ -يآگاه ٔهريذخ) 2  يعلم دانش -يآگاه ٔهريذخ -يعموم دانش) 1  

  يعموم دانش -يدانش ٔهريذخ -يعلم دانش) 4  يعلم دانش -يآگاه ٔهريذخ -يدانش ٔهريذخ) 3  

  دارد؟ اشاره يعموم دانش به ريز عبارات از كي كدام -۲۱۹

  .ميكن يم استفاده آن از شتريب )ب    .ميهست غافل آن از عموماً )الف  

  .ميشياند يم آن به كمتر )د  .ماست دانش تر قيدق و تر قيعم بخش )ج  

  .ميبر يم كار به را آن گريكدي با تعامل در )ه  

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

  ست؟يچ آن ياعضا يراب ياجتماع جهان در يعلم دانش كاركرد و جهينت -۲۲۰

 يهـا تعـارض ۀهمـ كـردن حـل -گريكد ي با ياجتماع يها دهيپد  ۀسيمقا  در شدن توانمند -يعموم دانش در موجود قيحقا  از دفاع قدرت كردن دايپ) 1  
  يعموم دانش

حـل  -ينيتكو  و يعيطب يها دهيپد  انيم يها تفاوت و ها شباهت ييشناسا  -اند كرده دايپ راه يعموم دانش به كه ياشكاالت و ها بيآس كردن ييشناسا ) 2  
  هاي دانش عمومي كردن همۀ تعارض

 كـردن دايـپ -انـد كـرده دايـپ راه يعموم دانش به كه ياشكاالت و ها بيآس كردن ييشناسا  -دنيرس ياجتماع جهان يعموم دانش از يقيعم درك به) 3  

  يعموم دانش در موجود قيحقا  از دفاع قدرت

 انيـم يهـا تفـاوت و هـا شـباهت ييشناسـا  -دنيرسـ ياجتمـاع جهان يعموم دانش از يقيعم درك به -يعموم دانش يها تعارض ۀهم كردن حل) 4  

  ينيتكو  و يعيطب يها دهيپد 
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  :ديده پاسخ ريز االتؤس به يعلم دانش با ارتباط در -۲۲۱  1616

   ست؟يچ يعلم دانش يريگ شكل ۀنقط  

   دارد؟ يامديپ چه و شود يم يا رهيذخ چه شيافزا باعث يعلم يها تالش  

  يعلم دانش كردن تر يغن -يعلم دانش -يعموم دانش در شهياند  و تأمل با) 1  

  يعلم دانش كردن تر يغن -يعموم دانش -يعموم دانش در شهياند  و تأمل با) 2  

  يعموم دانش كردن تر يغن -يعموم دانش -يزندگ مشكالت و مسائل حل يبرا تالش) 3  

  يعموم دانش كردن تر يغن -يعلم دانش -يزندگ مشكالت و ئلمسا حل يبرا تالش) 4  

  دارند؟ يعلم دانش از يمتفاوت فيتعار ياساس چه بر مختلف ياجتماع يها جهان و شود يم حل چگونه يعلم و يعموم دانش انيم تعارض -۲۲۲

  خود يعموم دانش -يتماعاج يها جهان گريد  از گرفتن الگو -گريد  يبخش نفع به يدانشٔه ريذخ از يبخش كردن رها) 1  

  خود يعموم دانش -يدانش ٔهريذخ ٔهدوبار يطراح -ديجد  يها دهيا  طرح) 2  

  خود يفرهنگ تيهو  -ديجد  يها دهيا  طرح -گريد  يبخش نفع به يدانش ٔهريذخ از يبخش كردن رها) 3  

  خود يفرهنگ تيهو  -يدانش ٔهريذخٔه دوبار يطراح -ديجد  يها دهيا  طرح) 4  

  است؟ شده مطرح نهيگز كدام در يبوم ياجتماع و يانسان علوم يژگيو دو -۲۲۳

  .باشد داشته را يعموم دانش مشكالت و مسائل حل يبرا الزم توان و دغدغه -كند تيحما  يعلم دانش از جانبه همه طور به) 1  

  .باشد داشته نادرست و درست صيتشخ و تيواقع كشف ۀدغدغ -باشد ما ۀجامع مسائل حل به ناظر و خودمان يفرهنگ تيهو  با همسو) 2  

  .باشد ما ۀجامع مسائل حل به ناظر و خودمان يفرهنگ تيهو  با همسو -باشد داشته را يعموم دانش مشكالت و مسائل حل يبرا الزم توان و دغدغه) 3  

  .كند تيحما  يعلم دانش از جانبه همه طور به -باشد داشته نادرست و درست صيتشخ و تيواقع كشف ۀدغدغ) 4  

  است؟ آورده يدرست عبارات دانستند، يم علم را يتجرب علم تنها كه يگروه با ارتباط در نهيگز دامك -۲۲۴

 فلسـفه، ماننـد علـوم ريسـا  آنـان -كردنـد ديتأك علوم »روش «بر »موضوع« يجا به كه شدند دايپ غرب جهان در يا عده يالديم ستميب قرن لياوا  در) 1  

  .نددانست يرعلميغ را ينيد  علوم و اخالق

 كننـد، اسـتفاده يتجربـ روش از كه يصورت در فقط را ياجتماع و يانسان علوم آنان -ستين سازگار يعموم دانش هر با ،يعلم دانش هر بودند معتقد) 2  

  .كردند يم يتلق علم

  .دانستند يم يعلم نشدا از برتر و اعم را يعموم دانش -دانستند يرعلميغ را ينيد  علوم و اخالق فلسفه، مانند علوم ريسا  آنان) 3  

 دانـش هـر بـا يعلمـ دانـش هـر بودند معتقد -كردند يم يتلق علم كنند، استفاده يتجرب روش از كه يصورت در فقط را ياجتماع و يانسان علوم آنان) 4  

  .ستين سازگار يعموم

  كند؟ يم انيب يعموم و يعلم دانش با ارتباط در ريز شكل يبرا يدرست عبارات نهيگز كدام -۲۲۵

  

 -كنـد ير يجلـوگ علم قلمرو به يعموم دانش ورود از ديبا  خود تيهو  حفظ يبرا يعلم دانش -هاست آن روش در يعموم دانش با يعلم دانش تفاوت) 1  

  .كنند يم ديتول خود يندگز  به دادن سامان يبرا ها انسان كه هستند آن يبازساز  و خلق بلكه ستند،ين تيواقع يبازخوان و كشف ها دانش

 دانـش يعمـوم دانـش -هاست آن روش در يعموم دانش با يعلم دانش تفاوت -است برخوردار يز يناچ ارزش از يعلم دانش مقابل در يعموم دانش) 2  

  .دارد وجود زين حيصح و يقيحق يها دانش آن در شيب و كم بلكه ست،ين نامعتبر و موثق ريغ

 از ديـبا  خـود تيـهو  حفظ يبرا يعلم دانش -ديآ  يم دست به ير يپذ  فرهنگ و ير يپذ  جامعه راه از كه است افراد يزندگ از حاصل دانش ،يعموم دانش) 3  

  .هاست آن روش در يعموم دانش با يعلم دانش تفاوت -كند ير يجلوگ علم قلمرو به يعموم دانش ورود

 آن در شيبـ و كـم بلكـه سـت،ين نامعتبر و موثق ريغ دانش يعموم دانش -ديآ  يم تدس به مند نظام صورت به و تجربه و حس راه از تنها يعلم دانش) 4  

  .ديآ  يم دست به ير يپذ  فرهنگ و ير يپذ  جامعه راه از كه است افراد يزندگ از حاصل دانش ،يعموم دانش -دارد وجود زين حيصح و يقيحق يها دانش

  

  شود؟ وب ميمحس» تصديق«كدام گزينه  -۲۲۶

  منطق علمي كاربردي است) 2    بيان قوانين حاكم بر ذهن انسان) 1  

  گاه به كسي ظلم نكن هيچ) 4    شايد فردا باران ببارد) 3  

  است؟ متفاوتدر كدام گزينه » تلويزيون«نوع داللت كلمۀ  -۲۲۷

  تلويزيون رسانۀ ملي و خبرگزاري رسمي است.) 2    گاهي تلويزيون بدآموزي دارد.) 1  

  است.مند  بسيار عالقه -خصوص شبكۀ نهال به -فرزندم به تلويزيون) 4  لذا تلويزيون ديگري خريديم.تلويزيون ما خراب شد ) 3  
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انـد،  هاي بهداشتيِ جلوگيري از شيوع كرونا هـم مطلـع دانند ويروس كرونا شيوع پيدا كرده است و از پروتكل اگر مردم با وجود اينكه مي -۲۲۸  1717
  ها را رعايت كنند، چه بايد كرد؟ دانند كه چرا ضروري است همگان پروتكلهمچنان ن

  ) تصور4  ) تعريف3  ) تصديق2  ) استدالل1  

  است؟ نشدهها در كدام گزينه نوع مغالطه به درستي بيان  با فرض وقوع مغالطه در همۀ گزينه -۲۲۹

  بينمت. (نگارشي) پس فردا مي) 1  

  اني بود. (اشتراك لفظ)هفتمين رئيس جمهور ايران روح) 2  

  كوبي؟ گفت ما اصالً هاون نداريم (توسل به معناي ظاهري) گفتم چرا آب در هاون مي) 3  

گفتندش كه اي خرگوش دار/ خويش را اندازٔه خرگوش دار (ابهام در مرجع ضمير) (توجه: مخاطب اين بيت، خرگوشي است كه ادعا كرده بود شير   قوم) 4  
  را شكست خواهد داد)

  در مكالمۀ زير كدام مغالطه رخ داده است؟ -۲۳۰

  ».سامانۀ متقاضيان يارانۀ ركود اقتصادي«نام اين سامانه را به ياد دخترش گذاشتيد سميرا؟ خير؛ سميرا يعني   

  ) اشتراك لفظ4  ) نگارشي كلمات3  ) ابهام در مرجع ضمير2  ) توسل به معناي ظاهري1  

  .حيطۀ كاربرد منطق .............. -۲۳۱

  يافته است. گسترشها و حجم انبوه اطالعات صحيح و غلط،  ) با فراگير شدن رسانه1  

  اند. زيرا اغلبِ اين موارد مغالطه ،شود هاي تجاري هم مي ) شامل مطالب نشريات و آگهي2  

  شود. گيري خود را درست كنيم، تعيين مي خواهيم تفكر و تصميم ) بر اساس اينكه كجا مي3  

  ترين حالت، شامل تمام محيط تحصيلي است.  ولي در عام ،شود ژه شامل فلسفه ميطور وي ) به4  

  در كدام گزينه مغالطۀ متفاوتي در حوزٔه لفظ و معنا رخ داده است؟ -۲۳۲

  عماد دم قشنگي دارد.، پس ) عماد مثل روباهِ مكار است. روباهِ مكار دم قشنگي دارد1  

  ود را خوب داد. پدر عمار: پس چرا در كارنامه فقط يك نمرٔه او خوب است؟) معلم: عمار هفتمين و آخرين امتحان خ2  

  سميه تصفيه شده است.، پس ) سميه نمك خانۀ ماست. نمك خانۀ ما تصفيه شده است3  

  دهيد! نمايندٔه دولت: شعار دادن خودش يك عمل است! ) مجري: مگر قرار نبود اهل عمل باشيد؟ شما كه باز هم فقط شعار مي4  

  است؟ نادرستگزينه  كدام » ها سوفيست«دربارٔه  -۲۳۳

  كار معناي امروزين نامي كه بر خود نهاده بودند: مغالطه) 2  معناي اوليۀ نامي كه بر خود نهادند: دانشمند) 1  

  هدف اصلي آنان: تعليم سخنوري و وكالت) 4  مالك حقيقت نزد آنان: ادراك شخصي انسان) 3  

  تر است؟ بنياديتر و  كدام عبارت اساسي -۲۳۴

  .است انتها هستي حد و مرزي ندارد و وجودي بي) 2    انسان مدني بالطبع است.) 1  

  كند. پيروي مي يتاريخ انسان از قانونمندي خاص) 4  فضائل اخالقي ذاتاً ارزشمند هستند.) 3  

  كدام مورد، الزمۀ تفكر فلسفي است؟ -۲۳۵

    اي برتر ) عبور از فطرت اول و رسيدن به مرحله2  ها گيري ) رسيدن به سرانجام روشن در تصميم1  

  ) رسيدن به پاسخ درست سؤاالت بنيادي4  ) استفادٔه قانونمند از ابزار تفكر عقلي3  

  هاي فلسفي خاص مربوط است؟ كدام گزينه به حوزه -۲۳۶

  روز چيست؟ فلسفۀ هفده ركعت نماز واجب در هر شبانه) 2  دليل پيدايش انقالب صنعتي در اروپا چه بود؟) 1  

  ز داراي علتي است؟هرچيآيا ) 4  هاي اخالقي مطلق است يا نسبي؟ آيا ارزش) 3  

  كدام گزينه دربارٔه تفكر درست است؟ -۲۳۷

  ) چهار مرحله دارد و حتماً به پاسخ خواهد رسيد.2  توان بدون آن كاري انجام داد. ) نمي1  

  ولي امروزه معنايش خاص شده است. ،تري داشته ) در گذشته معناي عام4  ناميد. ي) سقراط به جهت تواضع در برابر آن، خود را سوفيست نم3  

  دربارٔه موضوع و روش فلسفه و رياضي كدام گزينه درست است؟ -۲۳۸

  ست.ها قدرتي خدادادي ا اند و روش آن ) در موضوع از حيث بنيادي بودن يا نبودن و در روش از حيث قانونمند بودن يا نبودن با هم متفاوت1  

  دهند. ولي موضوع و روش، با هم، اين كار را انجام مي ،كامل از ديگر علوم متمايز و جدا كنند طور بهتوانند اين دو علم را  ها نمي هاي آن موضوع) 2  

  كار برد. ها به ان در آنتو  ولي هر نوع استدالل معتبري را مي ،ها كاربرد ندارد موضوع متفاوت و روش يكسان دارند و روش تجربه و آزمايش در آن) 3  

  ولي با اين وجود، اشتراك موضوع ندارند بلكه در روش مشترك هستند. ،شود موضوع يكي چون خاص نيست، شامل پايه و اساس موضوع ديگري مي) 4  

 درست است؟» ماهيت«و » وجود«كدام گزينه دربارٔه از نظر ابن سينا  -۲۳۹

  مصداقي دارند. وحدتتغاير مفهومي و  )2  وجود و ماهيت دو جزء از يك چيزند.) 1  

  ماهيت وجه مشترك و وجود وجه اختصاصي موجودات است.) 4  وجود و ماهيت داريم. در عالم خارج دو چيز به نام) 3  

  در كدام قضيه حمل محمول بر موضوع، نيازمند دليل است؟ -۲۴۰

  انسان حيوان ناطق است.) 2  جيوه فلز مايع در دماي اتاق است.) 1  

  اي شور است. نمك ماده) 4    كتاب موجود است.) 3  
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  اگر مفهوم وجود جزء مفهوم ماهيت بود ............... -۲۴۱  1818

  شد. كرديم، ايجاد مي ) هر ماهيتي كه تصور مي2  چيز وجود نداشت. هيچ) ترس از نابوديِ 1  

  هندٔه شناخت چيستي بود.د  نشان» اين«) كاربرد لفظ 4  ماند. ) اختالفي بين اشياي پيرامون ما باقي نمي3  

  است؟ نادرستكدام گزينه  -۲۴۲

  فردا هوا آفتابي است. (رابطۀ امكاني)) 2  فرد نيست. (رابطۀ امتناعي) 3عدد ) 1  

  الوجود است. (رابطۀ امتناعي) شريك خداوند ممتنع) 4  )ضروريخداوند موجود است. (رابطۀ ) 3  

  كدام گزينه دربارٔه قضيۀ زير درست است؟ -۲۴۳

  »د چهار فرد است.عد«  

  كند. يك ويژگي و صفت غيرذاتي براي عدد چهار است كه ذات و ماهيت آن را نقض مي» فرد) «1  

  براي عدد چهار يك ويژگي محال و غيرممكن است و حمل آن فقط با دليل مجاز است.» فرد) «2  

  است. دليل بهنياز  ) نسبت آن، امتناعي است و اين مطلب به جهت خالف ذات بودن محمول، بي3  

  باشد. مي» دار است دار، بال اسب سم«و » شاخ، دو شاخ است اسب تك«هاي  ) نوع حمل مانند گزاره4  

  كدام گزينه دربارٔه ماهيت درست است؟ -۲۴۴

  شود. ولي در خارج ذهن، موجب خاص بودن آثار واقعي مي ،) ماهيت در ذهن فقط يك مفهوم است1  

  زيرا مفهوم برگرفته از واقعيت خارجي است. ،ت، مقدم بر ماهيت ذهني است) ماهيتي كه در جهان خارج اس2  

  ها است؛ مثل حرارت براي آتش خارج از ذهن. ) ماهيت موجود در جهان خارج، ذاتياتي دارد كه ماهيت ذهني فاقد آن3  

  شود. واقعي مفهوم وجود فهميده نميزيرا از امور غير  ،طرح است قابل هاي واقعي ) بحث تمايز ماهيت با وجود تنها براي ماهيت4  

  بندي درست است؟ كدام تقسيم -۲۴۵

  1 (

  

2 (

 

  

  3 (

  

4 (

 

  

  

يك از موارد زير از عوامل  ها، كدام ترين جراحان مغز و اعصاب جهان و انتخاب ده نفر از بهترين آن يش باتجربهبا توجه به داستان فرضي هما -۲۴۶
  ؟نيستها  شناختي مؤثر بر موفقيت آن روان

  ) باورها و نظام ارزشي4  ) دانش تخصصي3  ) اراده و پشتكار2  ) هدفمندي1  

  است؟ نادرستيك از عبارات زير  كدام -۲۴۷

  هاي مقبول در علم تجربي مطابقت دهيم. را با يافته هها توسط مشاهدات تجربي، نتيج ها بايد عالوه بر آزمودن آن  تأييد فرضيه ) براي1  

  ه در علوم تجربي است. شد هاي مطرح هاي دقيق و علمي به پرسش شناسان ارائۀ پاسخ ) دغدغۀ روان2  

  هاي ديگر هم بشوند. ه يك سؤال بيايند، باعث طرح سؤالتوانند ضمن اينكه در پاسخ ب هاي علمي مي ) فرضيه3  

  شود. هاي طبيعي بررسي مي هاي مختلف، رابطۀ بين پديده ) در علوم تجربي با كمك مشاهده و روش4  

  گيرد؟ شود و با توجه به كدام مورد مرحلۀ بعدي شكل مي پژوهش دانشمندان با چه چيز آغاز مي -۲۴۸

  هاي قبلي و قؤه تخيل هدانش و تجرب -) طرح مسئله1  

  هاي قبلي و قؤه تخيل دانش و تجربه -) ارائۀ فرضيه2  

  گيري اندازه قابل ها و ابزارهاي دقيق و هاي اوليه از طريق روش بررسي پاسخ -) طرح مسئله3  

  گيري اندازه قابل ها و ابزارهاي دقيق و هاي اوليه از طريق روش بررسي پاسخ -) ارائۀ فرضيه4  

  ، ...............»دهد اميد به آينده انگيزٔه پيشرفت را افزايش مي«كند كه  وقتي يك پژوهشگر از طريق روش علمي تأييد مي -۲۴۹

  ) پاسخي سنجيده به يك مسئلۀ علمي داده است.2  ) به يك قانون علمي دست يافته است.1  

  رده است.) انگيزٔه پيشرفت را كنترل ك4  ) يك نظريۀ علمي را تدوين كرده است.3  
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صاصي 
آزمون اخت

2
3

 
مهر 

1
4

0
0

  )
ساني

شي علوم ان
گروه آزماي

 (
  

  يك از اظهارات زير فرد صرفاً از طريق روش عقلي به آگاهي دست يافته است؟ در كدام -۲۵۰  1919

طور عادالنـه تقسـيم شـود،  ها برابر است و اگر به شود با مقدار نياز روزانۀ همۀ انسان ه مقدار مواد غذايي كه در دنيا توليد مي شد ) طبق تحقيقات انجام1  
  ماند. ي نمياي باق هيچ گرسنه

  شود. ها كار درستي نيست، چون اسراف است و اسراف يك عمل بسيار ناپسند و حرام محسوب مي ) استفادٔه نامناسب از مواد غذايي و هدر دادن آن2  

ني هستم كه برايش تك كشاورزا كنم مديون تك آيد مواد غذايي كه اين همه برايش زحمت كشيده شده را بيهوده هدر دهم و احساس مي ) من دلم نمي3  
  اند. زحمت كشيده

  مانند. ها گرسنه باقي مي ه در دنيا محدود باشد و اين مقدار درست توزيع نشود، تعداد زيادي از انسان شد ) اگر مقدار مواد غذايي توليد4  

  يك از اهداف علم مربوط است؟ ها به كدام مهار كردن و در اختيار گرفتن علل وقوع پديده -۲۵۱

  ) كنترل4  بيني ) پيش3  ) تبيين2  ف) توصي1  

  يك از عبارات زير درست است؟ با توجه به متن كتاب، كدام -۲۵۲

  طرف باشند. ها دقيق و بي كنند تا در تبيين پديده دانشمندان سعي مي) 1  

  گيرد. كند، در واقع تاحد زيادي از بيان علل آن پديده بهره مي بيني مي ) دانشمند زماني كه يك پديده را پيش2  

  ) توصيف به بيان چيستي يك پديده و تبيين به بيان چگونگي يك پديده اشاره دارد.3  

  ) چگونگي تبيين هر دانشمند از يك موضوع تأثير بسيار زيادي در مواجهه با آن موضوع و بررسي علمي آن دارد.4  

  دارد؟» يهدفمند«يك از مفاهيم موجود در تعريف روش علمي، ارتباط كمتري با  كدام -۲۵۳

   معيّنسازي موقعيت نا ) روشن4  دار بودن ) نظام3  جو بودن و ) در جست2  فرايند) 1  

يك از  بيند و ديگري بعد غيرجسماني هم براي او قائل است، بيشتر در كدام تفاوت دو دانشمند كه يكي انسان را تنها موجودي جسماني مي -۲۵۴
  موارد زير است؟

  ه در علوم مربوط به انسان شد ها و نظريات پذيرفته فرض ) ميزان تأثيرپذيري از پيش1  

  از تحقيقات انساني آمده دست هاي به پذيري يافته ) ميزان تكرار2  

  از تحقيقات انساني آمده دست كارگيري نتايج به ) چگونگي به3  

  هاي مربوط به انسان ) چگونگي تبيين پديده4  

  يك از عبارات زير درست است؟ كدام -۲۵۵

  پذير هستند. هاي تكرار همۀ علوم انساني به يك ميزان داراي يافته) 1  

تكرار باشد، اين پاسخ در مجموعۀ  قابل وسيلۀ ديگران فرد و با رعايت ضوابط علمي مسائل را حل كند و پاسخ او به هاي منحصربه ) اگر دانشمندي با روش2  
  گيرد. روش علمي قرار مي

شناسي است كه بر روي موجودات جاندار  جان هستند، دشوارتر از علم روان ها اجسام بي علومي كه موضوع پژوهش آن هاي يكسان در ) رسيدن به يافته3  
  كند. تحقيق مي

  گيرد. دليل هدفمند بودن، جزو روش علمي قرار مي فرد آن را حل كند، روش او به هاي منحصربه ) اگر دانشمند مسئلۀ مشخصي داشته باشد و با روش4  

  ر كدام گزينه تعريف عملياتي از پديدٔه مورد نظر ارائه شده است؟د -۲۵۶

  شود. فعالي تعداد دفعاتي است كه يك كودك در مدت پنج دقيقه از جايش بلند مي  ) بيش1  

  دهد و جهت و شدت آن در هر فرد متفاوت است. سوق مي  معيّنانگيزد و به سوي رفتار  ) انگيزه عاملي است كه ما را برمي2  

  منظور از هوش قدرت استدالل كودك و ميزان سازگاري او با محيط است. )3  

  هاي مختلف و انتخاب بهترين راه. گيري يعني ارزيابي راه ) تصميم4  

  است؟» رفتار«يك از موارد زير  كدام -۲۵۷

  خاطر از دست دادن يك عزيز ) ناراحتي به2  ) به ياد آوردن رفتارهاي معلم در كالس1  

  ريزي براي تالفي كردن كار بد يك دوست ) برنامه4  پشت دن تخم توسط الك) پنهان كر 3  

  هاي زيادي داشته باشند؟ توانند استنباط افراد در صورت گذر از كدام مرحلۀ شناخت مي -۲۵۸

  ه شد هاي احساس ) انتخاب محرك2  هاي حسي ها توسط گيرنده ) دريافت محرك1  

  ه شد هاي انتخاب ) نگهداري تفسير محرك4  ه شد هاي انتخاب ) تعبير و تفسير محرك3  

  هاي زير پايدارتر است؟ يك از گزينه گرفته در كدام شناخت شكل -۲۵۹

  تري وجود داشته باشد. ) پردازشي كه در آن دريافت و فهم بيشتر و پيچيده1  

  بخشي به اطالعات باشد. ) دريافت و فهمي كه مبتني بر تفسير و معنا2  

  وه بر شكل اشياء بر اندازٔه آن هم تكيه دارد.) پردازشي كه عال 3  

  هاي كيفي است. هاي حسي، بيشتر مبتني بر ويژگي ) دريافت و فهمي كه عالوه بر ويژگي4  

ها با هم دارد. او بهتر  تر در مورد نحؤه زندگي و رفتار آن شناسي براي حل اختالفات زناشويي يك زوج احتياج به كسب اطالعات عميق روان -۲۶۰
  آوري اطالعات استفاده كند؟ هاي جمع يك از روش ت از كداماس

  ) آزمون4  ) مصاحبه3  نامه ) پرسش2  ) مشاهده1  
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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 ۲۳مهر۱۴۰۰ (مرحلۀ ۲)

ویژۀ داوطلبان آزمون رسارسی سال ۱۴۰۱
گروه آزمایشی علوم انسانی

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



 
 

 

 اسکن با توانید می شام گرامی، داوطلب

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

  شوید. وارد دو گزینه مؤسسه
 gozine2.ir 

      

    
  
  
  

  

  
  ۰۰ -  ۰۱ تحصیلی سال

  
  

سخ
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رشی
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مون
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 ۲۳ 

 مهر
۱۴۰

۰
 

  

سؤال طراحان اسامی
عمـومی هـای درس ریحیـتشـ پاسخ

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ 

  

۲  
۳  
    مهم  رهایتذک   ۱۵

  

  

 برگـزار ۱۴۰۰ آبـان ۱۴ جمعـه روز در دو، گزینـه ۳ مرحلـۀ آزمایشی آزمون
 گردد. می

 ماننـــد خـــود طالیـــی خـــدمات از اســـتفاده جهـــت مـــی،گرا 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 کد ملی 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 ــه ۲ مرحل ــورت ب ــل، ص ــا کام ــلۀ ب فاص
ــانی ــاهی زم ــس کوت ــون از پ ــابق آزم ــۀ مط ــده، اعالم اطالعی ــر ش روی ب
گیـرد. می قـرار gozine2.irwww.آدرس  بـه دو گزینـه اینرتنتـی پایگاه

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

 منایید.پیگیری  خود شهر
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 ۱۴۰۱رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ علمی تئهی امیاس
ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عموم
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|.................................. زابن و ادبیات فار
 الدین افشین محیمسئول درس: 

سوینرگس مو   امیر افضلی  الدین افشین محی  یغالم ابوالفضل

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

  کاظم غالمی  مصطفی خاکبازان  بخش عامر تاج
 پویا رضاداد  حمید جوهری  مهدی ترابی

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

زهرا محمدی اکرب آخوندی  علی  محمد کریمی  علیرضا دلشاد

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

  علیزاده جواد  امیرحسین مراد  سید میالد قریشی
 علیرضا حافظیان

ــ گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــیریاض            ـ

 
روه
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  :
کری

 شا
سید

مد 
رمح

امی
ید 
س

  

  ریاضیات
  مسئول درس:

سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... گروه ریا  
 

  

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

 زاده ضلعلی اف|........... گروه تجر

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

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

 
روه

ر گ
دی
م

  :
ان 
حس

مدا
مح

دال
عب

ّل
  هی

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

 احمد رضوانی  بهمن شاهمرادی  علی نعیمی

|............................................................ شیمی
 هیّلیاسر عبدالمسئول درس: 

 علی فرزادتبار پور  بهنام ابراهیم  ماشاءا... سلیامنی

|............................................. شنا زیست
 اسفندیاری اشتر مالک درس: لمسئو

 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

  :
دی
شهی

اد 
سج

  

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

 امیرحسین بلبلی ساز  میرتا چینی

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

 ابوالفضل قاضی

|........................................... اختصاعر 
 ضادادپویا رمسئول 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 طهرانیمسئول درس: 

حمید سودیان  حسین صادقی  پور مجید قدرتی  محمدعلی مودی

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

 محسن پیرحسینلو  سیمین زاهدی
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 سال
تحصیلی
 

۰۱  - 
۰۰

  

۳  

  

  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ مهر ۲۳ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ۱فارسي  ۱۵۳و  ۱۵۲هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱

  ها: معناي درست واژه  
  غرامتعهده گيرندٔه  كننده، كفيل، به : ضامن: ضمانت۱گزينۀ   
  : مُفتَخَر (صفت): سربلند، صاحب افتخار؛ سربلندي اسم است و مترادفش، افتخار است.۲گزينۀ   
  جثّه : تناور: تنومند، فربه، قوي۳گزينۀ   
  ۳فارسي  ۱۶۶و  ۱۶۵هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲

  معني نيستند. هم» سرگرداني«و » وهم«هم  ۴شوند. در گزينۀ  رد مي» تضرّع«با  ۳و  ۱هاي  گزينه  
 ۳فارسي  ۱۶۶و  ۱۶۵هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۳

  اند: هايي كه نادرست معني شده معني درست واژه  
: مقابل ذُل/ تاك: رَز/ قسيم: صاحب جمال/ مزيد: زيادي/ شفيع: پايمرد/ ثنا: ستايش، سپاس/ اعراض: روي     گرداني  عزّ
  ۳فارسي  ۱۳و  ۱۲هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۴

  معني كاال مناسب است: به» متاع«معني فرمانروا، مناسب عبارت نيست، بلكه  به» مطاع«  
  متاع دنيا نسبت به حيات عُقبي، قليل و حقير است.  
  ۱ي فارس ۵تا  ۱هاي  درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۵

  نادرست است.» حالل«برديد كه  بايد پي مي» بدر«است. با توجه به   آمده» حالل«شكل نادرست  به» هالل«امالي  ۱  در گزينۀ  
  ۳فارسي  ۱و  ۱فارسي  ۵هاي  درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۶

  ها: امالي صحيح واژه  
  گاه محراب و قبله -عمله و كارگر -اجل و مرگ  
 ۱فارسي  ۴۳و  ۳۹، ۳۳، ۱۰هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۷

  ها: تصحيح اطالعات نادرست ساير گزينه  
  : بيت متعلق به نيما يوشيج (علي اسفندياري) است.۱گزينۀ   
  : شعر از كتاب گوشوارٔه عرش است، اما اين كتاب متعلق به علي موسوي گرمارودي است.۲گزينۀ   
  : شعر متعلق به محمد حسين بهجت تبريزي (شهريار) است.۴ گزينۀ  
  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۸

  : ۳ترتيب ابيات گزينۀ  ها به بررسي آرايه  
  الف) جناس: تَرك و تُرك  
  ج) استعاره: شمع طرب و سرو روان استعاره از معشوق است.  
  شوق به گل و دهان معشوق به شكر (تشبيه مرجّح)ب) تشبيه: تشبيه رخ مع  
  د) تضاد: گل و خار  
  آميزي: نگاه سرد حسه)   
  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۹

  ها: هاي هركدام از گزينه بررسي آرايه  
  : نيست و نيستي.تناقض: ندارد. سرانجام هر كمال و هستي، نيستي باشد تناقض نيست./ جناس ) ۱  
قبـول اسـت و  معني آغوش قابـل ) جناس همسان: كنار (آغوش) و كنار (ساحل) جناس همسان دارند./ ايهام تناسب: كنار در مصراع اول به۲  

  قبول آن يعني ساحل با موج و غرق شدن تناسب دارد. معني غيرقابل
گويي صبح نخست دانسته اسـت./  زودگذر و ناپايدار است را دروغ ) حسن تعليل: شاعر علت اينكه درخشندگي صبح كاذب (سپيدٔه صبح)۳  

  جناس: دروغ و فروغ
  در سرزمين طور اشاره دارد. است./ تلميح: شمع طور به ماجراي وحي شدن به موسي   ) تشبيه: الله به شمع طور تشبيه شده۴  
  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۰

  اي كه مثل گل است. اي است: چهره تشبيه درون واژه» گلچهر«يه: آفتابِ مي اضافۀ تشبيهي است. تشب  
  استعاره: دختر گلچهر رز استعاره از شراب است. نقاب از روي شراب برداشتن نيز تشخيص و استعاره دارد.  
  »ر«در مصراع دوم و تكرار » ـِ«آرايي: تكرار صداي  واج  
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 هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۱
  كار رفته است: در اين گزينه يك استعاره به  
  استعاره از اشك است. (سوزن مژگان اضافۀ تشبيهي است)» گهر«  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : حداقل پنج استعاره دارد:۱گزينۀ   
كوه سيمين استعاره از  -۵افعي استعاره از زلف  -۴دن چشم تشخيص دارد كمين كر -۳شير استعاره از خورشيد  -۲آهو استعاره از چشم  -۱  

  تواند استعاره از آسمان باشد) كمر (گردون نيز مي
  : دو استعاره دارد: ۲گزينۀ   
  سينۀ بحر، تشخيص و استعاره -۲دست رد نهادن همت: تشخيص و استعاره  -۱  
  : چهار استعاره دارد:۳گزينۀ   
  دار بودن لعل تشخيص و استعاره دارد. پرده -۴نسرين استعاره از صورت  -۳پروين استعاره از دندان  -۲ب لعل استعاره از ل -۱  
 ۱فارسي  ۱۹ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۲

  دارد:ندر اين گزينه فعل محذوف وجود   
  شود: ها دو فعل محذوف ديده مي در ساير گزينه  
  تر است هم تن شكني/ دلدار چنين خوش: هم دل شكني ۱گزينۀ   
  خورم)/ شهريار: منادا است و هر جا منادا داريم يك فعل به قرينۀ معنوي محذوف است. قسم به خدا مي : خدا را (۲گزينۀ   
  : بار افسوس است/ جاي صد هزار افسوس است.۳گزينۀ   
  هاي دستوري نقش*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۳

  دستوري واژگان قافيه: نقش  
  اليه الف) صيدِ تير: مضافٌ  
  : آن دل، چي يا چگونه نيست؟ اسير: مسندتو نيست (نباشد)  ب) دلي نيست (وجود ندارد) كه آن، اسير  
  چيزي وجود ندارد؟ نظير تو: نهاد ج) در جهان براي من، نظير تو نيست (وجود ندارد): چه  
  د) در ضمير تو نيست: متمّم   
  ۱فارسي  ۲۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: اسخپ -۱۴

  ها: بررسي فعل مصراع دوم هركدام از بيت  
  در هر دو مصراع ماضي استمراري است و مضارع اخباري نيست. » آورْد مي«الف)   
فعل باشد، » است  گسسته«اگر  مسند.» گسسته«نهاد است و » رشتۀ ساز«؛ »است گسسته «فعل است نه » است«ب) در مصراع دوم اين بيت   

  نياز به نهاد و مفعول داريم كه در مصراع موجود نيست. 
  است و مضارع اخباري است.» رود نمي«معني  در اين بيت به» نرود«ج)   
كـه  بايد تشخيص بدهيد» شدن«است، اين فعل مجهول است و زمان آن را از فعل كمكي آن يعني مصدر » شكسته شد«د) فعل مصراع دوم   

  در اينجا ماضي ساده است.
 ۱فارسي  ۴۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۵

  است:» صدا بزنم«معني  به ۲است، اما در گزينۀ » نامم مي«معني  به» خوانم«ها  رديف اين غزل است. در همۀ گزينه» خوانم«فعل   
  شنوي. اگر بيشتر تو را صدا بزنم كمتر مي  
  ۳و  ۱دستور فارسي *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ينۀگز: پاسخ -۱۶

  ترتيب بالغي، عادي و عادي است. ها به بيت اول از سه جمله تشكيل شده است و شيؤه بيان جمله  
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  گلخن به دردمند خفته -هاي وصفي: آن دردمند : تركيب۱گزينۀ   
  كند؟: نهاد چه ميبا دل من  تغافلت: بنگر (فعل) كه ۲گزينۀ   
  اي): مفعول اي (ساخته كرده بسترگل  ورقاي (كسي: مناداي محذوف) كه از   
  كند: نهاد ن چه ميخخفته به گل دردمندكه آن   
  : ابيات از هفت جمله تشكيل شده است:۳گزينۀ   
  بنگر -۲  جايي كه دل رقيب ز ناز تو آزرده شد. -۱  
  (كسي) كهاي  -۴    كند؟ تغافلت به دل من چه مي -۳  
  دمي بپرس -۶    اي  از ورق گل بستر كرده -۵  
  كند؟ كه آن دردمند خفته به گلخن چه مي -۷  
 ۱فارسي  ۱۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۷

پيش از مرگ تواضع گويد حال كه قرار است بميريد و تبديل به خاك شويد، پس بهتر است  توصيه به فروتني است و شاعر مي ۱مفهوم گزينۀ   
  ها به آفرينش انسان از خاك اشاره شده است. را پيشۀ خود سازيد، اما در ساير گزينه
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 ۱فارسي  ۱۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۸
  توصيه به دوري از تظاهر و دورويي است. ۳مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينۀ   
  مفهوم ساير ابيات:  
  آورد. رسد/ ظلم اول ظالم را ازپا درمي انسان بدخواه، به هدفش نمي :۱گزينۀ   
  : گندم از گندم برويد جو ز جو۲گزينۀ   
  : فوايد طاعت۴گزينۀ   
  ۱فارسي  ۳۹ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۹

ها و  گويد: عاقبت رنج شود و شاعر مي اين مفهوم ديده نمي ۳مفهوم اصلي ناپايداري احوال روزگار است، ولي در گزينۀ  ۴و  ۲، ۱هاي  در گزينه  
  هاي ما به ثمر نشست و به كمالي رسيديم كه هيچ نقص و كاستي در آن راه ندارد. سختي

  ۱فارسي  ۳۹و  ۱۸، ۱۶، ۱۰هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۰
  ي از آنان است.مفهوم اين بيت، توصيه به ياريِ ضعيفان و دستگير  
 ۱فارسي  ۱۵ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۱

ها همانند بيت صورت سـؤال توصـيه بـه  به اين نكته توصيه شده است كه نبايد به سخن افراد بدگو توجه كرد، اما در ساير گزينه ۴در گزينۀ   
  رازداري است.

  ۳فارسي  ۱۲ فحۀص*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۲
  مفهوم مشترك اين است كه شكر نعمت سبب فزوني نعمت و كفر نعمت مايۀ از بين رفتن نعمت است. (ه) در ابيات (ب)، (ج) و   
  مفهوم ساير ابيات:  
  تر بايد باشد (شكر بايد از نعمت بيشتر باشد). تر باشد، شكر هم افزون الف) هرچه نعمت فزون  
  ديگر است./ ناتواني در شكر نعمتد) شكر نعمت خودش نعمتي   
  ۳فارسي  ۱درس *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۳

  است. ۱سكوت عاشق در سختي و باليا، مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينۀ   
  مفهوم ساير:   
  : توصيه به سكوت۲گزينۀ   
  توان به مخزن اسرار دست يافت. : با سكوت مي۳گزينۀ   
  توان پنهان كرد. ق را با سكوت نمي: راز عش۴گزينۀ   
  ۱فارسي  ۱۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۴

اين است كه همه به امداد  ۳، اما مفهوم گزينۀ چيز مشترك است و آگاه بودن خداوند از همه» داني خداوند غيب«مفهوم  ۴و  ۲، ۱هاي  در گزينه  
  الهي محتاجند.

  ۳فارسي  ۱۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۵
  ناتواني در درك و فهم است. ۳مفهوم بيت سؤال و گزينۀ   
  ها: مفهوم ساير گزينه  
  : پرداختن به فرع و پديده و غافل شدن از اصل و پديدآورنده۱گزينۀ   
  : ناتواني از حرف زدن در مقابل يار۲گزينۀ   
  بيند! عاشقي كه هرلحظه يار خود را ميوصفِ   : خوشا به حالِ غيرقابل۴گزينۀ   

 

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۶
  ها) دهد (رد سایر گزینه خوبی انجام می )/ ما یُحِسُنه: چیزی که آن را به۳قیمة کّل امرٍئ: ارزش هر انسانی (رد گزینۀ   
  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۴تا  ۱۲های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲زینۀ پاسخ: گ -۲۷

)/ نسینا إغالَق حنفّیة املـاء: ۳)/ مصباح الغرفة الّثانیة: چراغ اتاق دوم، چراغ دومین اتاق (رد گزینۀ ۴و  ۱های  ُقمنا ِبـ : اقدام کردیم (رد گزینه  
  )۳بسنت شیر آب را فراموش کردیم (رد گزینۀ 

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۳و  ۱۲های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳اسخ: گزینۀ پ -۲۸
 )/۴و  ۲های  )/ لحفاظ علی املرافق العاّمة: برای محافظت کردن (حفاظت کردن) از تأسیسات عمومی (رد گزینه۱هذا املرشوع: این قانون (رد گزینۀ   

  )۲و  ۱های  ماَرسنا: مترین کردیم (رد گزینه
  ۳عربی، زبان قرآن  ۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲خ: گزینۀ پاس -۲۹

هـا ...  معادلی در عبارت عربی ندارد/ ال لِلُجهالء ... : نه بـرای نـادان» اینکه« ۴)/ در گزینۀ ۳و  ۱های  های استوار (رد گزینه عقوٍل ثابتٍة: عقل  
  )۴و  ۳های  (رد گزینه
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  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۳و  ۱۲های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۰
)/ ۴و  ۲هـای  )/ لِـَیعلْم: بایـد بدانـد (رد گزینـه۳)/ وطٍن واحٍد: یک کشور (رد گزینـۀ ۴و  ۲های  وطنی که ... (رد گزینه املواطن الّذي ... : هم  

  )۳و  ۲های  دوام: ساعت کاری (رد گزینه
  ۱عربی، زبان قرآن  ۲صفحۀ  * سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۱

تواند روی این فعل هـم اثـر  در اول جمله می» کان[«شد  )/ مَتَنُع: مانع می۴و  ۲های  گشت (رد گزینه شد، منترش می کانت تنتُرش: منترش می  
  )۱رویامن (رد گزینۀ  ها)/ أماَمنا: روبه بگذارد] (رد سایر گزینه

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۴صفحۀ *  طمتوسمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۲
  این هفده درخت cÃdÅدرخت هفدهم   
  ۱عربی، زبان قرآن  ۳و  ۲های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  های ریزانی توانید/ أنعامً منهمرًة: نعمت ال تَقدرَن: منی  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۵و  ۱۴، ۹های  صفحه*  طمتوسمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۴

)/ روز بیستم ماه: الیوم العشــرین مـن الّشـهر ۱دو دوستم آمدند: جاء صدیقاي، جاءت صدیقتاي، صدیقاي جاءا، صدیقتاي جاءتا (رد گزینۀ   
  )۳و  ۱های  ة (رد گزینه)/ ساعت هفت: الّساعة الّسابع۴و  ۱های  گیرند] (رد گزینه می» ال«[اعداد عقود برای ترتیبی شدن 

  ۳عربی، زبان قرآن  ۲صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۵
عنوان ارشف مخلوقات قادر بـه انجـام و رسـیدن بـه متـام آرزوهـایش اسـت و منـاد  بیت صورت سؤال به این موضوع اشاره دارد که انسان به  

  منای آفرینش و کائنات است.  متام
  ها:  بررسی گزینه  
  ربط است. ) به تفاوت دانشمند و مردم عادی اشاره دارد که کامالً بی۱  
که دقیقـاً بـه مفهـوم صـورت سـؤال » ارزش توست، آیا این را باور نداری؟ متام پیچیدگی جهان در وجود با«چنین است:  ) ترجمۀ عبارت این۲  

  اشاره دارد.
  صورت سؤال ندارد. صاً ارتباطی بهمشخ...» دانند  مردم دشمنان چیزی هستند که منی) «۳  
ایـن گزینـه بـه خودکفـایی اشـاره دارد و وابسـته بـه » کننـد! گویند و عمـل منـی انسان باید به خودش و تالشش تکیه کند، مردم دنیا می) «۴  

  خود نبودن. غیر
 ترجمۀ منت:   

 ایـن !آن را بـه خـود دیـده اسـتدر گـذر زمـان ری ـبشـرود کـه تـاریخ زنـدگانی  شامر می ههای اجتامعی ب نژادپرستی از بدترین پدیده«
دهـد  برد و آنان را در موقعّیتی قرار می باال میویژه از افراد جامعه را  [پدیده] بر افکار و رفتارهایی استوار است که جایگاه و ارزش گروهی

شـوند کـه  آموختـه مـی هـایی دانـش از مدارس و دانشگاهرو آنان  این از !شوند شوند که دیگران از آن برخوردار منی که از حقوقی برخوردار می
یابند که دیگران آرزوی دستیابی  هایی دست می ها و جایگاه و به پُست نخواهند توانستولی هرگز  ،مندند در آن تحصیل کنند بسیاری عالقه
هـا  ور سـاخنت جنـگ هـا و شـعله یخنت آشـوبو به برانگ شدهاین پدیده باعث گسست در جامعه  !شوند ولی از آن محروم می ،به آن را دارند

خواند [با یادآورِی] به اینکـه  ت و برابری میان افراد آن فرا میاست که به یکپارچگی میان امّ  حالی] آمده رو اسالم [در این از انجامیده است!
شـان، بـر  ت یکدیگر نه فخرفروشی میـانهایشان را خاستگاهی برای شناخ ها و زبان پدر و مادرشان یکی است و تفاوت اقوام و ملل در رنگ

، در رسـالت پیـامرب بـزرگ خـود »ترین شام در پیشگاه خدا، پرهیزکـارترین شامسـت هامنا گرامی«[که]  [خداونِد] متعالر شامرد و با گفتا می
 !»کند دعوت میسوی کرامت واقعی خویش  پرستی را رد کرده، برشیت را به کند که نژاد ترین پیامنی را تقدیم می کهن  محمد

   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۶
 ها: گزينه ۀترجم  
 !نوظهوری است که در زندگانی برشی رخ داده است ۀنژادپرستی پدید) ۱  
  !آن نژادپرستی است هیچ جنگی در میان ملل نیست مگر آنکه در پِس ) ۲  
 !دارد شان است، باز می جامعهمندِی یکسان از آنچه در  نژادپرستی، افراد را از بهره) ۳  
 !آموخته شود، باید به نژادپرستی باور داشته باشد هرکسی که برای مدیریت جامعه از دانشگاه دانش) ۴  
  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۷

 ها: گزينه ۀترجم  
 !دهد خواند و به دادگری میان مردم فرمان می ی فرا میپارچگکاست که اّمت را به ی ترین پیامن برشی را تقدیم کرده متّدن اسالمی کهن) ۱  
هـا و دودمـان و  رو بایـد بـه رنـگ ایـن ایم تا در اجـتامع یکـدیگر را بشناسـیم و بیشـرت همـدیگر را درک کنـیم، از ما متفاوت آفریده شده) ۲  

 !هایامن به یکدیگر فخر بفروشیم زبان
 !پذیرد ر جامعه استوار است و نژادپرستی در آن را منیبر دادگری فراگیر د  رسالت پیامربمان محّمد) ۳  
 این هامن پیام دین یکتاپرست است!» پوست هیچ برتری ندارد مگر با پرهیزکاری! عرب و سفیدپوست بر سیاه فرد عربی بر غیر«) ۴  
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  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۸
 »!انجامد می ...............نژادپرستی به «عبارت سؤال:  ۀترجم  
 ها: گزينه ۀترجم  
 شان افراد جامعه به حقوق ۀنرسیدن هم) ۲  ملّتگسست روابط اجتامعی میان آحاد ) ۱  
  ها ها و شناخت میان اّمت نزدیکی میان ملّت ) عدم۴  ها میان مردم ها و چهره ها و زبان تفاوت رنگ) ۳  
  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۹

  ا:ه گزينه ۀترجم  
 .شک ما شام را از یک مرد و زن آفریدیم هان ای مردمان! بی) ۱  
 .دهند خوانند دشنام ندهید، چه در آن صورت [آنان نیز] خدا را دشنام می و آنان را که جز خدا را می) ۲  
 .ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید ها و قبیله و شام را ملّت) ۳  
 !پدراند يک و مادر يک از تنها مردم، [بدان که] ،هستی دودمان به کننده افتخار نابخردانه که ای) ۴  
  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۰

 ها: بررسی سایر گزینه  
  مبعنی املضارع   مبعنی املايض اإلستمراريّ  )۲  
  علفاو فعل  / فعٌل و نائب فاعل معلوم مجهول »/ إفِتعال«علی وزن  » إنِفعال«علی وزن ) ۳  
  فاعلو فعل  فعٌل و نائب فاعل معلوم/  مجهول فیه حرفان زائدان/   فیه ثالثة حروف زائدة )۴  
  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۱

 ها: بررسی سایر گزینه  
  دون حرٍف زائد مجرٌّد ثاليثٌّ  بزیادة حرٍف واحد  ثُاليثٌّ  مبعنی املستقبل املنفي/ مزیدٌ  اإللتزامّي ) مبعنی املضارع ۱  
  فاعلو فعل  فعٌل و نائب فاعل معلوم/  مجهول  )۲  
  فعٌل و فاعل  مجرٌّد ثاليثٌّ دون حرٍف زائد/ صفٌة و الجملة وصفّية فیه حرفاِن زائدان  )۴  
  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۲

 ها: بررسی سایر گزینه  
  فاعل و مرفوع بالواو عل إسُم الّتفضیل/ فعل و فـا فعل ماٍض ) ۱  
  ُمعرَب إسم الّتفضیل/ مبنّي علی الفتح  ) إسم الفاعل ۳  
 فاعل و مرفوع بالواو معرفة/ صفة و مرفوٌع بالّتبعّیة  جمع سامل/ نکرٌة   جمع مکّرسٌ ) ۴  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۲و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۲و  ۸، ۲های  صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۳

باشد؛ زیرا اسم اشاره مثّنی است و نون انتهای آن باید کرسه بگیرد؛ یادمان نرود عالمت مثّنی  می» هاتانِ «در این گزینه، صورت درست کلمه   
  باشد. می» یِن، انِ «

  ۳عربی، زبان قرآن  ۳و  ۲های  و صفحه ۱عربی، زبان قرآن  ۱۷و  ۸های  صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۴
  ها: بررسی گزینه  
  ) هیچ دو اسم مرتادفی وجود ندارد.۲  جمع مکّرس هستند.» الرّجال، األفعال و أسامء«) کلامت ۱  
  است.» غابة: جنگل«جمع سامل مؤنّث » غابات«) واژۀ ۴  متضاد هم هستند.» رخیص: ارزان«و » غالیة: گران«) کلامت ۳  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۳و  ۲های  صفحه*  دشوارخصات سؤال: * مش ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۵

  بینی).  باشد (ماتُبِصـُر: منی می» ال«برای نفی کردن آمده است و معادل  ۲در گزینۀ » ما«  
  است.» آنچه«یا » چیزی«معنی  به» ما«ها  در سایر گزینه  
  ۱زبان قرآن عربی،  ۳و  ۲های  صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۶

  باشد، اسم اشاره هستند.  می» هذا«که معادل  ۴در گزینۀ » ذا«و  ۳در گزینۀ » ذاک«، ۲در گزینۀ » تلک«  
  اصالً اسم اشاره نداریم. ۱در گزینۀ   
  ۱عربی، زبان قرآن  ۸صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۷

جمـع مکّســر » مسـاکین«نیـز  ۴جمع مکّرس هسـتند. در گزینـۀ  ۲نیز در گزینۀ » أشجار« و» ُغصون«جمع مکّرس است.  ۱در گزینۀ » ُجَمل«  
  علّت مضاف واقع شدن نون خود را از دست داده، جمع مذکّر سامل است. بوده که به» ُمَوظّفني«که در اصل  ۳در گزینۀ » ُمَوظّفي«است. 

  ۱زبان قرآن عربی،  ۱۸صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۸
نفـر  ۲۱شنبه (َخمـیس)،  نفر). بعد از پنج روز، یعنی پنج ۴۴ها روز شنبه به سفر رفتند (یعنی  پنجم آن دانشجو در دانشگاه بودند، یک ۲۲۰  

  ».ثالثة و عرشون«؛ یعنی اند نفر در سفر باقی مانده ۲۳ها برگشتند، پس  آن
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  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۵ صفحۀ*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۹
  رفت. کار می به ۱در گزینۀ » صفحاٍت «باید » َصفَحةً «جای  باید جمع و مجرور باشد، پس به ۱۰تا  ۳معدود اعداد   
  ۱عربی، زبان قرآن  ۲۰صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۵۰

انـد و اگـر بعـد از معـدود بیاینـد،  . اگر عقود قبل از معدود بیایند، اصـلیتوانند ترتیبی باشند توانند اصلی باشند هم می اعداد عقود هم می  
  باشند. ها اعداد عقود اصلی می در سایر گزینه ترتیبی است، اما » الّسّتین: شصتم«عدد  ۴اند. در گزینۀ  ترتیبی

  
  ۱ زندگي و دين ۷ و ۶ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۱

   يـۀروح تواند يم و است ارزشمند گرانيد به كمك كه شدينديب نيچن يكس اگر .رود يم يهدف سراغ به خود خاص نگرش و نشيب با هركس 
 بـا كنـد يمـ فكـر كه هم يكس .كند كمك گرانيد به كوشد يم باشد، گوناگونش ياستعدادها يگو پاسخ و كند رابيس را او طلب تينها يب

 شهير ها، هدف در اختالف نيا پس ،دهد يم قرار شهرت به دنيرس ريمس در را خود يزندگ ۀهم برسد، جينتا نيا به تواند يم شهرت نداشت
  .دارد انسان ۀشياند و نگاه نوع در

   اريـمع و كـرده ييراهنما و تيداه را ما مورد نيا در است، تر آگاه ما يازهاين به ما خود از و تر مهربان ما به همه از كه مهربان و ميرح يخدا 
  .است شده ادآوري زين را آن جينتا و آثار و فرموده مشخص را هدف انتخاب

  ۱ زندگي و دين ۳۹ و ۳۸ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۲
   است كرده مشغول خود به را ها انسان عموم ذهن خ،يتار طول در  كه است يريفراگ يها پرسش از مرگ از پس انسان ٔهنديآ و مرگ يستيچ.  
   مرگ يستيچ ٔهدربار )ياله انياد روانيپ( ونياله دگاهيد:  
  روح يبرا تر درخشان يطلوع و جسم يبرا يغروب )۱  
  )آخرت( باالتر يهست  به )ايدن( يهست ۀمرحل كي از انتقال )۲  
  گريد جهان به يجهان از انتقال )۳  
  قصر به زندان از انتقال )۴  
  ديجاو يها نعمت و پهناور يها بهشت و كرامت و سعادت ساحل به يسخت ساحل از انتقال يبرا يپل )۵  
  ۱ زندگي و دين ۲۱ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۳

   اقسـم ال و( آيـۀ و است هلوام نفس يا اخالقي وجدان بيانگر گناه، به شدن آلوده هنگام خود، مالمت و سرزنش و ها زشتي مقابل در واكنش 
  است. آن دهندٔه نشان )اللّوامة بالنّفس

   :پاسـخ بخواهنـد، را زشـتي مقابـل در واكـنش سبب يا سرزنش سبب مثالً باشد، پرسش مورد »برخاسته« يا »سبب« ،»عامل« اگر توجه 
  بود. خواهد »نيكي به گرايش«

  ۱ زندگي و دين ۳۳ و ۳۲ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۴
 داريـب از بعـد كـه يطور به ندارد، ها آن ٔهدربار يذهن سابقۀ نيتر كوچك شخص كه است يا گونه به ،است »صادقه يايرو« همان كه اهايرؤ گاه  

 را شـخص و وندديپ يم وقوع به اتيجزئ تمام با ايرؤ همان ،يزمان مدت گذشتِ از بعد اما كند، ينم اعتنا خود خواب به و نكرده باور را آن شدن
  .شود يم خارج مكان و زمان ظرف از ها آن در انسان و دارد يم وا يشگفت به

 از نيراسـت ياهايرؤ اصالت بر است يليدل خود كه است نموده ذكر  وسفي حضرت يماجرا در ميكر قرآن را صادقه ياهايرؤ از ييها نمونه  
  .قرآن دگاهيد
  ۱ زندگي و دين ۵ و ۴ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۵

 هـودهيب كس چيه« عبارت به توجه با هم ۳ ۀنيگز يۀآ در قاًيدق كه يمطلب .است آن گرفتن نظر در و هدف به توجه ضرورت انگريب يمولو كالم  
  .است شده اشاره آن به ،»نشده دهيآفر

  ۱ زندگي و دين ۳۲ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۶
  .است شده بنا »ثابت منِ« رشيپذ يۀپا بر )فرزند و مادر ۀرابط مثل( افراد نيب روابط و جامعه مقررات و نيقوان  
  ۱ زندگي و دين ۲۰ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۷

 اي »دورم يو از من كه تر عجب نيو« ديگو يم خود به انسان و شود يم خدا يفراموش سبب غفلت يگاه اما ،است آشنا خدا انسان فطرت و سرشت  
  .شود يم غافل او از انسان اما ،)گرا خدا سرشت( است كينزد انسان به خدا يعني ،»مهجورم من و من كنار در /او كه گفت توان كه با كنم چه«
  ۳ زندگي و دين ۱۰ و ۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۸

   كـه ميكنـ يمـ يزنـدگ يجهـان در ميدانـ يم يروشن به .ميكن يم درك را حضورش و ميابي يم را خدا شيخو فطرت اساس بر ما از دامهرك 
 معرفـت بـه را ما ميكر قرآن ه،ياوّل شناخت نيا وجود با .رساند يم مدد موجودات به و كند يم يبانيپشت و تيهدا را آن ميحك يا نندهيآفر
 از يكـي .دهـد يم نشان ما به او افعال و صفات شناخت زين و او وجود درك يبرا را يگوناگون يها راه و خواند يم فرا ندخداو ٔهدربار تر قيعم
 ،)هياول شناخت از پس( خدا قيعم شناخت يبرا راه كي پس ،است نندهيآفر به خود شيدايپ در جهان بودن ازمندين ٔهدربار تفكّر ها، راه نيا

  .است شيدايپ در ازين درك
   دهد. مي نشان را پيدايش در نياز يعني ،عميق معرفت راه پس ،است بقا و شيدايپ در خدا به موجودات يازمندين انگريب ،)...اهللا يال الفقراء انتم( يۀآ  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

 
  | 

 سال
تحصیلی
 

۰۱  - 
۰۰

  

۹  

  ۳ زندگي و دين ۲ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۹
  .گردد يم ظاهر اعمال صورت به آن بار و برگ و دواند يم شهير قلب و دل رد زند، يم جوانه ذهن در كه است يبذر مانند شهياند  
 تواند يم آن بر عالوه .بخشد يم دينو را باتريز يا ندهيآ به ديام و كند يم شكوفا را استعدادها سازد، يم بايز و پرطراوت را يجوان بهار، شهياند  

 دنيشـياند عبادت، نيبرتر قدرته، يف و اهللا يف التّفكّر ادمان ةالعباد افضل« :ديفرما يم  اكرم امبريپ كه طور همان ،باشد ها عبادت نيبرتر
  ».اوست قدرت و خدا ٔهدربار مداوم

  ۱ زندگي و دين ۱۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۶۰
   كـه هسـتند يگروه ها آن كه است آن خاطر به نيا رند؛يگ يم يباز و مسخره به را آن ،ديخوان يم فرا نماز به را مردم كه يهنگام ها آن( يۀآ 

  .دارد اشاره عقل ياله يۀسرما به يتوجه يب اي تعقل عدم به ).كنند ينم تعقل
   است دوزخ در يريقرارگ ،تعقل عدم گريد ۀجينت م،يكر قرآن اتيآ به توجه با.  )م،يكرد يم تعقل اي ميداشت شنوا گوش ما اگر :نديگو يم و 

 ).مينبود انيدوزخ نايم در
  ۳ زندگي و دين ۱۱ و ۱۰ هاي صفحه و ۱ زندگي و دين ۱۸ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۶۱

   يچگـونگ و او ياسـتعدادها و هـا ييتوانا ها، هيسرما شناخت يعني است؛ انسان شناخت ،ياله قرب ريمس در انسان حركت يبرا گام نياول 
  .موانع نيا از يدور اي مقابله ٔهنحو و خداوند به تقرب ريمس در انسان حركت موانعِ شناخت نيهمچن و ها هيماسر نيا يريكارگ به

  .است شده شمرده ها دانش نيسودمندتر يخودشناس كه است ليدل نيهم به    
   كند يم ابراز شتريب را خود يبندگ و يناتوان و احساس شتريب را او به ازين شود، شتريب خدا با اش رابطه و خود به انسان معرفت هرچه.  
  يبندگ شيافزا  ازين و فقر شتريب درك  يخودشناس شيافزا    
 ينَفسـ ياِلـ يتَكِلنـ ال اَللهُمَّ« :نكند رها را او هم لحظه كي خواهد يم خدا از كه است  امبريپ فيشر ثيحد در يبندگ شيافزا مصداق    

  »اَبَدا نٍيعَ طَرفَةَ
   صـورت و هستند هيآ اما ،هستند يخودشناس ۀجينت هم ها آن و هستند خدا به يازمندين و فقر درك انگريب ۴ و ۳ يها نهيزگ كه ديكن دقت 

  .است يخودشناس ۀجينت ،ثيحد كدام كه است كرده اشاره الؤس
  ۳ زندگي و دين ۱۰ و ۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۶۲

 يبـرا و باشد يم خودش از ذاتش و ندارد راه او در يستين و است مطلق وجود او يعني بود، خواهد همواره و بوده همواره خداوند مييبگو نكهيا  
  .دهد يم نشان را متعال خداوند يازين يب وضوح به )يغن( عبارت كه ،است ازين يب و ستين يگريد ازمندين شدن موجود

  ۳ زندگي و دين ۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۶۳
  :شيدايپ در ازين  
   م،يشـينديب كه زين رامونيپ ياياش در .ستين خودمان از مان يهست و وجود كه ميابي يم يا دهيپد را خود م،يكن نظر خود به اگر :اول ۀمقدم 

 خودشان از وجودشان كه ميابي يم ييها دهيدپ را همه ها كهكشان و ها ستاره ن،يزم جمادات، اهان،يگ وانات،يح م؛ينيب يم گونه نيهم را ها آن
  .ستين و نبوده

   بلكـه نباشد، دهيپد خودش كه هستند يا دآورندهيپد به ازمندين شدن موجود يبرا ست،ين خودشان از وجودشان كه ها دهيپد :دوم ۀمقدم 
  .باشد نيريش خودش كه هستند يزيچ به ازمندين شدن نيريش يبرا ستند،ين نيريش كه ييزهايچ كه طور همان باشد؛ خودش از وجودش

   يا ننـدهيآفر بـه خود شدنِ هست و آمدن ديپد در جهان يها دهيپد ۀهم و ما كه ميريبگ جهينت ميتوان يم فوق ۀمقدم دو به توجه با :جهينت 
  .است »خدا« يمتعال و برتر وجود نيا .باشد يهست ۀسرچشم و نباشد دهيپد خودش كه ميازمندين

  ۳ زندگي و دين ۱۳ و ۱۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ زينۀگ پاسخ: -۶۴
   يقين به كنيم، حركت قوي تصميم و عزم با و گذاريم پيش قدم اگر ... واالست و عميق معرفتي ببيند، را خدا هرچيزي با بتواند انسان اينكه 

 معرفـتِ لذت چشيدن  تصميم و عزم  قلب صفاي و پاكي  چشاند خواهد ما به را معرفتي چنين لذت و كرد خواهد كمك نيز خداوند
  عميق

   اهللا ذات في تَفكّروا ال« است: ايم) شده نهي و نيست (وظيفه وظيفه نهو  (ناممكن) توان در نه خداوند، چيستي و ذات شناخت در ناتواني«  
  ۳ يزندگ و دين ۱۲ و ۱۱ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۶۵

   است. ديني هاي تست در مدل ترين رايج اين واقع در و است برقرار تيتر همان ذيل اشعار و حديث با آيه، يك ارتباط و پيام ترين اصلي  
   تـوان مي پس خداست، از اي جلوه جهان اين در چيز همه يعني خداست تجلي جهان بگويد كه است آن پي در )االرض و السّماوات نور اهللا( آيۀ 

  كنند. مي بيان »اهللا رأيت و الّا شَيئاً رأيت ما« حديث و »ديد خدا اول ديد كه هرچيزي به« شعر كه طور همان ديد، عالم همۀ در را خدا
  ۱ زندگي و دين ۲۴ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۶۶

   و داده نـتيز نظرشـان در را زشتشان اعمال طانيش كردند، حق هب پشت ها، آن يبرا تيهدا شدن روشن از پس كه يكسان( فهيشر يۀآ به 
  .ديكن دقت ).است فتهيفر يطوالن يآرزوها با را آنان

   ها نهيگز ريسا رد علت:  
  .گردد يبرم امتيق در گناهكاران ۀهم با طانيش ۀمكالم به مطلب نيا :۱ گزينۀ  
  .يكار هر به نه ،شده داده نتيز زشتشان اعمال به :۳ گزينۀ  
  .ندارد يطوالن يرزوهاآ به شدن فتهيفر با يارتباط و شود يم نماز و خدا ادي از يبازدار و نهيك جاديا موجب قمار و شراب :۴ گزينۀ  
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  ۱ زندگي و دين ۳۰ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۶۷
خـاك پستي (جسم) تن داشت، بلندي (روح) جان    

 

پــاك نجــا و پســت خــاك شــد مجتمــع 
 

شـــد اريـــ هـــم بـــا پســـت و بلنـــد چـــون
 

شـــــد اســـــرار ۀاعجوبـــــ يآدمـــــ 
 

     )جسم و روح گرفتن قرار هم كنار(
  ۳ زندگي و دين ۱۰ و ۸ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۶۸

  !باشد؟ نداشته ازين خالق به دهننيآفر خود  اما ،باشند داشته ازين نندهيآفر به ديبا جهان نيا موجودات چرا :پرسند يم يبرخ  
  .است ازمندين نندهيآفر به هم خدا كه رديبگ جهينت ديبا د،يبگو را نيا يكس اگر ،يبل ».دارد ازين نندهيآفر به يموجود هر قطعاً«  
 را آن تـا باشـد يودموجـ آن از قبل ديبا م،يكن فرض ما كه را يموجود هر رايز نكند، دايپ وجود يزيچ چيه كه است نيا يحرف نيچن نتيجۀ  

  .آمد نخواهد ديپد يموجود چيه گاه چيه و رفت خواهد شيپ تينها يب تا سلسله نيا و آورد ديپد
 نيـا و نشـود خـتم نينخست تيعل به و ابدي ادامه تينها يب تا ها معلول و علت سلسلۀ نكهيا يعني است، »ها علت تسلسل« مفهوم همان نيا  

  .است محال يعقل نظر از مطلب
  .برد يم الؤس ريز را »ها علت تسلسل« مفهوم پس ،ندارد نندهيآفر به ازين خداوند كه دهد يم نشان )...يّالغن هو اهللا و( يۀآ  
  ۱ زندگي و دين ۴۲ و ۴۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۶۹

   مرگ دربارٔه كافران ديدگاه يا مادي بيني جهان  الدّنيا حياتنا الّا هي ما واقال وَ( معاد: انكار ...(  
 است: گمان و ظنّ فقط و نيست عالمانه ديدگاهشان دانند،  مي )الدّهر( همان يا زمان گذر را نابودي علت كه معاد منكران آيه، اين اساس بر    

  )يظنّون الّا هم ان(
   معاد به معتقدان ديدگاه يا الهي بيني جهان  )ّيوانالح لهي اآلخرة الدّار ان ...(  
  است. مستمر آگاهي و علم همان يا )يعلمون كانوا لو( آخرت، بودن )حَيَوان( حقيقي و دنيا بودن لعب و لهو درك شرط آيه، اين به توجه با    
   ايـن حتـوايم بيانگر و است معاد به معتقدان و الهيون ديدگاه پيامد و ثمره ،)يحزنون هم ال و عليهم خوف فال( آيۀ كه باشيم داشته توجه 

  نيست. ديدگاه
  ۱ زندگي و دين ۴۳ و ۴۲ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۷۰

   بيـرون خـود ذهـن از را مرگ فكر توانند نمي كه هستند) معتقد )الدّنيا حياتنا الّا هي ما قالوا و( آيۀ به كه (كساني معاد منكران از گروهي 
  شوند. مي روحي هاي بيماري دچار و شود مي ارزش بي رايشانب دنيا روزٔه چند زندگي كنند،

   باشد. مي هم، است) (ظاهري نشده تبديل قلبي باور و ايمان به داشتن قبول اين اما دارند، قبول را معاد كه كساني براي معاد انكار پيامدهاي 
  شوند. مي غافل آخرت ياد از و دهند مي قرار خود هدف و معبود را دنيا ها، هوس در رفتن فرو دليل به افراد اين

   دانند. مي ارزش كم را آن بلكه دانند، نمي ارزش بي را دنيا معاد، به معتقدان كه كنيد دقت  
  ۳ زندگي و دين ۱۰ و ۹ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۷۱

   پيدايش در خدا به جهان نيازمندي  )اهللا الي ءالفقرا انتم النّاس ايّها(  
   از (پس بقا در خدا به جهان نيازمندي (پيدايش  )ُاالرض و السّماوات في من يسأله(  
   خودشناسي افزايش  يسألهُ( آيۀ در بقا در نياز درك (مثل فقر و نياز بيشتر درك موجب ...((  
  ۱ زندگي و دين ۷ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۷۲

   دهـيم؛ مـي -كنيم اراده هركس به و -بخواهيمكه  را آن از مقدار آن طلبد، مي را دنيا زودگذر زندگي تنها كه كس آن( اسراء: سورٔه ۱۸ آيۀ 
  )شود. وارد آن در سرافكندگي و خواري با تا داد خواهيم قرار او براي را دوزخ پس

 اسراء سورٔه آيات به توجه با  دنياطلبي درصورت
رسد مي بخواهد، خدا آنكه از مقداري به  دنيوي زندگي
  سرافكندگي و خواري با دوزخ به ورود  اخروي زندگي

   بقره سورٔه آيات به توجه با  دنياطلبان  برند. نمي آخرت در اي بهره  
   را دنيـوي اهداف نبايد  اما نيستند)، ارزش بي دنيوي هدافا (پس هستند ضروري زندگي براي دو هر اخروي، و دنيوي اهداف كه كنيد دقت 

  داد. قرار اصل
  ۱ زندگي و دين ۴۰ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۷۳

 ستا تيفعال ٔهزيانگ و نشاط و شور داشتن و بست بن از يزندگ آمدن رونيب يعني معاد، به اعتقاد امديپ نياول ٔهدهند نشان الؤس صورت مطلب  
  .است آن انگريب )حزنوني هم ال و هميعل خوف فال( يۀآ كه

 دل از كـه را يغمـ هـر رايز ماند؛ ينم پاداش يب ،جهان اين در او كين يازكارها كي چيه داند يم انسان كه است ليدل نيا به نشاط و شور نيا  
 مـزد و اجـر يدارا خداوند شگاهيپ در دارد، يبرم يمؤمن وشد از كه را يبار هر و كند يم يمحروم به كه را يخدمت هر و كند يم پاك ينيغمگ
 و ديـناام رد،يـنگ صـورت گرانيد يسو از يتشكر و ريتقد شيكارها برابر در اي و نشود موفق كار آن در اي ندينب را آن يكس اگر يحت .است

 داد نتوانـد و بشـود او به يظلم ريمس نيا در اگر كه اردد نانياطم زين و نديب يم را شيها تالش و او خداوند كه داند يم رايز شود، ينم افسرده
  .رساند خواهد اعمالشان يسزا به را ها آن خداوند يگريد جهان در قطعاً بستاند، ظالمان از را خود
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  ۱ زندگي و دين ۴۰ و ۸ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۷۴
 را ياصـل اهداف يجا دينبا يفرع اهداف اما ،هستند يضرور يزندگ يبرا دو هر ،)يويدن( يفرع و )ياخرو( ياصل اهداف ،ياسالم ميتعال طبق  

  .دارند تقدم و هستند تر مهم ياصل اهداف يعني رد،يبگ
 آخـرت يدگزنـ و اسـت ارزش كـم )يفرع اهداف( ايدن يزندگ )وانيالح يله ةاآلخر الدّار انّ و لعب و لهو الّا ايالدّن ةايالح هذه ما و( يۀآ طبق  

  .ددار يشتريب اريبس ارزش و تقدم و تياهم و بوده يقيحق )ياصل اهداف(
  ۳ زندگي و دين ۱۴ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۷۵

 رابطۀ با مصنوع و صانع رابطۀ شباهت  گيرد قرار خود جاي در هرچيز اينكه و دهي سروسامان و چينش و دهي نظم و پيدايش در نيازمندي   
  مخلوق و خالق

  مخلوق و خالق رابطۀ با مصنوع و صانع رابطۀ تفاوت  مصنوع به صانع بخشي هستي و نيست) صانع نيازمند بقا در (مصنوع بقا در نيازمندي  

 

  ۱ انگليسي زبان ۲۴ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۷۶
 ،افتد مي اتفاق پسران يبرا كالس و خانه در آنچه به يشتريب توجه تا داشت خواهند نياز معلمان و نيوالد ندهيآ در كه كند يم فكر او ترجمه:  

  باشند. داشته
 شـخص سـوم فاعـل براي has to فعل ديباش داشته توجه .شود مي استفاده will از معموالً آينده زمان در شخصي نظرات بيان براي توضيح:  

  رود. مي كار به
  ۱ انگليسي زبان ۳۹ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۷۷

 .دهند مي گوش ندرت به من كالس آموزان دانش اما دهند، گوش خود معلم به بادقت بايد آموزان دانش كه است مالحظه قابل ترجمه:  
 چيزهـاي از وقتـي امـا ،كنيم نمي استفاده the از كنيم، مي صحبت ان)آموز دانش اينجا در( افراد يا چيزي مورد در كلي طور به وقتي توضيح:  

 .كنيم مي استفاده the از من) كالس آموزان دانش اينجا در( كنيم مي صحبت خاصي افراد يا خاص
  ۱ انگليسي زبان ۲۹ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۷۸

 .شود مي بدتر يزود به اقتصاد (شرايط) كه شد خواهي متوجه سادگي به بيندازي، جدول به تري دقيق نگاه اگر ترجمه:  
 كنيم. مي استفاده حال زمان در موجود شواهد اساس بر آينده در عملي افتادن اتفاق بيني پيش براي ”be going to“ از توضيح:  
 ۱ انگليسي زبان ۳۹ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۷۹

  كنم. تشكر يعال كتاب نيچن ديتول يبرا ميت از خواهم مي من و است بوده رينظ يب امتياز كي خالق و بااستعداد ميت نيچن با يارهمك ترجمه:  
 )an يـا a( تعريـف حـرف از آن از قبل باشد، شده توصيف صفت يك با شمارش) غيرقابل اسم يك گاهي حتي (يا مفرد اسم يك اگر توضيح:  

  كنيم. مي استفاده
  است. مصوت با excellent كلمۀ اما شود، مي خوانده غيرمصوت تلفظ با unique كلمۀ ه:نكت  
  آن. امالي نه كنيم، دقت آن »تلفظ« به بايد باشد، شده شروع )u( حرف با موردنظر حرف اگر  
  كنيم. مي انتخاب را an شنيديم (آ) صداي اگر و كنيم مي انتخاب را a شنيديم (يو) صداي كلمه، آن تلفظ ابتداي در اگر  
  ۱ انگليسي زبان ۳۰ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۸۰

 ۀبرنام كي يماهگ سه اي دو در است ممكن اما بخوابد، شب طول تمام متولدشده تازه نوزاد ديباش داشته انتظار ديتوان نمي كه يحال در ترجمه:  
 كنيد. تنظيم خود كودك براي خواب

  كاري برنامۀ برنامه، )۴  خاطره دفتر خاطره، )۳  وجهت )۲  قدرت )۱  
  ۳ انگليسي زبان ۱۹ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۸۱

 بـا آشـنا دان يميش كي عنوان به بعداً و گرم اتم دان يميش كي عنوان به يميوشيراد و كيزيف يميش در ابتدا »رولند شروود فرانك« ترجمه:  
 .بود اي برجسته ددانشمن ،جوّ علوم

  ممتاز برجسته، )۴  شده شناسايي )۳  سخاوتمند )۲  مناسب )۱  
  ۳ انگليسي زبان ۱۹ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۸۲

 شـخيصت قابل آن شايع نوع از ميكروسكوپ زير در فقط كه دارد وجود ريه سرطان از نادر نوع يك شد، انجام اخيراً كه تحقيقي طبق ترجمه:  
 .است

 متعهد )۴  متنوع )۳  شناسايي قابل )۲  معمولي )۱  
 ۱ انگليسي زبان ۲۰ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۸۳

 (تغييـر شـود مـي ليتبد گريد شكل به يشكل از تنها بلكه ،رود نمي نيب از اي شود نمي جاديا هرگز يانرژ ،يعيطب يهافرايند تمام در ترجمه:  
  .هد)د مي شكل

   كردن حفاظت كردن، دفاع )۴  رفتن بين از كردن، نابود )۳  كردن جذب )۲  كردن آزمايش )۱  
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  ۳ انگليسي زبان ۲۳ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۸۴
  ترسند. مي نور از مردان كه است يزمان يزندگ يواقع ۀفاجع .ميببخش يراحت به ترسد مي يكيتار از كه را يكودك ميتوان مي ما ترجمه:  
  كردن عفو بخشيدن، )۴  كردن بيني پيش )۳  دادن تشخيص )۲  كردن فراموش )۱  
  ۳ انگليسي زبان ۱۷ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۸۵

  باشد. ها آن قاتيتحق به يمال كمك به ليما كه است يشركت افتني جوان دانشمندان نيا هدف ترجمه:  
 كردن قدرداني )۴  كردن تأسيس )۳  بخشيدن كردن، اهدا )۲  دنكر مضايقه  )۱  
  ۳ انگليسي زبان ۲۶ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۸۶

  .كرد خواهد جاديا ديجد شغل ونيليم كي كه گفت ديجد جمهور سيرئ ،يمطبوعات كنفرانس انيجر در ترجمه:  
 كردن نصب )۴  زدن داد )۳  دادن شكل )۲  كردن توليد كردن، ايجاد  )۱  
  ۳ انگليسي زبان ۲۰ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۸۷

  .بود متغير ترحم و يطبع شوخ تا ،يكار هر انجام در او يناتوان از تِيعصبان از شوهرش به نسبت او احساسات سفر طول در ترجمه:  
 توضيح )۴  دلسوزي ترحم، )۳  مكان موقعيت، )۲  رفتار  )۱  
 ترجمۀ Test Cloze: 

 حـداكثر ايـن و ؛ديكن محافظت ظالمانه طيمح برابر در را ها آن و يدنكن ترك را سالخورده نيوالد كه ندكن مي هيتوص اندانشمند از برخي
 مـرگ از پـس انـد. كرده تالش و كار ،كودك رشد منظور به ها سال براي ها آن رايز دهد؛ انجام تواند مي خود نيوالد يبرا فرزند كه است كاري
 خود نيوالد به نسبت ديبا كودكان باشند. اشتهد هم با يخوب ۀرابط ديبا برادران و خواهران و آورند مي ادي به را ها آن شهيهم فرزندان ،نيوالد
 تيبشـر زيـرا ببرنـد، لـذت تـر مُسن نيوالد يزندگ ۀتجرب از ديبا نفرزندا همچنين تر. مسن نيوالد خصوص به ،باشند داشته اطمينان حس
  شد. خواهند موفق خود والدين اشتباهات تكرار بدون [فرزندان] ها آن و است آموخته نيوالد از را يزندگ يها درس

   ۲ گزينۀ پاسخ: -۸۸
 كردن مالحظه كردن، بررسي )۴  كردن بندي فاصله )۳  كردن محافظت )۲  كردن تهيه كردن، فراهم  )۱  
   ۱ گزينۀ پاسخ: -۸۹

  شود. مي استفاده »مدت به براي،« معني به for كلمۀ از مدت طول نبيا براي نكته:  
  ۴ گزينۀ پاسخ: -۹۰

 به توجه با نيز ۱ گزينۀ و )۳ و ۲ هاي گزينه (رد گيرد مي قرار جمله در اصلي فعل از قبل و كمكي فعل از بعد تكرار قيد باشد داشته توجه نكته:  
  باشد. مي نادرست جمله زمان

   ۱ گزينۀ پاسخ: -۹۱
  مكرر طور به )۴  آور تعجب طور به )۳  اميدوارانه )۲  خاص طور به ويژه، به  )۱  
  ۱ گزينۀ :پاسخ -۹۲

  بود. خواهد ۱ گزينۀ درست پاسخ باشد، مي جمله مفعول نقش در موردنظر خالي جاي اينكه گرفتن نظر در و عبارت مفهوم به توجه با توضيح:  
  ها: گزينه ترجمۀ  
 تجربه تر مُسن نيوالد يزندگ )۲    تر مُسن نيوالد يزندگ ۀتجرب )۱  
  يزندگ تجربه از تر مُسن نيوالد )۴  يزندگ تر  مُسن مادر و پدر ۀتجرب )۳  
 ۱ مطلب درك ترجمۀ: 

 وينـد.گ مـي شـناس شجره ،دهند مي انجام را كار نيا كه يافراد به است. يطوالن زمان مدت در خانواده كي ۀنيشيپ در كاوش ،نامه شجره
 از هـا شـناس شجره از ياريبس .دهند مي انجام را كار نيا مردم طرف از اي نهيهز پرداخت قبال در كه دارند وجود اي حرفه شناسان نامه شجره
 .شود مي ياديز قاتيتحق شامل معموالً و كشد مي طول ياديز زمان مدت نيا كنند. مي دنبال را خود ٔهخانواد ۀخچيتار سرگرمي روي

 كننـد. دايـپ يدسترسـ شـركت ايـ دولـت يگـانيبا بـه اجـداد مورد در شتريب اطالعات كسب يبرا است ممكن نامه شجره متخصصان
 نيهمچنـ شناسـان شـجره دهنـد. نشـان را خـانواده در رويدادها وقوع زمان توانند مي يفرزندخواندگ سوابق و ازدواج اسناد ها، شناسنامه

 كيـ نيهمچن كنند. دايپ را شخص كي يزندگ اتيجزئ تا كنند يبررس را روزنامه التمقا و يفريك سوابق ،يسرباز خدمت يها فرم توانند مي
 باشد. داشته خانواده كي ۀخچيتار مورد در يسرنخ تواند مي يدولت يسرشمار
 توانـد مـي كـه كننـد مي استفاده يخاص افزار نرم از معموالً نامه شجره متخصصان دارد. يمهم نقش نامه شجره كار در زين امروزي يفناور
 روابـط كـه دهـد نشـان را يمختلفـ يكيگراف هاي نقشه و تصاوير تواند مي نيا كند. رهيذخ خانواده يها خچهيتار مورد در را ياديز اطالعات
 اينكـه از يبهتر درك تا كند كمك نامه شجره متخصصان به تواند مي نيا دهد. مي نشان را تولد بيترت و مذهب ،يمل اصالت جمله از يمختلف

 كيـ در راتييـتغ دربـارٔه را ؤاالتسـ از يبرخـ تواند مي نيهمچن باشند. داشته ،گريكدي با خانواده افراد ارتباط و كجاست اهل خانواده كي
 مهم ۀواقع كي كه دهد مي نشان شدت به نيا كند؟ مي رييتغ ناگهان نسل كي طول در خانواده يك نيد چرا ،لمثا عنوان به .كند مطرح خانواده

 در شـهيهم نامـه شـجره متخصصـان و كنـد مـي جاديا را يشتريب هاي پرسش سؤاالت، نوع نيا ؟بود چه اتفاق آن است. داده رخ هخانواد در
 هستند. پاسخ يجوو جست
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  ۴ گزينۀ پاسخ: -۹۳
 ست؟يچ متن يبرا عنوان نيبهتر ترجمه:  
  شناس شجره خانوادگي تاريخچۀ )۲    يخانوادگ يزندگ و يفناور )۱  
  خانواده پيشينۀ كاوش )۴    خانواده يشينۀپ ۀخچيتار )۳  
 »شـناس شـجره« تعريف با متن شويم. متن براي مناسب عنوان يا اصلي ايدٔه متوجه توانيم مي متن دوم يا اول خط خواندن با معموالً توضيح:  

 و family’s background بـر مـتن تأكيـد بـه توجـه بـا ممكـن پاسخ بهترين دهد. مي شرح دهد مي انجام كه را كاري و شود مي شروع
exploration است. ۴ گزينۀ خانواده، پيشينۀ »كاوش« يا 

  ۲ گزينۀ پاسخ: -۹۴
 ............... كه ديفهم توان مي متن از ترجمه:  
  كند. مي را كار اين سرگرمي خاطر به كند مي كاوش را خانواده كي ۀسابق كه يشخص )۱  
 دهد. ارائه خانواده كي پيشينۀ مورد در يعاتاطال تواند مي نيهمچن يدولت ينظرسنج كي )۲  
 .كنند دايپ را شخص كي يزندگ اتيجزئ تا كنند مي كمك شناسان شجره به كاران تيجنا و كنند مي كار ارتش در كه يافراد )۳  
  .است دولت يسرشمار از دتريمف تولد يگواه اسناد )۴  
 نيز خود پيشينۀ دنبال به hobbyist يك عنوان به خودشان سرگرمي جهت از ها شناس شجره متن، طبق چون نيست، درست ۱ گزينۀ توضيح:  

 كلمـۀ بـه مربـوط شـود مـي اشـاره ۱ گزينۀ در كه تعريفي و كند مي سرگرمي براي را كاري كه است كسي hobbyist حقيقت در گردند. مي
genealogist .دوم، پـاراگراف طبـق بلكه كنند نمي شناس شجره به كمكي هيچ شده اشاره افراد متن طبق زيرا است، نادرست ۳ گزينۀ است 

 در كننـد. دايـپ را شـخص كي يزندگ اتيجزئ تا كنند مي يبررس را روزنامه مقاالت و يفريك سوابق ،يسرباز خدمت يها فرم شناسان شجره
  كند. مي اشاره ۲ گزينۀ به دقيقاً دوم راگرافپا انتهاي شود. نمي اشاره دولتي تحقيقات و تولد اسناد اطالعاتي برتري به راجع متن دوم پاراگراف

  ۳ گزينۀ پاسخ: -۹۵
 ............... تا كند مي اشاره »افزار نرم« به ۳ پاراگراف در متن ٔهسندينو ترجمه:  
 .دده ارائه روزنامه مقاالت از استفاده مورد در يمثال )۱  
 .دبزن مثال ،تاس داده رخ خانواده در يبزرگ داديرو نوع چه نكهيا مورد در )۲  
 .دكن يبانيپشت ،شد ذكر پاراگراف نيا در قبالً كه اي نكته از )۳  
  .كند مي رييتغ ناگهان زمان طول در خانواده نيد چرا كه دده نشان )۴  
 اسـت. مـتن ياصل ايدٔه تأييد هدفش معموالً كند، مي بيان يا زند مي مثال متن اصلي ايدٔه دربارٔه را موضوعي متن نويسندٔه كه زماني توضيح:  

 software وجود بيان با ادامه در نويسنده نويسي). نامه شجره در فناوري (نقش شود مي ذكر پاراگراف اين ابتداي در سوم پاراگراف اصلي ايدٔه
  زند. مي متن اصلي ايدٔه بر تأييدي مهر كند، مي كارش در او به شاياني كمك كه

  ۳ گزينۀ پاسخ: -۹۶
 . ............... كه كرد نباطاست توان مي متن از ترجمه:  
 .كنند مي دايپ را خود ٔهخانواد ۀخچيتار ها آن ۀهم و دهد مي انجام گانيرا صورت به را كار نويس نامه شجره كي )۱  
 .ستيچ شخص كي ٔهخانواد پيشينۀ كه بفهمد يراحت به تواند مي اي حرفه نويس نامه شجره كي )۲  
 .كند استفاده خانواده ۀخچيتار يريادگي يبرا ياطالعات ره از است ممكن نويس نامه شجره كي )۳  
  .دهند مي انجام شخص كي گيخانواد يزندگ مورد در يمخف كار كي ها آن رايز كند، مي كار مقامات با يسخت به شناس شجره يك )۴  
 كـه باشـيد (مراقب دهد مي انجام را كار ينا مبلغي دريافت قبال در نويس نامه شجره اول، پاراگراف طبق زيرا است، نادرست ۱ گزينۀ توضيح:  

 دشـوار و بر زمان متن طبق شناس شجره كار زيرا است، نادرست نيز ۲ گزينۀ نگيريد!). اشتباه free كلمۀ با را »الزحمه حق« معني به fee كلمۀ
 خـانواده كيـ ۀخچـيتار مـورد در يولتـد يسرشمار از اتفاقاً و دهد نمي انجام سري كار شناس شجره زيرا است، نادرست نيز ۴ گزينۀ است.

 مقاالت و يفريك سوابق ،يسرباز خدمت يها فرم نظير اطالعاتي هر از نويس نامه شجره يك متن، به توجه با دوم). (پاراگراف كنند مي استفاده
 درنتيجـه كنـد؛ مي استفاده خود كار در ديگر موارد و يفرزندخواندگ سوابق و ازدواج اسناد ها، شناسنامه ها، شركت اي دولت يگانيبا ،روزنامه
  است. درست پاسخ ۳ گزينۀ

 ۲ مطلب درك ترجمۀ: 
 اسـت. گرفته شكل نهيزم نيا در زيمتما يفكر مكتب دو .رديگ مي شكل ها آن رفتار و تيشخص چگونه كه بودند تعجب در ها مدت مردم

 اين در كه هايي آن شود. مي ادي تربيت و (فطرت) سرشت عنوان به غلبا جدال و بحث نيا از هستند. گريكدي از متفاوت اريبس كرديرو دو نيا
 شـود. مـي نيـيتع يكيژنت و يكيولوژيب عوامل توسط ياديز حد تا ما يرفتار يالگوها و تيشخص كه معتقدند گيرند، مي را فطرت طرف بحث

 كنند مي ادعا ،تربيت يۀنظر طرفداران است. ياساس يامر هينظر نيا در ندارد، ما رفتار و ها يژگيو ها، ييتوانا با يچندان ارتباط ما طيمح نكهيا
 هـا آن رفتـار كـه داننـد مي يموجودات را ها انسان ها آن است. تر مهم ،عملكرد ٔهنحو نييتع در ما يشناخت ستيز ٔهزيغر از ما زيست محيط كه
 در دهند. حيتوض كامل طور به را انسان رفتار توانند نمي هنوز ها هينظر نيا از كي چيه .رديگ مي شكل يرامونيپ طيمح توسط كامل طور به باًيتقر

  باشد. يافراط حالت دو نيا نيب ما رفتار نحؤه ديكل كه است محتمل كامالً واقع،
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  ۱ گزينۀ پاسخ: -۹۷
  است؟ درست تربيت تئوري دربارٔه زير جمالت از يك كدام متن، طبق ترجمه:  
 .كرد ينيب شيپ كيژنت دانش اساس بر توان مي را انسان رفتار )۲  است. طشمحي از متأثر بسيار انسان تيشخص )۱  
  .رديگ مي شكل طيمح توسط ندرت هب انسان رفتار )۴  .دارد او اعمال در ياديز ريتأث شخص زيغرا )۳  
  ۳ گزينۀ پاسخ: -۹۸

  ............... كه است اين شده ذكر متن در نويسنده توسط كه اي نكته ترجمه:  
 .دارد ما عملكرد ٔهنحو بر يكم ريتأث يكيولوژيب ليدال )۱  
 .كند نييتب كامالً را انسان رفتار تواند مي ها هينظر نيا از يكي )۲  
  .رديگ مي دهيا هينظر دو هر از احتماالً انسان رفتار حيصح نييتب )۳  
 .است رممكنيغ ميده مي نشان خود از يخاص يرفتارها و ميهست يخاص يها يژگيو يدارا ما چرا نكهيا حيتوض )۴  
  ۴ گزينۀ پاسخ: -۹۹

 . ............... كلمۀ به است نزديك خيلي معني نظر از »proponent« كلمۀ ترجمه:  
  طرفدار حامي، )۴  معترض )۳  محقق )۲  دانشمند )۱  
  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۰۰

  يابد. مي ادامه ...............، دربارٔه بحثي با احتماالً متن ترجمه:  
  هستند فطرت يۀنظر به مند عالقه مردم اچر )۱  
  تيترب و فطرت يها هينظر نيب خاص يها شباهت ليدال )۲  
  دهند حيتوض كامل طور به را انسان رفتار توانند مي كه ييها هينظر )۳  
  تيترب و فطرت يۀنظر يهمپوشان يبرا ييها شنهاديپ ارائه )۴  
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ مهر ۲۳ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
 

  
  ١ریاضی و آمار  ١٢تا  ١٠هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ٤ گزینۀ: پاسخ -١٠١

axهاي معادلۀ  نکته: جواب   bx 2 xصورت  به 0  bxو  0
a

  .هستند  

)شود  می xبرابرِ  ٣گیریم: مربعِ  در نظر می xعدد موردنظر را    x)23 ِنصف .x شود  هم میx
2.  

  این دو مقدار با هم برابرند:  
x

x x( x) x x x x( x )
x x




         
   

22 2 2
0

3 9 18 18 1 0 12 2 18 1 0 18
   

xشده که عدد موردنظر مثبت است، پس چون در سؤال قید    
1

  قبول است. قابل 18

  ١ریاضی و آمار  ٢٦تا  ٢٣هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ٣ گزینۀ: پاسخ -١٠٢
Aنکته: اگر    B2،  آنگاهA B .  
  کنیم: ا حل میاز طرفین جذر گرفته و معادله ر  

oU©nqM JH¼]x x x
( x ) x

x x x


            

       


2
1 1 3 32 21 1 1 1 2 4 4 82 2 1 1 1 12 16 2 4 2 22 4 4 8

   

  ١ریاضی و آمار  ٣٢ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ١ گزینۀ: پاسخ -١٠٣

axنکته: در معادلۀ درجه دوم    bx c  2 bxهاي معادله  ، ریشه0
a

  
 bهستند و دلتا از رابطۀ  2 ac  2   آید. دست می به 4

¶W±X        کنیم: مساحت مثلث را حساب می  
ÌIÿUnH ½køI¤ ( )(x)S x


  

4 22 2   

¶ÃõTv®    کنیم: مساحت مستطیل را حساب می   Ï¼ö ÆoøS ( x )(x) x x     22 1 2   

xثلث مساحت مستطیل،    x22
  شود. می 3

  باشد، پس: می ١٠مجموع مساحت مثلث و ثلث مساحت مستطیل برابر   
x xx x x x x x

         
2 3 2 222 10 6 2 30 2 7 30 03   

b       آوریم: دست می دلتا را به   ac ( )( )      2 24 7 4 2 30 289   
  کنیم: هاي معادله را حساب می ریشه  

xbx
x /a ( )

             

1
2

67 289 7 17
2 52 2 2 4




   

¶ÃõTv¶ ôÃd®  کنیم: محیط مستطیل را حساب می   Ï¼ö Æoø x /( ) ( x x) ( x ) ( / )          2 52 2 2 1 2 3 1 2 7 5 1 17   
  ١ریاضی و آمار  ٢٨ حۀصف*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ١ گزینۀ: پاسخ -١٠٤

axنکته: معادلۀ    bx c  2 ، با شرط 0  b، داراي ریشۀ مضاعف برابر با 0
a

   است. 2

  کنیم: ضرایب معادله را مشخص می  

 
b ca

(k )x k x k     21 2 3 0   

  یم:ده دلتاي معادله را مساوي صفر قرار می  
b ac ( k) (k )(k ) k (k k )

k k k k k

               

          

2 2 2 2

4 2 2

0 4 0 2 4 1 3 0 4 4 4 3 0
34 3 0 4 3 4
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  ١ریاضی و آمار  ٢١ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ٣ گزینۀ: پاسخ -١٠٥
x)صورت  باشد، به x2و  x1هایش  نکته: معادلۀ درجه دومی که ریشه   x )(x x )  1 2   است. 0

xرض در اینجا با ف    1
2
xو  3 2   داریم: 3

¥oTz¶ â¾±µ] jIdUH(x ( ))(x ) (x )(x ) x x           22 2 73 0 3 0 2 03 3 3   

  کنیم: ضرب می ٣دو طرف تساوي آخر را در عدد   

 
m n

x x  23 7 6 0   

  پس:  
m n ( )      7 6 13   

  ١ریاضی و آمار  ٣٥و  ٣٤هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ٤ گزینۀ: پاسخ -١٠٦

P(x)اي نظیر  گیري معادله مشترك هاي معادله و مخرج هاي گویا، ابتدا با توجه به خاصیت نکته: براي حل معادالت شامل عبارت  
Q(x)

 دست  به 0

Q(x)آید. به شرط اینکه  می  P(x)، معادله وقتی جواب دارد که 0  قبول هسـتند کـه  هایی قابل هاي این معادله آن است. از بین جواب 0

P(x)مخرج کسر 
Q(x)

  را صفر نکنند. 

axنکته: در معادلۀ درجه دوم    bx c  2 bxهاي معادله  ، ریشه0
a

  
 bهستند و دلتا از رابطۀ  2 ac  2   آید. دست می به 4

x(xدو طرف معادله را در    )   کنیم: ضرب می 1
x(x ) x x x(x ) x x x x x

x x
               


1 2 21 6 6 1 6 6 1 7 1 6 6 6 1 01   

  کنیم: دلتاي معادله را حساب می  
b ac ( ) ( )( )         2 24 1 4 6 1 1 24 25   

  ها برابر است با: ریشه  

oUï¦a¼¨ ¾â zÄn

xbx
a x


        

    


1

2

6 1
1 5 12 2

4 12 12
12 3

   

  ١ریاضی و آمار  ٣٥ صفحۀ*  دشوار: * سؤال خصاتمش ▲  ٣ گزینۀ: پاسخ -١٠٧

1نسبت جرم نمک به جرم آب،   
  گیریم. در نظر می x10و جرم آب را  xاست. جرم نمک را  10

xکنیم. جرم جدید نمک  گرم نمک به محلول اضافه می ٤٠٠سپس       است. x10جرم آب، همان و  400

xنسبت     1، برابر x10به  400
x  است: 8 x x x x

x


       
400 1 10 8 3200 2 3200 160010 8   

xجرم ثانویۀ محلول، مجموع     x)                                                   است: x10و  400 ) x x ( )      400 10 11 400 11 1600 400 18000   
  ١ریاضی و آمار  ٣٥ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ٤ گزینۀ: پاسخ -١٠٨
  کند. نکته: ریشۀ معادله در خود معادله صدق می  

P(x)اي نظیر  گیري معادله مشترك هاي معادله و مخرج توجه به خاصیتهاي گویا، ابتدا با  نکته: براي حل معادالت شامل عبارت  
Q(x)

 دست  به 0

Q(x)آید. به شرط اینکه  می  P(x)، معادله وقتی جواب دارد که 0  قبول هسـتند کـه  هایی قابل هاي این معادله آن است. از بین جواب 0

P(x)کسر  مخرج
Q(x)

  را صفر نکنند. 

  x    کنیم: اري می گذ را در معادله جاي 3
xx x

x a ax a a
 

    
   

2 32 3 3 1 15 101 11 3 3 1   

)دو طرف معادله را در    a )(a ) 3 1   کنیم: ضرب می 3
( a ) (a ) ( a )(a ) a a a a a a a

a
a a (a )(a )

a


                 


         



2 2

3 2

15 3 1 10 3 3 1 3 45 15 10 30 3 9 3 3 27 42 0
29 14 0 7 2 0 7
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  ٣ریاضی و آمار  ٢ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ١ گزینۀ: پاسخ -١٠٩
طریق انجام داد و این دو عمـل را نتـوان بـا هـم انجـام داد، در ایـن صـورت بـه  nطریق و عمل دیگري را به  mنکته: اگر بتوان عملی را به   

(m n) توان عمل اول  طریق میªتعمیم است.) دو عمل نیز قابلعمل دوم را انجام داد. (اصل جمع به بیش از » یا  
  شهر کشور سوم، مسافرت کند. ٧شهر کشور دوم یا یکی از  ٥شهر کشور اول یا یکی از  ٤علی باید به یکی از   
پس طبق اصل جمع، او به     4 5 7   تواند مسافرت کند. حالت می 16
  ٣ضی و آمار ریا ٣ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ٣ گزینۀ: پاسخ -١١٠

 nطریـق بـه  mدر مرحلۀ دوم هرکدام از این » وªطریق  mنکته: اگر عملی طی دو مرحلۀ اول و دوم انجام پذیرد، طوري که در مرحلۀ اول به   
mپذیر باشند، در کل آن عمل به  روش انجام n مرحله است.) تعمیم به بیش از دو پذیر است. (اصل ضرب قابل طریق انجام  

  باید باشد) Bحالت دارد (همان رنگ خانۀ  ١، Cحالت و خانۀ  ٦، Bکنیم. خانۀ  شروع می Cو  Bبا قسمت   

A B C D E
   

6 1   

  رنگ باقی مانده است. ٥  
  حالت داریم: ٣و  ٤ترتیب  ، بهEو  Dهاي  حالت و براي خانه ٥، Aبراي خانۀ   

A B C D E
    

5 6 1 4 3 360   

  ٣ریاضی و آمار  ٨ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ٤ گزینۀ: پاسخ -١١١
P(nها مهم باشد) را با نماد  جایی یا ترتیب انتخاب آن شیء (که جابه nشیء از بین  rهاي  نکته: تعداد انتخاب   ,r) دهـیم و بنـا بـر  نشان می

  کنیم: دستور زیر محاسبه می
n!P(n ,r)

(n r)!



   

  شده برابر است: با کسر داده ٤با توجه به نکتۀ باال، مقدار گزینۀ   
! !P( , )

( )! !
 


7 77 4 7 4 3   

  ٣ریاضی و آمار  ٤ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ٣ گزینۀ: پاسخ -١١٢
مـل را نتـوان بـا هـم انجـام داد، در ایـن صـورت بـه طریق انجام داد و این دو ع nطریق و عمل دیگري را به  mنکته: اگر بتوان عملی را به   

(m n) توان عمل اول  طریق میªتعمیم است.) عمل دوم را انجام داد. (اصل جمع به بیش از دو عمل نیز قابل» یا  
 nطریـق بـه  mمرحلۀ دوم هرکدام از این در » وªطریق  mنکته: اگر عملی طی دو مرحلۀ اول و دوم انجام پذیرد، طوري که در مرحلۀ اول به   

mپذیر باشند، در کل آن عمل به  روش انجام n تعمیم به بیش از دو مرحله است.) پذیر است. (اصل ضرب قابل طریق انجام  
  برویم: Eبه  Aتوانیم از  روش می ٣به   

E:                           ¾Mبه  B، سپس از Bبه  A) از ١   ¾MB A E B
 

3 4 12   

  راه ١: Eبه  A) مستقیم از ٢  

E:         ¾Mبه  Dو سپس از  Dبه  C، بعد از Cبه  A) از ٣   ¾M ¾MC A D C E D
  

2 4 2 16   

                              پس تعداد کل مسیرها طبق اصل جمع برابر است با:    12 1 16 29   
  ٣ریاضی و آمار  ٤تا  ٢هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ٢ ۀگزین: پاسخ -١١٣
طریق انجام داد و این دو عمـل را نتـوان بـا هـم انجـام داد، در ایـن صـورت بـه  nطریق و عمل دیگري را به  mنکته: اگر بتوان عملی را به   

(m n) توان عمل اول  طریق میªتعمیم است.) اد. (اصل جمع به بیش از دو عمل نیز قابلعمل دوم را انجام د» یا  
 nطریـق بـه  mدر مرحلۀ دوم هرکدام از این » وªطریق  mنکته: اگر عملی طی دو مرحلۀ اول و دوم انجام پذیرد، طوري که در مرحلۀ اول به   

mپذیر باشند، در کل آن عمل به  روش انجام n تعمیم به بیش از دو مرحله است.) ر است. (اصل ضرب قابلپذی طریق انجام  
  کنیم: رقمی، زوج باشد، در دو حالت بررسی می ٤باید یکان این عدد   

                                 ) یکان صفر باشد:١  

oÿÅ q]ï¾M ´¤n 7 oÀ oÿÅ

·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä

 

   
6 5 4 1 120   

                         باشد: ٨یا  ٦، ٤، ٢) یکان ٢  

oÿÅ» ·I§Ä q]ï¾M 8 IÄ 6 IÄ 4 IÄ 2

·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä

 

   
5 5 4 4 400   

                                   پس تعداد کل این اعداد، برابر است با:   120 400 520   
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۱۸  ۱۸  

  ٣ریاضی و آمار  ٤تا  ٢هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ١ گزینۀ: پاسخ -١١٤
  است. !nنامیم که تعداد آن برابر  شیء می nیی از تاnشیء متمایز را یک جایگشت  nنکته: هر حالت از کنار هم قرار گرفتن   
  دهیم: را در سه حرف اول کلمۀ موردنظر قرار می nو  s ،iحرف  ٣اول   

Ï»H ýoe ³»j ýoe ³¼w ýoe ³nI¿a ýoe ´\¹Qýoe ´z{ ýoe    
3 2 1   

  دهیم: ) را در سه حرف آخر قرار میlو  g ،aحرف باقی مانده (یعنی  سهحاال   

Ï»H ýoe ³»j ýoe ³¼w ýoe ³nI¿a ýoe ´\¹Qýoe ´z{ ýoe ! !       
3 2 1 3 2 1 3 3 36   

  ٣ریاضی و آمار  ٣ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ٢ گزینۀ: پاسخ -١١٥
 nطریـق بـه  mدر مرحلۀ دوم هرکدام از این » وªطریق  mنکته: اگر عملی طی دو مرحلۀ اول و دوم انجام پذیرد، طوري که در مرحلۀ اول به   

mپذیر باشند، در کل آن عمل به  روش انجام n تعمیم به بیش از دو مرحله است.) پذیر است. (اصل ضرب قابل طریق انجام  
,رقم داریم:  ٨در کل    , , , , , ,0 1 2 3 4 5 6 7   

I¬kÅ·                    ):٧تا  ١حالت دارد، ( ٧کنیم که  از صدگان شروع می   ·I«Àj ·I§Ä 
7   

I¬kÅ·        الت داریم:ح ٦حالت و براي یکان،  ٧براي دهگان،    ·I«Àj ·I§Ä  
7 7 6 294   

  ٣ریاضی و آمار  ٨تا  ٦هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ٤ گزینۀ: پاسخ -١١٦
P(nها مهم باشد) را با نماد  جایی یا ترتیب انتخاب آن شیء (که جابه nشیء از بین  rهاي  نکته: تعداد انتخاب   ,r) دهـیم و بنـا بـر  نشان می

  کنیم: دستور زیر محاسبه می
n!P(n ,r)

(n r)!



   

  است. !nنامیم که تعداد آن برابر  شیء می nتایی از nشیء متمایز را یک جایگشت  nنکته: هر حالت از کنار هم قرار گرفتن   
!n                           است، پس: !nدهیم،  نفر تشکیل می nهایی که با  تعداد صف   n  120 5   
nدر نتیجه       شود. می ٧برابر با  2
  نفره تشکیل دهیم، تعداد حاالت برابر است با:  ٣نفر، یک صف  ٧باید با   

IÄÏ»H oÿº ³»j oÿº ³¼w oÿº
!P( , )
!

    
7 6 5 7210 7 3 2104   

  ٣ریاضی و آمار  ٥ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ٣ گزینۀ: پاسخ -١١٧
!n                  دهیم: نمایش می !nرا با  nتا  ١ضرب اعداد طبیعی متوالی از  نکته: حاصل   n    1 2 3    
  طبق نکته داریم:  

 !!

! !

! ! ! ! ! !A
! ! ! ! ! !

         
  

        

77

5 6

49 6 42 5 7 7 6 7 6 5 7 7 7
20 3 30 4 5 4 3 6 5 4 5 6



 
   

  گیریم: فاکتور می 5!و در مخرج از  7!حال در صورت از   
! ! ! ( ) ! !A

! ! ! ( ) ! !
      

      
   

7 7 7 7 7 1 6 7 6 7 6 5 6 6 365 6 5 1 6 5 7 5 7   

  ٣ریاضی و آمار  ٨ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ٤ گزینۀ: پاسخ -١١٨
P(nاشد) را با نماد ها مهم ب جایی یا ترتیب انتخاب آن شیء (که جابه nشیء از بین  rهاي  نکته: تعداد انتخاب   ,r) دهـیم و بنـا بـر  نشان می

  کنیم: دستور زیر محاسبه می
n!P(n ,r)

(n r)!



   

P(nابتدا مقدار عبارت    , P(nو  3( ,   نویسیم: تر می را ساده 1(

     
 
n! n!P(n , ) n(n )(n ) P(n , ) n

(n )! (n )!
3 1 2 13 1   

  اري دو تساوي باال در معادله، داریم: گذ با جاي  

¥oTz¶ ¾â ±µ] jIdUH

P(n , ) n(n )(n )P(n , ) n n n n n n
n n

n
(n )(n )

n

 
            

 


     
 

2 23 1 21 48 48 48 2 48 02 2
88 6 0 6
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  ٣ریاضی و آمار  ٣و  ٢هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ٢ گزینۀ: پاسخ -١١٩
یـن صـورت بـه طریق انجام داد و این دو عمـل را نتـوان بـا هـم انجـام داد، در ا nطریق و عمل دیگري را به  mنکته: اگر بتوان عملی را به   

(m n) توان عمل اول  طریق میªتعمیم است.) عمل دوم را انجام داد. (اصل جمع به بیش از دو عمل نیز قابل» یا  
 n طریـق بـه mدر مرحلۀ دوم هرکدام از این » وªطریق  mنکته: اگر عملی طی دو مرحلۀ اول و دوم انجام پذیرد، طوري که در مرحلۀ اول به   

mپذیر باشند، در کل آن عمل به  روش انجام n تعمیم به بیش از دو مرحله است.) پذیر است. (اصل ضرب قابل طریق انجام  
  رقم آن فرد باشد: ١رقم آن زوج باشد، باید  ٣اگر دقیقاً   
  ) یکان فرد باشد:١  

8 IÄ 6 IÄ 4 IÄ 2 9 IÄ 7 IÄ 5 IÄ 3 IÄ 1

·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä

 

   
4 4 3 5 240   

  :) دهگان فرد باشد٢  
8 IÄ 6 IÄ 4 IÄ 2 9 IÄ 7 IÄ 5 IÄ 3 IÄ 1

·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä

 

   
4 4 5 3 240   

  ) صدگان فرد باشد:٣  
8 IÄ 6 IÄ 4 IÄ 2 9 IÄ 7 IÄ 5 IÄ 3 IÄ 1

·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä

 

   
4 5 4 3 240   

  ) هزارگان فرد باشد:٤  
9 IÄ 7 IÄ 5 IÄ 3 IÄ 1 8 IÄ 6 IÄ 4 IÄ 2 IÄ 0

·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä

 

   
5 5 4 3 300   

)                          تعداد کل حاالت برابر است با:   )  3 240 300 1020   
  ٣ریاضی و آمار  ٨تا  ٥هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ٢ گزینۀ: پاسخ -١٢٠

  است. !nنامیم که تعداد آن برابر  شیء می nتایی از nشیء متمایز را یک جایگشت  nنکته: هر حالت از کنار هم قرار گرفتن   
, nkQ » 1 kºpoÎ  2 nkQ » 2 kºpoÎ  3 nkQ » 3 kºpoÎ  4 nkQ » 4kºpoÎ 1                 دهیم: هر فرزند را به همراه پدرش در یک بسته قرار می   , ,   
  توانیم کنار هم قرار دهیم. حالت می 4!بسته را به  ٤این   
  حالت داریم. 2!تواند عوض شود، پس داخل هر بسته  داخل هر بسته، جاي پدر و فرزند می  
  در نتیجه تعداد کل حاالت برابر است با:  

IÀ ï¾TvM IÀ ï¾TvM ®iHj

! ( !)
 

   44 2 24 16 384   

  

  اقتصاد ٩و  ٨ هاي صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ٢ ۀنی: گزپاسخ -١٢١
 .است او تالش و فعالیت محرك ،انسان الف) نیازهاي  
  .شود می تبدیل ناپذیري سیري نوعی به جویی کمال شود، متوقف خود حیوانی و مادي نیازهاي در انسان ب) اگر  
  اقتصاد ١٠و  ٩ هاي صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ٤ ۀنی: گزخپاس -١٢٢
 .معنوي نه مادي هستند نیاز ٤ و ٢ هاي گزینه در ه شد آورده نیازهاي رسید؛ نخواهد خود کمال به معنوي نیازهاي رفع بدون الف) انسان  
  .است مرتبط آن با بنابراین است شده ذکر »محدودیت منابعªیعنی  اول نکتۀ ذیل مذکور ب) جملۀ  
 محـدود بشـر فنی بودن دانش محدود نیز و ذخایر این از بسیاري بودن ناشناخته دلیل به زمین کرۀ در بودن فراوان وجود با معدنی ج) ذخایر  

 .است کرده فراهم براي بشر را بیشتري هاي محدودیت گذشته، قرن در منابع از رویه بی استفادۀ این بر عالوه. است
  .باشد همراه نسلی بین عدالت رعایت و ها آن از صیانت و حفظ با باید منابع از استفاده ،منابع محدودیت به توجه د) با  
  اقتصاد ١١ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ٣ ۀنی: گزپاسخ -١٢٣
 وي که معناست بدان این .است ینهگز پرسودترین کار این که کند می فکر دار مغازه بنابراین است؛ محدود عقالنیت موارد جمله از فرد انتخاب  

 انتخـاب، (مرحلـۀ خودش نظر از گزینه انتخاب پرسودترین در اما است، شده اشتباه دچار موردنظر هاي گزینه زیان و سود محاسبۀ مرحلۀ در
  .کند نمی اشتباه هرگز انتخاب) روش
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۲۰  ۲۰  

  اقتصاد ١٢ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ١ ۀنی: گزپاسخ -١٢٤
 را گزینه پرسودترین کرده و محاسبه را گزینه هر ساالنه منفعت میزان باید آن، محاسبۀ براي و باشد گزینه پرسودترین باید فرد ابالف) انتخ  

  بنابراین: دانست؛ »الفª بخش پاسخ
  منافع ساالنۀ اجاره دادن ملک تومان  ١٧,٣٠٠,٠٠٠  ١٢ماه   ٢٠٧,٦٠٠,٠٠٠یا تومان  ٦/٢٠٧میلیون تومان 

  گذاري در بورس منافع ساالنۀ سرمایه تومان  میلیارد ٢,٤٠٠  %٧  ١٦٨تومان  میلیون
  منافع ساالنۀ خرید طال تومان  میلیارد ٢,٤٠٠  %٩  ٢١٦میلیون تومان 

 آید. دست می هکه از منافع حاصل از فروش ملک (منفعت ساالنۀ ملک) ب .کند انتخاب را تومان میلیون ٢١٦ ساالنه سود با طال خرید باید فرد  
  .است ملک دادن اجاره یعنی بعدي گزینۀ بهترین منافع فرد، فرصت ب) هزینۀ  
  اقتصاد ١٦تا  ١٤ هاي صفحهمشخصات سؤال: * ساده *  ▲  ٣ ۀنی: گزپاسخ -١٢٥
. نیسـت اقتصـادي صرفاً و و... هم دارد سیاسی و حقوقی، شناختی روان تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، ابعاد اقتصادي، موضوعات و مسائل همۀ الف)  

 .ارائه کنند منطقی و مناسب پاسخ ها، پرسش از این هریک براي تا کنند می تالش مختلف هاي رشته دانشمندان همکاري با اقتصاددانان
  .بدهند ایشافز ها سایر دانشگاه با مقایسه در را خود علمی اعتبار اقتصادي، برجستۀ کارشناسان تربیت با کنند می سعی ها ب) دانشگاه  
  اقتصاد ١٧ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ٢ ۀنی: گزپاسخ -١٢٦
 یکدیگر با افراد و پیوندهاي ارتباطات همۀ به و کند نمی محدود خدا با فرد رابطه به صرفاً را عبادت که است این اسالم مهم هاي ویژگی الف) از  

 کـه کسی همانند کوشد، می نوعانش هم یا زندگی خانواده سطح ارتقاي براي که فردي. زند می عبادت رنگ هم اقتصادي) روابط جمله (از
المُجاهِدِ عَلی (الکادُّ .است تقدیر شایستۀ کند، می جهاد خدا راه در  ).ا� سَبیلِ فی عِیالِهِ کَ

 دلیل داند؛ نمی کافی به هدف رسیدن و قیتموف براي تنهایی به را انسان عقل اما دارد؛ اي ویژه اهمیت فرد زندگی در اقتصاد اسالم، نظر ب) از  
  .است همین مطلب هم دین ۀارائ فلسفه و پیامبران فرستادن

  اقتصاد ٢٤ ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ٣ ۀنی: گزپاسخ -١٢٧
  ه کنندگان خدمات نیستند.کنند، پس جز ارائ هاي خورشیدي، به تولید یک کاالي فیزیکی اقدام می هاي ضدگلوله و صفحه هاي تولید شیشه کارخانه  
  اقتصاد ٢٣ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ٤ ۀنی: گزپاسخ -١٢٨
 .کند تولید و ایجاد خود تغییر پیرامون محیط و مواد در خود تالش و ریزي برنامه با و آگاهانه تواند می اما ندارد؛ را اشیا خلق قدرت الف) انسان  
  ها: گزینه ب) بررسی  
  .) درست است٢و  ١  
  .گیرد قرار فروش و خرید تواند مورد می دارد، بنابراین مبادالتی و مصرفی ارزش تولیدي فعالیت ) خروجی٣  
  .نیست آن نبودن تولیدي و نداشتن ارزش مانع نبودن محصول ملموس هستند؛ ارزش داراي و تولیدي فعالیت خروجی محصوالت، این ) همۀ٤  
  اقتصاد ٢٤ ۀدشوار * صفحمشخصات سؤال: *  ▲  ٤ ۀنی: گزپاسخ -١٢٩
  صنعت گیاهان: با داروها تولید نرم)/ (محصوالت خدمات بیماران: معاینۀ /احیا منزل: باغچۀ در گیاهان پرورش /حیازت کوه: از گیاهان آوردن دست به  
  وع دوم تولید است.ن ،در نتیجه صنعت .رود نمی شمار به تولید انواع از یکی و است تولیدي هر از قبل مرحلۀ حیازت کنید دقت  
  اقتصاد ٢٩ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ٣ ۀنی: گزپاسخ -١٣٠
  :از است عبارت آن فرمول که است ویژه یا اقتصادي سود شود، می درج مالیاتی اظهارنامۀ در که سودي  

 فرمول کلی محاسبه هزینه  درآمد   
 فرصت) هزینۀغیرمستقیم ( و مستقیم هاي هزینه  اقتصادي سود   درآمد

 محاسـبه قابـل فرمـول از همین استفاده با نیز کاال هر فرصت هزینۀ و است محاسبه قابل تولیدکننده مستقیم هاي هزینه و درآمد سؤال صورت در  
 تمام تولید ۀهزین محاسبۀ براي اما کرد، ضرب ه شد فروخته  محصوالت تعداد در را محصول هر قیمت باید درآمد محاسبۀ براي که کنید دقت. است

  :بنابراین است؛ شده هزینه ها آن تولید براي حال هر چراکه به کرد ضرب محصوالت تولیدشده تعداد در را محصول هر تولید هزینۀ محصوالت،
  ](کل هزینۀ فرصت)  )قطعه ١٥,٠٠٠ تومان  ٧,٠٠٠([  )قطعه ٩,٠٠٠ تومان  ٢٤,٦٠٠( میلیون تومان  ٨٤,٠٠٠,٠٠٠

  کل هزینۀ فرصت تومان  ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠ تومان  ٢٢١,٤٠٠,٠٠٠ یون تومان میل ٨٤,٠٠٠,٠٠٠
  کل هزینۀ فرصت تومان  ٣٢,٤٠٠,٠٠٠

  هزینۀ فرصت هر محصول تومان  ٣٢,٤٠٠,٠٠٠ قطعه  ١٥,٠٠٠  ١٦٠/٢تومان  
  اقتصاد ٢٥ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ٢ ۀنی: گزپاسخ -١٣١
 تولیـد توسـعه و تداوم (غیرانتفاعی) در ملی و انسانی هاي انگیزه و درآمد کسب مثل خانوادگی (انتفاعی) و شخصی هاي انگیزه از اي وعهمجم  

 دسته دو هر به که است پاسخ درست اي شود، پس گزینه می گرفته نادیده انگیزه دو هر اقتصادي، فعالیت انجام عدم با بنابراین هستند؛ دخیل
  باشد. کرده اشاره ها یزهانگ از

  ها: گزینه بررسی  
  .است انتفاعی آمده هاي انگیزه فقط )١  
  .است اي انتفاعی انگیزه خانواده و خود نیازهاي رفع و انتفاعیغیر انگیزۀ کشور، آبادانی و موفقیت و حالل روزي ) کسب٢  
  .است آمده غیرانتفاعی هاي انگیزه ) فقط٤و  ٣  
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  اقتصاد ٢٦و  ٢١ هاي صفحهشخصات سؤال: * متوسط * م ▲  ٣ ۀنی: گزپاسخ -١٣٢
 .دهد می نشان قیمت به نسبت خود حساسیت با را کاال اهمیت میزان کننده، الف) مصرف  
 در درگیـر هاي طرف همۀ حقوق و بگیرد رونق بیشتر کشورها بین اقتصادي ها روابط آن کمک با که است نیاز نهادهایی نیز جهان سطح ب) در  

 .شود حفظ انیجه تجارت
  :ها گزینه ج) بررسی  
  .) درست هستند٢و  ١  
  .شود می تولید استفاده عوامل سایر اجارۀ خرید یا براي بلکه شود نمی تبدیل خدمات و کاال به خود مالی ) سرمایۀ٣  
 .است حرام در اسالم و شده محسوب ربا کار چراکه این نیست دادن اجاره قابل مالی ) سرمایۀ٤  
  :است تولید عامل برترین دلیل سه به انسانی د) نیروي  
  .کند نمی پیدا قابلیت استفاده طبیعت باارزش و بیکران منابع نباشد انسان ) تا١  
  .دارد برعهده را تولید عوامل سایر ترکیب ) وظیفۀ٢  
  .انسانهاست کار گذشتۀ حاصل واقع در فیزیکی ) سرمایۀ٣  
  اقتصاد ٢٩ ۀوار * صفحمشخصات سؤال: * دش ▲  ١ ۀنی: گزپاسخ -١٣٣
 سـؤال ایـن در و آن است مالک خود تولیدکننده که است امکاناتی و منابع از دست رفتۀ منافع فرصت، هزینۀ یا غیرمستقیم هاي هزینه الف)  

  با: است مساوي آن ماهانۀ منافع است. آن مالک تولیدکننده که است انباري دو منافع معادل
  هاي غیرمستقیم ماهانه هزینه میلیون تومان  ٩٤ انبار  ٢  ١٨٨میلیون تومان   

  ؛ بنابراین ابتدا باید درآمد را محاسبه کرد که فرمول آن عبارت است از:»هاي مستقیم هزینه درآمد  سود حسابداري ªدانیم که  ب) می  
  درآمد ه  شد تعداد کاالي فروخته ه  شد قیمت کاالهاي فروخته  

  درآمد میلیون تومان  ٢ قطعه  ١٤,٤٠٠ میلیون تومان  ٢٨,٨٠٠
 مسـتقیم هـاي سایر هزینـه است، آن مالک خود تولیدکننده که انبار دو منفعت به جز که شود محاسبه تولید مستقیم هاي هزینه باید سپس  

  بنابراین: هستند؛
( ) ( ) /       1560 1400 9640 94 12 192 12 16   هاي مستقیم هزینه 032

  سود حسابداري میلیون تومان  ٨٠٠/٢٨ مان میلیون تو ٠٣٢/١٦  ٧٦٨/١٢میلیون تومان 
  است: محاسبه قابل رابطه این از نیز اقتصادي سود است. ویژه یا اقتصادي سود شود می درج مالیاتی اظهارنامۀ در که ج) سودي  

  سود اقتصادي سود حسابداري  هاي غیرمستقیم  هزینه
  سود اقتصادي میلیون تومان  ٧٦٨/١٢  )ماه ١٢ میلیون تومان  ١٨٨(  ٥١٢/١٠میلیون تومان 

 اي سـاده محاسبات غیرمستقیم که هاي هزینه آوردن دست به از پس کرد؛ حل توان می نیز طوالنی محاسبات بدون را سؤال این که کنید دقت  
 چراکه همیشه است تر گبزر (سود اقتصادي) »جª بخش از آن، حسابداري) (سود »بª بخش که است پاسخ هاي گزینه که گفت توان می دارد،
  است. اقتصادي سود از بیشتر حسابداري، سود

 اقتصاد ٣٠تا  ٢٧ هاي صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ٤ ۀنی: گزپاسخ -١٣٤
 یـافتن بـازار نیـز آن هـاي یکی از راه که آورده دست به بیشتري درآمد بلکه است نداده کاهش را خود تولید هاي هزینه تولیدکننده الف) این  

 .باشد می محصوالتش براي مناسب
  .شود می مطرح »سازمان تولیدªمفهوم  دنبال به مشارکتی، و شخصی به وکارها کسب انواع بندي ب) تقسیم  
  ها: گزینه ج) بررسی  
  .است حرام و چراکه ربا دهد اجاره را مالی سرمایۀ تواند نمی ) انسان١  
  .درست هستند )٤و  ٢  
  .فیزیکی سرمایۀ اجارۀ نه است مالی سرمایۀ دادن الحسنه قرض با عیاجتما و الهی اجر ) بردن٣  
  اقتصاد ٣١تا  ٢١، ١٤ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ٢ ۀنی: گزپاسخ -١٣٥
 .درست هستند »وªو  »جª، »الفªعبارات: بررسی  
 .محصوالت کیفیت نه است هزینه کمتر با محصول بیشتر تولید وري، بهره ب) مالك  
 .است شده توافق که نسبی به یا و است مساوي  میزان به یا سود تقسیم باشد مشارکتی وکار سبک د) اگر  
 .نوآوري در ضرب خطرپذیري با است مساوي ) کارآفرینیه  
 تـرین مهم از یکی ، در جایگاه»علم اقتصادªعنوان  با و یافت بیشتري تکامل نیز بشر اقتصادي اندیشۀ بشري، تمدن پیشرفت و گسترش ز) با  

  .گرفت قرار دانشگاهی علوم و بشري هاي دانش
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  ١علوم و فنون ادبی  ٤٠تا  ٣٨هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ٢پاسخ: گزینۀ  -١٣٦
  ١علوم و فنون ادبی  ٤٥* صفحۀ متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ١پاسخ: گزینۀ  -١٣٧

  ١علوم و فنون ادبی  ٤٣سؤال: * متوسط * صفحۀ مشخصات  ▲  ٣پاسخ: گزینۀ  -١٣٨ 
  ها: بررسی نادرستی سایر گزینه  
  رفت. فراتر نمی اخالقی: مفاهیم از قلمرو کلی ١گزینۀ   
  ، غنایی بود.مدحیحماسی،  ه،ترین انواع شعر این دور : رایج٢گزینۀ   
  رواج یافت. چهارم: آوردن موعظه و نصیحت از آغاز قرن ٤گزینۀ   
  ١علوم و فنون ادبی  ٤٤و  ٤٣هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ٤خ: گزینۀ پاس -١٣٩
  علت نادرستی دیگر موارد:  
  قمري نوشته شد. ٣٤٦ب) در سال   
  اي از علما آن را به زبان فارسی برگرداندند و نام آن را ترجمۀ تفسیر طبري نهادند. د) تفسیر طبري به زبان عربی بوده است که عده  
  ٣علوم و فنون ادبی  ١٤و  ١٣هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ٤اسخ: گزینۀ پ -١٤٠
  : از عوامل تأثیرگذار در ایجاد نهضت بازگشت ادبی است.٤گزینۀ   
  ٣علوم و فنون ادبی  ١٣و  ١٢هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ٢پاسخ: گزینۀ  -١٤١
  ªزگشت ادبی است.سرایی دورۀ با از مقلدین غزل» مجمر اصفهانی  
  ٣علوم و فنون ادبی  ١٣مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ١پاسخ: گزینۀ  -١٤٢
  دربارۀ اوست. ١است که گزینۀ » صباي کاشانیªاین بیت سرودۀ   
  ٣علوم و فنون ادبی  ١مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ٣پاسخ: گزینۀ  -١٤٣
  خان بدیع و قمر: میرزا حسن الدین شمس -شمس و طغرا: محمدباقر میرزا خسروي  
  باباي اصفهانی: جیمز موریه سرگذشت حاجی  
  ٣علوم و فنون ادبی  ٢٠مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ١پاسخ: گزینۀ  -١٤٤
  اثر معروف اوست.» منشآتªاست که » مقام فراهانی قائمªعبارت سؤال دربارۀ   
  ٣علوم و فنون ادبی  ١مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ٤پاسخ: گزینۀ  -١٤٥
  ªاز شاعران دورۀ بازگشت ادبی است.» نشاط اصفهانی  
  ٣علوم و فنون ادبی  ١٧مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ٢پاسخ: گزینۀ  -١٤٦
  ٣علوم و فنون ادبی  ١٨تا  ١٦هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ٢پاسخ: گزینۀ  -١٤٧
  ªبه مدیریت » دانشکدهªبود.» ارالشعراي به ملک  
  ٣علوم و فنون ادبی  ٢٠تا  ١٨هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ٣پاسخ: گزینۀ  -١٤٨
  قاجار آغاز شد. شاه فتحعلیترجمه در دورۀ   
  ٣علوم و فنون ادبی  ١٨و  ١٧هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ١پاسخ: گزینۀ  -١٤٩
  ªسرودۀ » آل ایدهªنیز سرودۀ اوست. ١ینۀ است که بیت گز» میرزادۀ عشقی  
  ١علوم و فنون ادبی  ٥مشخصات سؤال: * ساده * درس  ▲  ١پاسخ: گزینۀ  -١٥٠

م  ري  وَ  پر  می  [I·  پیش  زین  گر  اَ   دَ
                     
    را  [I·  کرد  هم  خا  رود  بد  º¼·  كُ
                      

  در چنین سؤاالتی نباید هجاهاي کشیده را به یک هجاي بلند و کوتاه تبدیل کرد. نکته:  
  ١علوم و فنون ادبی  ٥مشخصات سؤال: * ساده * درس  ▲  ٣پاسخ: گزینۀ  -١٥١

ر  ظر   نَ   چُ   دم  کر  تُ  ي  رو  اب  مِ  خَ  دَ
                        
  مد  را  دَ  چُ  Än¸  شی  يِ  دِ  خن  کر  شِ  بِ
                        

  ١علوم و فنون ادبی  ٥مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ٤پاسخ: گزینۀ  -١٥٢
  خیش) -شاق -لیست -: هجاهاي کشیده (شهر٤گزینۀ   
   ها: بررسی سایر گزینه  
  خیز -گفت -: دار٣گزینۀ   تاد -دوس -: داشت٢گزینۀ   تیم -سوخ -: داخت١گزینۀ   
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  ١علوم و فنون ادبی  ٥مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ٣پاسخ: گزینۀ  -١٥٣
و  گو  مَ  بر  ب  حد  ز  ر  جو   ود  ش  می  د  یا  ز  ر  جُ
                                

  ١علوم و فنون ادبی  ٥مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ٣پاسخ: گزینۀ  -١٥٤
  ن  خا  د  رو  Iº·  شا  فِ  [I·  لی  یا  خ  بی

                        
  ر  گی  ت  دس  Hn·  دا  ست  دو  ري  گا  د  یا

                -    -    
  ١علوم و فنون ادبی  ٥مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ١پاسخ: گزینۀ  -١٥٥

                          

  ÃM¸  ب  ¬I·  رِ  خا  می  دُ  ج  مس  ب  یا  ب  هد  زا

                            
¸Ã¨  کرد  ز   یا  نِ   بی  یا  رِ  زِ  دا  خُ  را  نِ   خا  

  ١علوم و فنون ادبی  ٥مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  ٢پاسخ: گزینۀ  -١٥٦
 کلمات نادرست: نوروز      نودولتان ،    فردوسی ،    توحیدي ،     
 NOW) تلفظ شوند، مثالً؛ نو: OWصورت ( شود باید به ) شنیده میُـپرتو و... هجایی که به ظاهر ( -نکته: کلماتی مثل: نو  
  ١علوم و فنون ادبی  ٦مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ٢پاسخ: گزینۀ  -١٥٧
  سجع متوازي»: رتعزی -رتکفیª: کلمات سجع: ٢گزینۀ   
  ها: بررسی سایر گزینه  
ف»: بخواستند -بیاراستندª: کلمات سجع: ١گزینۀ      مطرّ
ف»: ساختم -بپرداختمª: کلمات سجع: ٣گزینۀ      مطرّ
ف»: نپاید -نیاسایدª: کلمات سجع: ٤گزینۀ      مطرّ
  ١علوم و فنون ادبی  ٦مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ٢پاسخ: گزینۀ  -١٥٨
ف»: نپیموده -بیهودهª: کلمات سجع: ٢زینۀ گ     سجع مطرّ
  ها: بررسی سایر گزینه  
  متوازي»: نبود -نرودª: کلمات سجع: ١گزینۀ   
  متوازي»: سازد می -تازد میª: کلمات سجع: ٣گزینۀ   
ف»: داد -نهادª: کلمات سجع: ٤گزینۀ      مطرّ
  ١فنون ادبی  علوم و ٦مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ٤پاسخ: گزینۀ  -١٥٩
ف»: پذرفته و رفتهª -متوازي»: بشکفته و پذرفتهª: کلمات سجع: ٤گزینۀ      مطرّ
  ها: بررسی سایر گزینه  
  سجع متوازي»: کویش -بویش -رویشª: کلمات سجع: ١گزینۀ   
  سجع متوازي»: عقیق -غریق -طریقª: کلمات سجع: ٢گزینۀ   
  سجع متوازي»: قل -گل -گلª: کلمات سجع: ٣گزینۀ   
  ١علوم و فنون ادبی  ٦مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  ٤پاسخ: گزینۀ  -١٦٠
ف»: نقاب -آفتابªب) کلمات سجع:      سجع مطرّ
ف»: حاجات -مناجاتªد) کلمات سجع:      سجع مطرّ
  بررسی سایر موارد:  
  سجع متوازي»: حوري -نوريªالف) کلمات سجع:   
  ج) سجع ندارد.  
ف»: پراکنده -بندهª) کلمات سجع: ه     مطرّ

  
  ۳ قرآن زبان عربی، ۳و  ۲های  صفحه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۱
ــَق )/ «۳و  ۱هــای  مضــارع و اول شــخص اســت (رد گزینــه» أجــد«     )/ نحــاس: مــس ۲و  ۱هــای  ماضــی و مجهــول اســت (رد گزینــه» قــد ُخلِ

» أکـ�)/ «۳و  ۲هـای  صفت تفضیلی است (رد گزینـه» أکرب)/ «۲و  ۱های  پیچیده شده است (رد گزینه )/ انطوی: در هم۳و  ۲های  (رد گزینه
  ).۱مضارع است (رد گزینۀ » ال یعقلون)/ «۳)/ الّناس: مردم (رد گزینۀ ۲صفت تفضیلی است (رد گزینۀ 
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  ۱ قرآن زبان عربی، ۱۲صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۲
  )/ ۴و  ۲هــای  مفــرد اســت (رد گزینــه» حاجــة)/ «۳املرافــق العاّمــة: تأسیســات عمــومی (رد گزینــۀ )/ ۲آیــد (رد گزینــۀ  شــ�ر مــی : بــهتُعتــرب  

  زائد است. ۳در گزینۀ » همچنین«کامالً نادرست است/  ۴ساختار گزینۀ 
  ۳ قرآن زبان ربی،ع ۲و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۲صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۳
جـایی  )/ جابه۴و  ۱های  دست آوری (رد گزینه ها)/ تحصل علی: به )/ تُخرجک: تو را خارج کند (رد سایر گزینه۱جمع است (رد گزینۀ » علوم«  

  نیز نامناسب است. ۲گرفته در گزینۀ  صورت
  ۱ قرآن زبان عربی، ۶صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۴
  )/ اآلِخـرین: آینـدگان ۴و  ۲هـای  دهنـد (رد گزینـه گوینـد آنچـه را انجـام �ـی )/ یقولون مـا ال یفعلـون: مـی۲و  ۱های  برای چه (رد گزینهلِم:   

  )۲)/ أک�: بیشرت (رد گزینۀ ۴)/ بل: بلکه (رد گزینۀ ۲و  ۱های  (رد گزینه
  »مضارع: شاید، گاهی اوقات قد «نکته:   
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱۲صفحۀ *  متوسط: سؤال صاتمشخ ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۵
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  ) ُسِمَع: شنیده شد۱  
  ) صّف آخر: کالس دیگر۲  
  ) َوجدت: یافت/ ُمغلق: بسته۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۸و  ۶های  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۶
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  هایم : دندان/ أسنا�ها بی�رستان : یکی ازت) إحدی املستشفیا۱  
  ) ساختار عبارت کامالً نادرست است. ۳  
  »آموزان، این �رین مهم را در کالس ننوشتند! دانش«ترجمۀ درست:   
  ترجمه نشده است.» األذی: اذیت کردن«) ِمن األفضل: بهرت است/ ۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱۵و  ۱۴های  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۷
ّي) ي (مقـالتدو مقالـۀ اول و دوم مـن: مقالتـا«رود و سـپس صـفت؛ لـذا  کار می الیه به نکته: در زبان عربی برخالف زبان فارسی، ابتدا مضاف  

  درست است.» األولی و الّثانیة
  )/ ۳و  ۱هـای  مثّنـی اسـت (رد گزینـه» دو مقالـه«)/ ۳و  ۱هـای  ضـمن مجهـول بیایـد (رد گزینـه مؤنث است و باید فعل مؤنث و در» مقالة«  

 ۱۰تـا  ۳)/ معـدوِد عـدد ۴و  ۳هـای  (رد گزینهها نیز مؤنث بیاید  مؤنث هستند و باید صفت آن» مقاله و مجّالت«)/ ۱ي (رد گزینۀ »: من«ضمیر 
  ).۴جمع است (رد گزینۀ 

  ۱ قرآن زبان ،عربی ۹تا  ۷های  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۸
  ها:  ترجمۀ گزینه  
  شود! ) باتری: از منابع انرژی است و نوعی از آن در خودروها استفاده می۱  
  خواند!  کند بلکه صرب کرده و خدا را می ) پرتالش: کسی است که در انجام کار تالش �ی۲  
  دهند! ) درو کردن: کاری است که کشاورزان آن را پس از کاشت انجام می۳  
  باشد! پارۀ آتش: اخگر یا پارۀ آتش که فروزان می )۴  
  ۳ قرآن زبان عربی، ۳و  ۲های  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۹
  »خاطر کارهایشان اسم و رسمی دارند! مردان به«ترجمۀ عبارت:   
  هاست. کارهای شایسته و ماندگار آن دلیل اع�ل و ماند، به این عبارت تأکید دارد که نام نیکوی افراد که جاودانه می  
  ها:  بررسی گزینه  
  ) این عبارت اشاره دارد که ارزش هر انسانی به کارهایی است که نیکو و درست انجام دهد.۱  
  داند. ) این عبارت میزان و مالک افتخار را خردمند بودن می۲  
  ل است.) این عبارت اشاره دارد که انسان از خود و دوای دردهای خود غاف۳  
  کند که مردم در آفرینش یکسانند و این مالک افتخار نیست. ) این عبارت توجه انسان را به این نکته جلب می۴  
  ۳ قرآن زبان عربی، ۱ترکیبی درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۰
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  مفعول ) فاعل ۱  
  مجرور بحرف جرّ  مصدر/ جاّر و مجرور  ) إسم مفعول ۳  
  ) اسم مکان نیست.۴  
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  ۳ قرآن زبان عربی، ۳صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۱
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  مفعول  » هم«مضارع/ ضمیر  ) ماٍض ۱  
  الغائب ) املخاطب ۲  
  إلیه مضاف لُحوم/ مجرور بحرف جّر  ) َمالحم ۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۵صفحۀ *  دشوار: سؤال اتمشخص ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۲
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  إلیه  مضاف ) اسم فاعل نیست/ مجرور بحرف جّر ۱  
  جملة فعلّیة له ثالثة حروف أصلّیة/ جملة إسمّیة  ) له حرفان أصلّیان ۳  
  متعدٍّ  مضارع/ الزم  ) ماٍض ۴  
   ۱ قرآن زبان عربی، ۱۰و  ۵های  صفحه * دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۳
  العالَم إلیه و مجرور)/ العالِم  موجوداِت (مضاف موجوداَت »)/ جملة«ُجَمٍل (جمعِ  َجَمٍل   
  ۱ قرآن زبان عربی، ۴صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۴
  ها:  بررسی گزینه  
  تَِصلینَ  َن ) تَِصلْ ۱  
  آید.)  (فعل در ابتدای جمله اغلب مفرد مییَقدر  ) یَقدرون ۲  
  تعیش  ) یعیش ۴  
  آید.  صورت مفرد مؤنّث می جمع غیر انسان است و فعل آن به» الحیوانات«نکته:   
  ۳عربی، زبان قرآن  ۲و صفحۀ  ۱ قرآن زبان عربی، ۷صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۵
  هستند. » مّیت«های هر دو جمع مکّرس » أموات«و » َموتی«  
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  مصدر و مفرد هستند. » الخرسان«و » العدوان) «۱  
  مثّنی هستند. » املتشاکیین«و » أخوینا) «۲  
  ) همۀ اسامی مفرد هستند. ۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱۸و  ۱۴های  صفحه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۶
  »ویک روز دارد! مرداد بیش از سیماه : «۳ترجمۀ گزینۀ   
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  ... گانه سهاز اهرام  دوم) هرم ۱  
  ۲ ( 87 12 99    
  یک ساعت و ربع  دقیقه  ۷۵) ۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱۵صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۷
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  آید.) مفرد می ۱۲حًة (معدود عدد صف ) صفحاٍت ۲  
  آید.) می» فاِعلَة/ فاعیة«الّرابعة (ساعت بر وزن  ) األربعة ۳  
  الواحدة الّساعة/ األولی  واحدة/ ساعة  ) واحد ۴  
  شود. ست که با عدد اصلی خوانده میتنها ساعتی ا» ساعِت یک«دّقت:   
  ۱ قرآن زبان عربی، ۴صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۸
  ها:  بررسی گزینه  
  به معنا) توجهي (با ) إعلَموا: فعل أمر/ ال یساعد: فعل نف۲  ي (با توجه به معنا): فعل أمر/ ال تعرف: فعل نف) أذکر۱  
  ) اسألوا: فعل امر/ ال تقنطوا: فعل نهی (حذف نون)۴    ) فعل امر و نهی ندارد.۳  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱۵صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۹
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  إلیه/ الیومّیة: صفة ) ک: مضاف۴  إلیه/ الّثالث: صفة ) ک، مدینة، نا، ه: مضاف۳  إلیه ) طالبین و دقائق: مضاف۲  
    ۱ قرآن زبان عربی، ۱۵و  ۱۴های  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۰
  دد اصـلی و جـای خـالی دوم، عـدد ترتیبـی اسـت و عـددی کـه بـین اصـلی و ترتیبـی مشـرتک اسـت، اعـداد عقـود اسـت جای خـالی اول، عـ  

  ).۱نامناسب است (رد گزینۀ » ون«)/ از طرفی مفعول منصوب و جای خالی دوم نیز صفت و مجرور است و لذا ۳و  ۲های  (رد گزینه
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  ١تاریخ  ١ درس ٤صفحۀ * ساده  مشخصات سؤال: * ▲  ٢ۀ نی: گزپاسخ -١٨١
  .شد آغاز گرفت، لقب خیتار پدر که» هرودتªبا ظهور  و »باستان ونانیª در الدیم از شیپ پنجم قرن از آن، کامل مفهوم در ينگار خیتار  
  ١تاریخ  ٢ درس ١٥صفحۀ * ساده  مشخصات سؤال: * ▲  ١ۀ نی: گزپاسخ -١٨٢
 تیرسـم ش. در ایـران ١٣٠٤ سـال از کـه يدیخورش يهجر يشمار گاه و است جهان يها يشمار گاه نیتر قیدق از یکی »یجاللª يشمار گاه  
  .است شده میتنظ آن  بر اساس ،افتی
  ١تاریخ  ٤ درس ٣٧صفحۀ * متوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ١ۀ نی: گزپاسخ -١٨٣
 از يا هیـهد را یپادشاه مقام او. بود »او از اتیوال حاکمان کامل اطاعت و پادشاه فراوان اراتیاخت و قدرتª بر یمبتن یحموراب یحکومت ۀویش  

  .پنداشت یم خود به خداوند جانب
  ١تاریخ  ٣ درس ٢٥صفحۀ * متوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ٢ۀ نی: گزپاسخ -١٨٤
 و لیسـ ماننـد یعـیطب يها دهیپد بروز ای و یعمران و يکشاورز يها فعالیت ۀجینت در اغلب و یاتفاق صورت به یخیتار يبناها و آثار از یبرخ  

 طـور بـهم.  ١٩٧٤مجسمۀ سرباز، در سـال  ٨٠٠٠با » تی (امپراتور چین باستان) هوانگ آرامگاه شیªاند؛ مثالً  شده انینما از دل زمین لرزه نیزم
  .شد کشف بودند، چاه کندن مشغول که ینیچ کشاورزان از يتعداد توسط یاتفاق

  .شد کشف بودند، کرده اشغال را مصر ناپلئون زمان در که يفرانسوطور اتفاقی توسط سربازان  به روزتا مشهور ۀنوشت سنگنکته:   
  ١تاریخ  ٣ درس ٢٤صفحۀ * متوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ٤ۀ نی: گزپاسخ -١٨٥
 و یفرهنگـ راتیتـأث و گذشـته جوامـع روابـط ،»گونـاگون يها تمدن و ها نیسرزم بناهاي باستانی و آثار ۀسیمقاªشناسان از طریق  باستان  

  .دهند یم حیتوض را گریکدی برها  آن ياقتصاد
 گذشتگان »یفرهنگ و يهنر ،یفن يها شرفتیپ ریسª کوشند یم مختلف، يها زمان در یباستان يبناها و آثار ۀسیمقا با شناسان استاننکته: ب  

  )٣. (علت نادرستی گزینۀ کنند درك را
  ١تاریخ  ٤ درس ٣٣صفحۀ * متوسط  ؤال: *مشخصات س ▲  ٣ۀ نی: گزپاسخ -١٨٦
 يهـا افتـهی. دانـد مـی يکشـاورز خاسـتگاه را رانیـا غـرب در زاگـرس يا هیکوهپا مناطق شتر،یب ر،یاخشناسی  باستان يها کاوش يمحتوا  

 گردآورنـدگان نینخسـت از منطقـه نیـا ساکنان که دهد می نشان) المیا استان( مهران شهرستان در النچغاگ ۀتپ يها کاوش از آمده دست به
  .آوردند يرو جو و گندم کشت به که اند بوده خوراك

  ١تاریخ  ٢ درس ١٣صفحۀ * دشوار  مشخصات سؤال: * ▲  ٤ۀ نی: گزپاسخ -١٨٧
 میقسـت روزه ٢٩یـا  ٣٠ي قمر ماه ١٢ به سال ،يشمار گاه نیا در. بود جیرا »يقمر -يدیخورشª يشمار گاه ها، لیباب انیم در و نیالنهر نیب در  
 کیـ سال، سه هرª اختالف، نیا رفع يبرا است، روز شبانه چهارم کی و ٣٦٥روز و سال خورشیدي  شبانه ٣٥٤از آنجا که سال قمري  .شد یم

  .»افزودند یم سال به ماه
  ١تاریخ  ١ درس ٣صفحۀ * دشوار  مشخصات سؤال: * ▲  ٣ۀ نی: گزپاسخ -١٨٨
 نیـا در. دارد قـدمت سـال هـزار ٤کـه بـیش از  اسـت يمصر کهن خط به يا نوشته سنگ شده، کشف تاکنون که یخیتار متن نیتر یمیقد  

  ت.اس شده ذکر »آنان دوران حوادث یبرخ و فراعنه از يتعداد نامª ،نوشته سنگ
 از مانـده یبـاق یخیتار کتاب نیتر کامل و نیتر کهن است، »رانیا و ونانی يها جنگ شرحª آن مطالب شتریب که »هرودت خیتارª کتابنکته:   

  .است باستان عصر
  ٣تاریخ  ١ درس ١٢صفحۀ * ساده  مشخصات سؤال: * ▲  ٣ۀ نی: گزپاسخ -١٨٩
  در تهران منتشر کرد.» اراخب کاغذª عنوان با انگلستان به یاعزام انیدانشجو از ۀ ایران را میرزاصالح شیرازي، یکیروزنام نیاول  
  ٣تاریخ  ١ درس ٣فحۀ ص* ساده  مشخصات سؤال: * ▲  ٤ۀ نی: گزپاسخ -١٩٠
  ªهاي برجستۀ فرهنگـی بـود کـه بـه ریاسـت دارالترجمـۀ  ، از مورخان مشهور عصر قاجاریه، یکی از چهره»خان اعتمادالسلطنه محمدحسن

  .شد ترجمه یفارس به یفراوان آثار او استیرۀ دور در. شد دهیبرگز یونیهما
  ٣تاریخ  ١ درس ١٣صفحۀ * متوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ١ۀ نی: گزپاسخ -١٩١
 يسـاز آمـاده و يبنـد طبقه مرمت، ،ينگهدار يبرا یمحل ،جهان يکشورها از ياریبس در ،»تاریخی يها پژوهش در اسناد تیاهمª به توجه با  

 و بـاارزش مـدارك و اسـناد ينگهـدار محل کشور هر یمل ویرشآ .شود یم گفته »ویآرشª آن به که است شده ۀ محققان ایجاداستفاد وها  آن
  .است کشور آن به مربوط معتبر

  ٣تاریخ  ١ درس ٥صفحۀ * متوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ٤ۀ نی: گزپاسخ -١٩٢
» رسـالۀ ایـرادªآخونـدزاده در   کرد و میرزا فتحعلی خان هدایت، در بیان رویدادهاي تاریخی از شعر و الفاظ مصنوع ادبی استفاده می رضاقلی  

  رد نکوهش قرار داده است.نویسی وي را مو خود، این شیوۀ تاریخ
  خان اعتمادالسطلنه هستند. ترتیب دربارۀ میرزا فتحعلی آخوندزاده، خاوري شیرازي و محمدحسن ها به نکته: سایر گزینه  
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  ٣تاریخ  ١ درس ٢صفحۀ * متوسط  مشخصات سؤال: * ▲  ٢ۀ نی: گزپاسخ -١٩٣
  هاي (ب) و (ت) درست هستند. عبارت  
  .بودند دربار کاتب باشند، قتیحق مورخ آنکه از شیب نگاران سنتی تاریخ علت نادرستی عبارت (الف):  
 چشـم بـهها  آن آثار در کمتر ر،یتفس و لیتحل و است سخت موارد، ياریبس درنگاران سنتی،  علت نادرستی عبارت (پ): سبک نگارش تاریخ  

  خورد.  می
  ٣اریخ ت ١ درس ٦صفحۀ * دشوار  مشخصات سؤال: * ▲  ١ۀ نی: گزپاسخ -١٩٤
 جینتـا و علل گوناگون يها جنبه و ها دگاهید به را آنان توجه و گذاشتند یرانیا مورخان نشیب در یقیعم ریتأثها،  موارد ذکرشده در تمام گزینه  

ت. انقـالب بوده اسـ» انقالب مشروطیتªآنِ  ها، نخستین و بیشترین تأثیر، از ؛ اما در میان همۀ آنکردند جلب تاریخی (تاریخ معاصر) حوادث
  جلب نمود.» نقش مردم در وقوع رویدادهاي تاریخیªمشروطیت، توجه مورخان را به 

  ٣تاریخ  ١ درس ٤صفحۀ * دشوار  مشخصات سؤال: * ▲  ٣ۀ نی: گزپاسخ -١٩٥
 .آمـد دست به نۀ تاریخ ایرادربار يدیجد اطالعات و شد ییرمزگشا بستان طاق و ستونیب يها بهیکت شناسان، شرق یعلم تیفعال گسترش با  
ªينگـار خیتـار در را یاساسـ و قیعم یتحولۀ نیزم و قرارداد مورخان يرو شیپ را ینینو منابع ران،یا در »یشناس باستان اتیکشف گسترش 

  .آورد فراهم

 

  ایران جغرافیاي ١ درس ٢ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ١ ۀنیگز :پاسخ -١٩٦
 و یعـیطب يهـا یژگـیو با کند یم کمک انسان به که است يبشر دانش از قسمت آن ایجغراف که دارند اعتقاد دانان یجغراف از ياریبس ،امروزه  

  .کند استفاده شیخو »یزندگ بهبودª جهت در ها آن از و شود آشنا طیمح در ها آن نیب روابط و یانسان
  .جغرافیاست علم از »اراتوستنª تعریف ٢ گزینۀ نکته:  
  ایران جغرافیاي ٢ درس ١٢ و ١١ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ٣ ۀنیگز :پاسخ -١٩٧
 مطالعـات در گیـرد. مـی صـورت »میـدانیª و »اي کتابخانهª روش دو به که است »اطالعات يآور جمعª جغرافیایی، پژوهش یک گام ینسوم  

 بـه موردمطالعـه مکـان بـا میمستق ارتباط يبرقرار و طیمح ای افراد به راجعهم با و برود قیموردتحق مکان به است ریناگز ژوهشگرپ میدانی،
  ».ببرد نظر مورد مکان به را خود یاطالعات و سنجش ابزارª دیبا او واقع، در .بپردازد اطالعات يگردآور

  دارند. اشاره جغرافیایی پژوهش یک از )اطالعات (پردازش چهارم و مسئله) (طرح اول فرضیه)، (تدوین دوم مراحل به ترتیب به ها گزینه سایر  
  ایران جغرافیاي ٢ درس ١١ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ٢ ۀنیگز :پاسخ -١٩٨
  د.کن یبررس دهه کی یط را شهر یک یکیزیف رشد تواند می ،»يا ماهواره تصاویر و ییهوا يها عکسª کمک با دان جغرافی  
   باشد. شهر یک »جمعیتی تغییراتª مطالعۀ براي مناسبی ابزار تواند می جمعیت هاي شهنق و آماري هاي سالنامه به مراجعه نکته:  
  ایران جغرافیاي ١ درس ٤ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ٣ ۀنیگز :پاسخ -١٩٩
  ªخاك، ،روستا کی در ،مثال براي ؛»رندیپذ یم ریتأث هم از خود ۀنوب به و گذاشته ریتأث گریکدی بر که هستند یمختلف يها دهیپد مکان، هر در 

 مکـان در وسـتهیپ یانیـجر صورت به يریرپذیتأث و يرگذاریتأث روند نیا .بالعکس و گذارد یم اثر اشتغال نوع بر یانسان يروین و هیسرما آب،
  .شود یم ها مکان شکل رییتغ سبب و دارد ادامه

  ایران ايجغرافی ٢ درس ٨ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ١ ۀنیگز :پاسخ -٢٠٠
 وجـود علـت باشـد. داشته اشاره »پدیده وقوع علتª به که باشیم اي گزینه دنبال به باید بنابراین است؛ شده آغاز »چراª با نظر مورد پرسش  

   است. »اخیر هاي سال در خشکسالی تداومª اهواز)، (مانند ایران غربی جنوب مناطق هواي در مجاز حد از بیش ریزگردها
   باشند. »کسانی؟ چهª و »چگونه؟ª هاي پرسش براي فرضیه توانند می ترتیب به ٤ و ٢ هاي گزینه  
  ایران جغرافیاي ١ درس ٧ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ٢ ۀنیگز :پاسخ -٢٠١

  .کند یم عمل گریکدی با ارتباط در ییایجغراف طیمح عوامل و اجزا رایز د؛نکن می یبررس و مطالعه را موضوعات ،ينگر کل ای یبیترک دید با اندان یجغراف  
 در کند؛ می کمک طبیعی محیط در تعادل حفظ به که است اقدامی و است ساحلی نواحی از حفاظت راهکارهاي از یکی ساحلی اراضی زهکشی  

   شوند. می منجر طبیعی تعادل خوردن برهم و زیست محیط تخریب به ها، گزینه سایر در مذکور اقدامات که حالی
  ن.مکا کی در آن يها یژگیو تمام با ها دهیپد جامع و جانبه همه ۀمطالع یعنی یبیترک دید نکته:  
  ایران جغرافیاي ٢ درس ٩ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ٤ ۀنیگز :پاسخ -٢٠٢
 درختـان شدن شکسته و کوه ریزش طریق از چطور؟: سولقان/ و کن در توفان وقوع علت به چرا؟: شهروندان/ از اي عده شدن کشته چیز؟: چه  

  کیگا پل سمت به شده شکسته درختان همراه به ها سنگ حرکت و
  ایران جغرافیاي ١ درس ٣ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ٤ ۀنیگز :پاسخ -٢٠٣
 يهـا کـانم در یانسـان يهـا گروه شتیمع یچگونگ به ياقتصاد يایجغراف است. »اقتصادي جغرافیايª انسانی، جغرافیاي هاي شاخه از یکی  

  »دارد؟ ریتأث یصنعت يشهرها يریگ شکل در هیناح کی یمعدن منابع چگونهª اینکه مثالً پردازد؛ می شان یزندگ طیمح با رابطه در مختلف
   گیرند. می قرار »سیاسی تاریخª و »شناسی زمینª ،»هواشناسیª هاي دانش حیطۀ در ترتیب به ها گزینه سایر نکته:  
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  ٣ جغرافیاي ١ درس ٤ صفحۀ * ساده * سؤال: شخصاتم ▲  ٢ ۀنیگز :پاسخ -٢٠٤
 گرفتـه قـرار آهن راه و يا جاده ،یآب يها راه تقاطع محل در و کارون ۀرودخان کنار در اهواز شهر شود، می مشاهده هم تصویر در که گونه همان  

 بـا جنوب از فارس، استان با شرق از عراق، اب غرب از شهر نیا که است شده سبب »چهارراهی تیموقعª نیا .دارد یچهارراه تیموقع و است
  .باشد داشته يا گسترده نفوذ ۀحوز و کند برقرار ارتباط رانیا مرکز با شمال از و یجنوب بنادر

  ٣ جغرافیاي ١ درس ٢٠ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ٤ ۀنیگز :پاسخ -٢٠٥
  ªاست. هکرد لیتبد بزرگ شهري کالن ۀمنطق کی به را شهر نیا ،»تهران اطراف در ياقمار يها شهرك و کوچک و بزرگ يشهرها رشد  
  ٣ جغرافیاي ١ درس ١٧ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ٢ ۀنیگز :پاسخ -٢٠٦
  ªروسـتاها در يشهر مظاهر و ها ارزش عملکردها، و رفتار ،یزندگ يها وهیش آن یط که است یاجتماع -ياقتصاد يروند ،ییشهرگرا از منظور 

  .ابدی یم رواج نانیتانشروس نیب و
  است. شدن شهري سوي به جهان حرکت و »شهرنشینیª مفهوم بیانگر ٣ گزینۀ نکته:  
  ٣ جغرافیاي ١ درس ١٣ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ٤ ۀنیگز :پاسخ -٢٠٧
  .دیآ یم وجود به »يمادرشهر منطقۀª تدریج به ها آن يها حومه گسترش و مادرشهرها تیجمع شیافزا با  
 کرج قبیل از استان مرکز شهرهاي (مانند استان ه،یناح کی شهر نیتر مهم و نیتر بزرگ )متروپل( مادرشهر زیرا هستند؛ درست ها گزینه سایر  

 نیـا از و است ...و يتجار ،یمذهب ،یحکومت مرکز که باشد هیناح کی یاصل شهر ای تختیپا است ممکن شهر نیا .است کشور کی ای اراك) و
  شود. می گفته زین شهر کالن مادرشهر، به معموالً همچنین، .دارد يبرتر ها سکونتگاه ریسا بر ها جنبه

  ٣ جغرافیاي ١ درس ٩ و ٧ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ٣ ۀنیگز :پاسخ -٢٠٨
 متوسـط، شـهر (مانند ها سکونتگاه سایر با مقایسه در زیرا دارد؛ را نفوذ جمعیتی آستانۀ و دامنه ترین گسترده اي منطقه شهر پایتخت، از بعد  

  کند. می ارائه را تري متنوع و بیشتر خدمات و دارد بیشتري جمعیت هاملت) و روستا کوچک، شهر
   ها: گزینه سایر نادرستی علت  
   شود. می کاسته ها سکونتگاه نفوذ حوزۀ از کنیم، حرکت »آن قاعدۀ سوي به هرم رأس ازª هرچه :١ گزینۀ  
  کند. می ارائه را خدمات ترین متنوع و بیشترین دارد، قرار هرم »رأسª در که سکونتگاهی :٢ گزینۀ  
  گیرد. می قرار آن از باالتري رتبۀ در »روستاª و دارد را خدمات ترین تنوع کم و جمعیت ترین کم ندارد)، کلیسا که (روستایی هاملت :٤ گزینۀ  
  ٣ جغرافیاي ١ درس صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ١ ۀنیگز :پاسخ -٢٠٩
 نقشـه بنـدي رنگ یعنی است؛ استنباط قابل نقشه از ١ گزینۀ در ه شد اشاره مفهوم تنها اما هستند، درستی هاي گزاره گزینه، چهار هر عبارات  

 سرعتª یا »روستانشین بر شهرنشین جمعیت گرفتن پیشیª اما است، متفاوت جهان، مختلف نواحی در شهرنشینی سطوح که دهد می نشان
   نیست. دریافت قابل نقشه این از خود خودي به جهان نواحی سایر با مقایسه در آسیا و آفریقا در »شهرنشینی بیشتر

  ٣ جغرافیاي ١ درس ٢ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ٣ ۀنیگز :پاسخ -٢١٠
 خـاكª و »میـمال يوهـوا آبª ،»فـراوان آبª .اند اشتهد را نقش نیشتریب »یعیطب عواملª ت،یجمع سکونت و استقرار يبرا مکان انتخاب در  

  هستند. طبیعی عوامل این جملۀ از »ها جلگه زیحاصلخ

 
  ١ شناسی جامعه ٦ و ٣ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ٣ گزینۀ پاسخ: -٢١١
   دهند؛ یم انجام يکار جهان، در مخلوقات یتمام  
    ــر ــه ذره ه ــت، ک ــر هس ــار اگ ــت يغب    اس

 

  اســــت يکــــار بــــه مملکــــت ۀپــــرد در 
 

   دارد اشاره کنش يامدهایپ به عبارت نیا !:ننهند يپا نندینب يجا تا که انینایناب از :گفت ؟یآموخت که از حکمت دند؛یپرس میحک لقمان از.  
    بــاز گـردد ینمـ سرچشـمه بـه يجـو نیـا آب   

 

ــر  ــت آن بهت ــه اس ــت ک ــ غفل ــاز از مینکن   آغ
 

  دارد. کنش پیامدهاي به اشاره شعر  
  ١ شناسی جامعه ١١ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ٣ گزینۀ پاسخ: -٢١٢
   یاجتماع و یرونیب :خانواده اعضاي از یکی تولد يبرا کتاب دیخر  
   يفرد و یدرون :کرمانشاه يالیو در استراحت روز کی تصور  
   یاجتماع و یدرون :دانشگاه يها يا دوره هم با مسافرت يبرا يپرداز الیخ  
   یاجتماع و یرونیب :تظاهرات  
  ١ شناسی جامعه ١٤ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ٢ گزینۀ پاسخ: -٢١٣
 سـازند یم يضرور را یاجتماع کنترل و يریپذ جامعه يها دهیپد و ابندی یم تحقق یاجتماع يها کنش قیطر از یاجتماع يهنجارها و ها ارزش  

 موجب ،هنجارها و ها ارزش  اساس بر کردن عمل با افراد .کنند منتقل افراد به را هنجارها و ها ارزش ؛هیتنب و قیتشو ت،یترب و میتعل قیطر از تا
  .شوند یم ها آن استمرار و تداوم
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  ١ شناسی جامعه ١٨ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ٤ گزینۀ پاسخ: -٢١٤
 مهـم يهـا یژگـیو از نظـم .برخوردارند نظم ینوع از هم با ارتباط در اعضا نیا و دارد یمختلف يعضاا زنده، موجود کی مانند یاجتماع جهان  

  .است یاجتماع جهان
 اعضـا ۀاراد با لیدل نیهم به و دیآ ینم وجود به اعضا ۀاراد و یآگاه اساس بر یعنی است؛ ینیتکو ها آن نظم و زنده موجودات بدن در اعضا تیعضو  
  .دیآ یم وجود به ها آن قرارداد با و شود یم فیتعر ها انسان یآگاه و اراده با آن، ياعضا انیم نظم و یاجتماع جهان در تیعضو یلو کند؛ ینم رییتغ
  ١ شناسی جامعه ٢٣ و ٢٢ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ١ گزینۀ پاسخ: -٢١٥
   یاجتمـاع يهـا کنش و دهد یم رییتغ را انیآدم یزندگ يها ارزش و اه آرمان ،یعیطب ماوراء جهان و فرشتگان خداوند، شناخت اول: قسمت 

  .سازد یم دگرگون را آنان
   است آن یآگاه و دانش ۀ انداز به زین یاجتماع جهان ۀگستر دوم: قسمت.  
  ١ شناسی جامعه ٣١ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ٢ گزینۀ پاسخ: -٢١٦

  تربین و تعلیم نهاد
  نماد  و... کالس ،آموز دانش قلم، دفتر،

  هنجار  رفت. مدرسه به باید شدن دانا براي
  ارزش  است. بهتر نادانی از دانایی
  عقیده  است. پذیر تربیت انسان

  ٣ شناسی جامعه ٢ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ٣ گزینۀ پاسخ: -٢١٧
 و تر گسترده یآگاه به و کند یم درك را خود اطراف يها دهیپد يعنام ،رود یم فراتر شیها خوانده و ها دهیشن ها، دهید از تعقل، و تفکر با انسان  

  .رسد یم آدم و عالم از يتر قیعم
  ٣ شناسی جامعه ٣ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ٢ گزینۀ پاسخ: -٢١٨
 شکل را ها آن یدانش ۀریذخ ای یآگاه ۀریذخ آموزند، یم ...و یدانشگاه ،يا مدرسه مطالعات خود، یاجتماع و يفرد يها تجربه از افراد هرآنچه  
  .هاست آن یزندگ يراهنما ،یدانش ۀریذخ نیا .دارد یدانش ۀریذخ کی یامت و جامعه قوم، گروه، فرد، هر .دهد یم
  ٣ شناسی جامعه ٤ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ١ گزینۀ پاسخ: -٢١٩
 تعامـل در و میکن یم استفاده آن از شتریب ؛میشیاند یم کمتر یعموم دانش ۀدربار ما .ماست یدانش رهیذخ بخش نیتر  گسترده ،یعموم دانش  

  .میبر یم کار به را آن گریکدی با
  ٣ شناسی جامعه ٥ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ٣ گزینۀ پاسخ: -٢٢٠
 دایپ راه یعموم دانش به که را یاشکاالت و ها بیآس رسد؛ یم خود یاجتماع جهان یعموم دانش از یقیعم درك به دارد، یعلم دانش که یکس  

  .کند دفاع یعموم دانش در موجود قیحقا از که کند یم دایپ قدرت و کند یم ییشناسا اند، کرده
  ٣ شناسی جامعه ٥ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ٤ گزینۀ پاسخ: -٢٢١
 حـل يبـرا تـالش با یعلم دانش .کند یم تر یغن را یعموم دانش و دیافزا یم یاجتماع جهان یعلم دانش ۀریذخ بر جیتدر به یعلم يها تالش  

  .کند یم شرفتیپ و ردیگ یم شکل ،یزندگ مشکالت و مسائل
  ٣ شناسی جامعه ٦ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ٣ گزینۀ پاسخ: -٢٢٢

 یاجتماع يها جهان .دشون یم حل دیجد يها دهیا طرح با یگاه و گرید یبخش نفع به یدانش ۀریذخ از یبخش کردن رها با یگاه ها، تعارض
  .دارند یعلم دانش از یمتفاوت فیتعار ،خود یفرهنگ تیهو اساس بر مختلف

  ٣ شناسی جامعه ٧ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ٢ گزینۀ پاسخ: -٢٢٣
 کـه میخـواه یمـ یشـدان ما .است شده مطرح یمشکالت نیچن با درارتباط ما کشور در )یرانیا و یاسالم( یبوم یاجتماع و یانسان علوم ۀدیا  

  .باشد ما ۀجامع مسائل حل به ناظر و خودمان یفرهنگ تیهو با همسو
  .باشد داشته نادرست و درست صیتشخ و تیواقع کشف ۀدغدغ نیهمچن  
  ٣ شناسی جامعه ٧ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ١ گزینۀ پاسخ: -٢٢٤
 تنهـا را یتجربـ روش ها آن .کردند دیتأک علوم »روش ªبر »موضوعª يجا به هک شدند دایپ غرب جهان در يا عده يالدیم ستمیب قرن لیاوا در  

  .کنند استفاده یتجرب روش یعنی روش کی از دیبا علوم ۀهم که گفتند و دانستند علم کسب روش
 را ینـید علـوم و اخالق فه،فلس مانند علوم ریسا آنان .است علم »یتجرب علمª فقط که زدند دامن برداشت نیا به جیتدر به گفته نیا با ها آن  
  .کردند یتلق علم کنند، استفاده یتجرب روش از که یصورت در فقط را یاجتماع و یانسان علوم و دانستند یرعلمیغ
  ٣ شناسی جامعه ٨ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ٣ گزینۀ پاسخ: -٢٢٥
 دسـت بـه منـد نظـام صورت به و تجربه و حس راه از تنها یعلم دانش .هاست آن روش در یعموم دانش با یعلم دانش تفاوت دگاه،ید نیا در  
 راه )یتجرب( یعلم دانش .دیآ یم دست به يریپذ فرهنگ و يریپذ جامعه راه از که است افراد یزندگ از حاصل دانش ،یعموم دانش یول ،دیآ یم

 تیـهو حفـظ يبرا یعلم دانش .است برخوردار يزیناچ ارزش از یعلم دانش مقابل در یعموم دانش .است معتبر دانش تنها و تیواقع کشف
  .کند يریجلوگ علم قلمرو به یعموم دانش ورود از دیبا خود
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  منطق ٧ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ٢ گزینۀ :پاسخ -٢٢٦
   است. قضاوت و حکم داراي و رساند می را خبري که است اي جمله تصدیق  
   نیست. ملهج :١ گزینۀ  
  .ندارد قضاوتی و حکم »شایدª قید به توجه با اما هست، جمله :٣ گزینۀ  
  فعل. یک ترك درخواست یعنی؛ است نهی صرفاً بلکه رساند نمی خبري اما هست، جمله :٤ گزینۀ  
  منطق ١٥ و ١٤ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ٣ گزینۀ :پاسخ -٢٢٧
 .٣ گزینۀ جز به است رفته کار به التزامی داللت به »نتلویزیوª کلمۀ ها گزینه همۀ در  

  خریدیم. دیگري تلویزیون لذا شد خراب ما تلویزیون
    مطابقی    تضمنی  
  منطق ١٠ تا ٨ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ١ گزینۀ :پاسخ -٢٢٨
 رعایـتª کـه کنند کشف را تصدیق این اند نتوانسته مردم واقع در شوند. می »استداللª مبحث به مربوط شوند می شروع »چراª با که جمالتی  

  داریم. استدالل به نیاز تصدیق این کشف براي لذا» است ضروري همگان براي ها پروتکل
  است. انسان استداللی فکري فعالیت نتیجۀ بلکه شود پیشنهاد حل راه عنوان به که نیست انسان فعالیت تصدیق :٢ گزینۀ  
 بایـد کـه انـد نرسـیده (تصـدیق) قضاوت و حکم این به بلکه باشد، تعریف به نیاز که ندارند مشکلی مطلب تصور در دممر :٤ و ٣ هاي گزینه  

  کنند. رعایت را بهداشتی هاي توصیه
  منطق ١٦ و ١٥ ،١٣ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ٤ گزینۀ :پاسخ -٢٢٩
 از (کنایه »بده گوش خر، ايª که است این آن معناي و »دار گوش خر ايª که است این درستش یمبگوی اینکه اول :خواند توان می جور دو را اول مصراع  

 یـک نـام و ساده کلمۀ یک »خرگوشª دوم مصراع در اما شد، می نوشته (خرگوش) هم سر صورت به نباید و کن) گوش نصیحت این به نادان! اي اینکه
 کـه اسـت این خواند را اول مصراع توان می که دومی جور باشد. نگارشی مغالطۀ تواند می سپ است، شده نوشته درست و است کوچک جوندۀ حیوان

ªصورت این در داري! بزرگ گوش که کسی اي یعنی »دار خرگوش اي ªخر است مرکب کلمۀ »خرگوش)  (آن در که دوم مصراع با و گوش ªخرگوش« 
   ندارد. »ضمیر مرجع در ابهامª مغالطۀ بیت این قطعاً اما است، لفظ اشتراك الطۀمغ پس دارد، معنا تفاوت و لفظ اشتراك است، ساده کلمۀ یک

 بنـابراینª یعنی فردا) (پس شود نوشته جدا اگر اما است، »فردا از پس روزª معناي به شود، نوشته کلمه یک صورت به اگر »فردا پسª :١ گزینۀ  
 فـردا پـسª است: شده نوشته اشتباه به ولی بوده، »بینمت می فردا پسª درستش که شود می معلوم داده رخ مغالطه دانیم می چون لذا ،»فردا
 بـه نیـازي سـجاوندي عالئـم قواعـد نظر از جمله این (توجه: شود می محسوب نگارشی مغالطۀ و است اي دیکته غلط نوعی پس ،»بینمت می

 تـوان مـی »فرداª از بعد یا قبل کنند می گمان و کنند می مشخص ار جمله خواندن لحن ویرگول، با عامیانه متون در گاهی گرچه ندارد ویرگول
   است). داده رخ نگارشی مغالطۀ باز هم فرض این با حتی کرد. جلوگیري خواننده اشتباهِ از و گذاشت ویرگول

 لبـاس و گـذارد می سر به مامهع که دینی عالم -٢ روحانی. خانوادگی نام با فردي -١ دهد: می معنا ٢ و است مشترك لفظ »روحانیª :٢ گزینۀ  
  پوشد. می پیامبر به منسوب خاصی

 هـاون اصـالً مـاª کـه است داده پاسخ لذا و گرفته مطابقی معناي به را آن مخاطب اما دارد، التزامی داللت »کوبی؟ می هاون در آبª :٣ گزینۀ  
  است. شده ظاهري معناي به توسل مغالطۀ دچار و برده کار به یالتزام داللت جاي به اشتباه به را مطابقی داللت دوم نفر بنابراین ،»نداریم

  منطق ١٤ و ١٣ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ٤ گزینۀ :پاسخ -٢٣٠
  اقتصادي رکود یارانۀ متقاضیان سامانۀ -٢ دختر؛ یک نام -١ معنا: دو براي است لفظی مشترك سمیرا  
  منطق ٥ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ٣ گزینۀ :پاسخ -٢٣١
 غلـط، و صـحیح اطالعـات انبوه حجم و ها رسانه شدن فراگیر با آن به نیاز فقط و است بوده انسان زندگی سراسر همواره منطق کاربرد حیطۀ  

 و کنـیم فکـر درست خواهیم می که است این شود، می شامل را زندگی سراسر منطق کاربرد حیطۀ اینکه علت ).١ گزینۀ (رد است شده بیشتر
  بگیریم. تصمیم درست

  باشند. مغالطه ها استدالل این از برخی است ممکن البته مغالطه. نه هستند، استدالل موارد این اغلب :٢ گزینۀ  
   نیست. تحصیلی محیط تمام به محدود و شود می شامل هم را ما روزانۀ سخنان حتی حالت ترین عام در :٤ گزینۀ  
  منطق ١٥ تا ١٣ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ٢ گزینۀ :پاسخ -٢٣٢
  ªمعناي دو براي است لفظی مشترك »و ªو »عطف واو ªمعلم مقصود ».بیانی واو ªآخـرین کـه را امتحـان هفتمین عمار یعنی است بوده »بیانی واو 

 و هفـتم امتحان یکی که داده خوب را امتحان دو عمار یعنی؛ است موردنظر »عطف واوª کرده گمان عمار پدر اما است، داده خوب، بود هم امتحان
  ندارند. لفظ اشتراك مغالطۀ کدام هیچ ها گزینه دیگر است. شده لفظ اشتراك مغالطۀ دچار عمار پدر پس است، امتحان آخرین دیگري

 ».مکـار روباهª است: فتهگ دوم جملۀ در ولی »مکار روباه مثلª است: گفته اول جملۀ در زیرا است، وسط حد لفظی تکرار عدم مغالطۀ :١ گزینۀ  
  است. استدالل و قضیه حوزۀ با مرتبط صوري مغالطۀ یک بلکه نیست معنا و لفظ حوزۀ در مغالطه این

  است. ظاهري معناي به توسل مغالطۀ پس است، گرفته مطابقی داللت به را آن گوینده ولی دارد، التزامی داللت اول جملۀ در »نمکª :٣ گزینۀ  
 لذا و گرفته مطابقی معناي  به را آن دولت نمایندۀ ولی کند، محقق را شعارها که عملی بر دارد تضمنی داللت مجري جملۀ رد »عملª :٤ گزینۀ  

  است. کرده محسوب عمل مصداق هم را دادن شعار خود
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  یازدهم فلسفه ٧ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ٤ گزینۀ :پاسخ -٢٣٣
  وکالت. و سخنوري تعلیم نه بود، رقیب بر پیروزي ها سوفیست اصلی هدف  
 بـراي هـا سوفیسـت کـرد. پیـدا تنزل» کار مغالطهª معناي به رفته رفته و بود» دانشمندª معناي به ابتدا در» سوفیستª کلمۀ ها: گزینه سایر  

  است. واقعیت و حقیقت همان شخصی) (ادراك فهمد می خودش هرچه هرکس گفتند می و نبودند قائل اعتباري و ارزش واقعیت و حقیقت
  یازدهم فلسفه ١٢ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ٢ گزینۀ :پاسخ -٢٣٤
  آید. می حساب به فلسفه ریشۀ که است شناسی) (هستی وجودشناسی به مربوط  
  اجتماعی علوم فلسفۀ :١ گزینۀ  
  اخالق فلسفۀ :٣ گزینۀ  
  تاریخ فلسفۀ :٤ گزینۀ  
  یازدهم فلسفه ٦ تا ٤ هاي صفحه * وسطمت * :سؤال مشخصات ▲  ٢ گزینۀ :پاسخ -٢٣٥
 (تفکـر ثـانی فطرت به و کنند عبور اوّل فطرت از بکوشند که خواهد می ها انسان از و داند نمی انسان شایستۀ را اوّل فطرت در ماندن مالصدرا  

  کنیم. عبور اول فطرت زا موقت طور به ولو است الزم فلسفی تفکر براي پس برسند، است، تر عالی و برتر اي مرحله که فلسفی)
  است. آن الزمۀ فلسفی تفکر بلکه نیست فلسفی تفکر الزمۀ مطلب این :١ گزینۀ  
  است. قانونمند شود، می فلسفه دانش گیري شکل به منجر که فیلسوفان فلسفیِ تفکر نیست. قانونمند لزوماً فلسفی تفکر :٣ گزینۀ  
  شود. می مغالطه دچار گاهی و سدر نمی درست پاسخ به لزوماً فلسفی تفکر :٤ گزینۀ  
  یازدهم فلسفه ١٤ و ١٣ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ٣ گزینۀ :پاسخ -٢٣٦
  کند. می منتقل خاص اي حوزه به را فلسفی عام قواعد که است اخالق) (فلسفۀ مضاف فلسفۀ به مربوط  
  تاریخ. فلسفۀ نه است تاریخ علم به مربوط :١ گزینۀ  
 کـار بـه هرچیزي حکمت و دلیل معناي به »فلسفهª عامیانه سخنان در گاهی که کنید توجه دین. فلسفۀ نه است دین علم به وطمرب :٢ گزینۀ  

  نیست. بنیادي اي مسئله یا فلسفه دانش معناي به لزوماً و رود می
  شود. می محسوب عام فلسفی حوزۀ که است شناسی) (هستی وجودشناسی به مربوط :٤ گزینۀ  
  یازدهم فلسفه ٧ و ٤ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ١ گزینۀ :سخپا -٢٣٧
 بـدون کـه گفت توان می لذا دهیم، می سامان را خود روزانۀ امور و یابیم می را ها سؤال پاسخ داده، قرار ما وجود در خداوند که تفکري قدرت با  

  نیست. ساخته انسان از کاري تفکر
 مسـألۀ یـک روي مـثالً اسـت. نرسانده پاسخ به را ما که ایم کرده تجربه را تفکرهایی بارها ما همۀ و انجامد نمی خپاس به لزوماً تفکر :٢ گزینۀ  

 کـه معناسـت این به است، کرده »پاسخ به رسیدنª به منتهی را تفکر مراحل درسی کتاب اینکه ایم. نیافته را پاسخ ولی ایم، کرده فکر ریاضی
  رسد. می مقصد این به تفکري هر اینکه نه ،است سؤاالت پاسخ تفکر، مقصد

  تفکر. برابر در تواضعبه جهت  نه نامید، نمی سوفیست را خود دانش، و علم برابر در تواضع جهت به سقراط :٣ گزینۀ  
  ».تفکرª نه است، درست »فلسفهª دربارۀ عبارت این :٤ گزینۀ  
  یازدهم فلسفه ١٠ تا ٨ و ٤ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ٤ گزینۀ :پاسخ -٢٣٨
  انسان و طبیعت جهان، حقیقتِ و وجود اصل یعنی مسائل ترین بنیادي فلسفه: موضوع  
   مقدار و کمیت ریاضی: موضوع  
  قیاسی و عقلی هردو فلسفه: و ریاضی روش  
  نیست. مستثنا قاعده این از هم ریاضی علم و دارد را خود خاص قانونمندي علمی هر روش :١ گزینۀ  
 را علم این تواند می موضوع صرفاً فلسفه، مورد در ولی است، روش و موضوع یکدیگر، از علوم متمایزکنندۀ عامل دو که است درست :٢ زینۀگ  

  پردازد. می بنیادي موضوعات به فلسفه فقط زیرا کند، متمایز علوم دیگر از
  است. استفاده قابل ها آن در قیاسی استدالل فقط بلکه برد کار به ها آن در توان نمی را معتبري استدالل نوع هر :٣ گزینۀ  
 حقیقت و وجود اصل بررسی به بلکه کند نمی بحث خاص موجود یک دربارۀ یعنی ،نیست محدود و خاص موضوع یک فلسفه موضوع :٤ گزینۀ  

 خـاطر، همـین بـه هاسـت. آن ودیتموج و هستی به مربوط که کند می صحبت موجودات هاي ویژگی از دسته آن دربارۀ فیلسوف پردازد. می
 ریاضـیات و فلسـفه روش گفتـیم کـه طور همان ضمن در .آیند می شمار به ریاضیات جمله از علوم سایر مباحث اساس و پایه فلسفی مباحث
  است. مشترك

  دوازدهم فلسفه ٤ و ٣ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ٢ گزینۀ :پاسخ -٢٣٩
  اند. یگانه مصداقی) نظر (از خارج عالم در و مغایرند مفهومی) رنظ (از ذهن در ماهیت و وجود  
  چیزند. یک از جنبه دو بلکه نیستند جزء دو ماهیت و وجود :١ گزینۀ  
  نیستند. چیز دو ماهیت و وجود خارج عالم در :٣ گزینۀ  
  است. موجودات اختصاصی وجه ماهیت، و مشترك وجه وجود، برعکس؛ :٤ گزینۀ  
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  دوازدهم فلسفه ٥ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ٣ ۀگزین :پاسخ -٢٤٠
  است. دلیل نیازمند کتاب، جمله از ماهیتی هر بر وجود حمل  
  ندارد. نیاز دلیل به ذاتی حمل و است موضوع ذاتی اجزاي از یا ذات محمول، ها: گزینه سایر  
  دوازدهم فلسفه ٦ و ٥ ،٣ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ١ گزینۀ :پاسخ -٢٤١
 وجـود) دادن دست (از نابودي و شود می ناپذیر جدایی هم وجود باشد، ماهیت جزء وجود اگر پس نیست، پذیر جدایی آن از موجودي هیچ ماهیت چون  

  داشت. نخواهد جایی هم آن از ترس پس شود، می محال و غیرممکن
 بین از و شد نخواهد ایجاد چیز هیچ است، ماهیت جزء وجود وقتی اساساً .شد می ایجاد اینکه نه داشت، وجود کردیم، می تصور هرچه :٢ گزینۀ  

  رود. می بین از نه و شود می ایجاد نه چیستی و ماهیت چون رفت. نخواهد
 ضـلعی سـه شـکل مثلـثª اگـر مثالً شوند. اشیا اختالف سبب و باشند متمایز هم با وجود، از غیر ماهیت دیگر اجزاي است ممکن :٣ گزینۀ  

 یکی و اند متفاوت هم با همچنان ولی است، دو هر ماهیت جزء وجود اینکه با باشند »موجود الزاویۀ قائم چهارضلعی شکل مستطیلª و »ودموج
  است. چهارضلعی دیگري و ضلعی سه

ایم، ولی  اهیت هم پی بردهم از بخشی به یعنی باشد، ماهیت از جزئی وجود اگر حال است. وجود به بردن پی نشانۀ »اینª لفظ کاربرد :٤ گزینۀ  
  لزوماً به معناي شناخت کل ماهیت نیست. 

  فلسفه دوازدهم ١١و  ١٠هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ٤ گزینۀ: پاسخ -٢٤٢
  ªضرورتاً صادق است، پس رابطۀ وجوبی دارد. نباید فریب کلمۀ » الوجود است شریک خداوند ممتنعªرا خورد.» الوجود ممتنع  
  فلسفه دوازدهم ٩ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ١ گزینۀ: سخپا -٢٤٣
  ªکند و اگر بگوییم  حمل بر چهار نیست، زیرا ذات و ماهیت چهار را نقض می نه تنها یک ویژگی غیرذاتی براي عدد چهار است، بلکه قابل» فرد

  عدد چهار فرد است، دیگر عدد چهار، عدد چهار نخواهد بود. 
  ک ویژگی محال و غیرممکن حتی با دلیل هم مجاز نیست و هر دلیلی مطرح شود حتماً مغالطه است.: حمل ی٢گزینۀ   
: این مطلب نیازمند دلیل است، زیرا فقط وقتی محمول عین موضوع یا جزئی از آن است، نیازمند دلیل نیسـتیم. دلیـل اینکـه ایـن ٣گزینۀ   

فقط فرد است یا فقط زوج و حالت دیگري ندارد. حال که عدد چهـار طبیعـی و زوج  شود، آن است که هر عدد طبیعی، یا نسبت، امتناعی می
  است، پس محال است فرد باشد.

» دار بالªشاخ نیست، ولی حمل  یک نسبت امتناعی است چون اسبی که دو شاخ است دیگر تک» شاخ اسب تکªبر » دو شاخª: حمل ٤گزینۀ   
  کند. دار را نقض نمی ات اسب سمامتناعی نیست، زیرا ذاتی» دار اسب سمªبر 

  فلسفه دوازدهم ٤ تا ٢هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ١ گزینۀ: پاسخ -٢٤٤
خاطر وجود داشتن آن اسـت وگرنـه آب در ذهـن،  کند و داراي این اثر است به آثار هر شیء از وجود آن است. مثالً اگر آب تشنگی را رفع می  

شود، پس ماهیت ذهنی، آثار واقعی ندارد، ولـی ماهیـت موجـود در خـارج آثـاري دارد کـه  ع تشنگی نمیفقط یک مفهوم است که باعث رف
  چیستی خاص آن، موجب خاص بودن این آثار و تمایز آن از آثار دیگر اشیا است.

ه ماهیت خارجی مقدم بر ماهیت ذهنـی توان گفت ک : برخی ماهیات فقط در ذهن وجود دارند و نه در جهان خارج؛ مثل اژدها، بنابراین نمی٢گزینۀ   
  سازد. اند. مثالً یک مخترع اول ماهیت اختراع خود را در ذهن دارد، بعد آن را می ت موجودي داریم که اول در ذهن بودهادر ضمن، ماهیاست. 

اراي آن اجزاء است. آثار خارجی مثـل د ،شوند. این ذات، چه در ذهن و چه در خارج : ماهیت یا ذات اجزایی دارد که ذاتیات نامیده می٣گزینۀ   
بـه معنـاي تعریـف  ١حرارت، جزء ذاتیات ماهیتی مثل آتش نیستند بلکه از عوارض وجوديِ الزم ذات هستند (توجه کنید که ذاتی در درس 

اسـت کـه معنـایی  به معناي هر ویژگی ضروري عقلی ٢توان معناي ذات را تصور کرد، ولی ذاتی در درس  حقیقی است که بدون فهم آن نمی
  است.)  ١تر است. در اینجا مقصود ما ذاتی در اصطالح درس  عام

ها را که مصداق خارجی ندارد، در نظر  توانیم مفهوم وجود آن شود، اما ما می : درست است که از غیرواقعیات مفهوم وجود فهمیده نمی٤گزینۀ   
  د، ولی وجود ندارد لذا ماهیت و وجودش در ذهن از هم مجزا هستند.بگیریم و بگوییم این مفهوم خیالی مثالً اژدها، ماهیت دار

  فلسفه دوازدهم ١١ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ٣ گزینۀ: پاسخ -٢٤٥
  دهد. بندي کامالً درست است و سه حالت ضرورت، امکان و امتناع را براي مفاهیم نشان می این تقسیم  
ود داشته باشد و نه ضرورت عدم بلکه امکان وجود و عدم داشته باشد. از طرفی گرچه تقسیم ذاتـی تواند نه ضرورت وج : یک ذات می١گزینۀ   

که ضرورت وجود دارد به واجب بالذات و ممکن بالذات صحیح است، اما در این صورت باید ذاتی که ضرورت عدم دارد هم به دو دستۀ ممتنـع 
  شود. ار این تقسیمات دیده نمیشد که در این نمود بالذات و ممکن بالذات تقسیم می

: موجود ممتنع نداریم. همچنین موجود ممکن که هنوز در حالت امکانی باشد هم نداریم بلکه موجود ممکن بالـذات و واجـب بـالغیر ٢گزینۀ   
  یم کرد.ها را به واجب بالذات و واجب بالغیر تقس بندي موجودات به واجب و ممکن مناسب نیست و باید آن داریم، لذا تقسیم

: وجود همواره واجب است، یا بالذات یا بالغیر، لذا وجود ممکن نداریم. البته موجود واجب بالغیر، ممکن بالذات هـم هسـت، ولـی در ٤گزینۀ   
  بندي وجود، به ماهیت و وضعیت امکانی آن، نباید توجه کرد.  تقسیم
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  شناسی روان ١١صفحۀ *  متوسط: السؤ مشخصات ▲  ٣ پاسخ: گزینۀ -٢٤٦
  شناختی بر عملکرد متخصصان مغز و اعصاب اشاره دارد. هاي روان ه به بیان اهمیت ویژگی شد داستان فرضی مطرح  
شناختی  شناختی هم نقش دارند. منظور از عوامل روان شان مربوط نیست، بلکه عوامل روان برتري و پیشرفت این افراد فقط به دانش تخصصی  

  عواملی همچون پشتکار، هدفمندي باورها، سبک تربیتی والدین و... است.
  شناسی روان ١٠صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ٢ پاسخ: گزینۀ -٢٤٧
هایی کـه  (مانند پرسش شناسان است ، دغدغۀ روان)نه همۀ علوم تجربی(گنجد  شناسی می هایی که در قلمرو علم روان پاسخ دقیق به پرسش  

   .ي درس نوشته شده)در ابتدا
  شناسی روان ١٢صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ١ پاسخ: گزینۀ -٢٤٨
هاي قبلی و همچنین بـا اسـتفاده از  ها با توجه به دانش و تجربه شود. در بیشتر موارد آن شروع می» طرح مسئلهªهاي دانشمندان با  پژوهش  

  گویند. ها فرضیه می هاي علمی بدهند که به این پاسخ اي به مسئله ن سنجیدههاي اولیه و تاحد ممک کنند، پاسخ قوۀ تخیلشان سعی می
هاي دقیـق اسـت. در  گیرد و پس از ارائۀ فرضیه مرحلۀ بعدي آزمودن و بررسی فرضیه از طریق روش بنابراین بعد از مسئله، فرضیه شکل می  

اي از اصول و قوانین علمی دربارۀ  گیرد. مجموعه شود، شکل می ده میصورت پذیرفته شدن و تأیید فرضیه، مرحلۀ بعدي که قانون یا اصل نامی
  دهند. یک موضوع نظریه را شکل می

  شناسی روان ١٢صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ١ پاسخ: گزینۀ -٢٤٩
ها را رد یـا تأییـد  دازد و آنپر ها می کارگیري روش علمی به بررسی فرضیه فرضیه براي تأیید شدن نیازمند آزمایش است، یعنی دانشمند با به  

  شوند. تبدیل می» قانون یا اصلªها در صورت پذیرفته شدن به  کند. فرضیه می
  شناسی روان ١١صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ٤ پاسخ: گزینۀ -٢٥٠
  یابد. هاي منطقی و دالیل فلسفی به آگاهی دست می در روش عقلی فرد با استدالل  
  ها: بررسی گزینه  
  : از تحقیقات علمی استفاده شده است، پس روش علمی است.١ گزینۀ  
  : فرد به باورهاي دینی و حرام بودن اسراف اشاره کرده که منبع آن آیات الهی و سخن بزرگان است، پس روش استناد است.٢گزینۀ   
  ، پس روش شهودي است. هاي درونی خود اشاره کرده ها و دریافت : فرد به احساس٣گزینۀ   
  : فرد از یک استدالل منطقی استفاده کرده است.٤ۀ گزین  
  شناسی روان ١٥و  ١٤هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ٤ پاسخ: گزینۀ -٢٥١
  تحقق یافته است.» تبیینªکنیم،  ها را بیان می زمانی که علل اتفاق افتادن پدیده  
بینی کنیم که  ها را حدس زده و پیش توانیم وقوع آن ها می علت پدیده ا توجه بهکرد، یعنی ببینی  پیشها را  توان پدیده با استفاده از تبیین، می  

هـا را در اختیـار  ها، وقوع پدیده توانیم با دستکاري کردن این علت ها، می آیند. پس از آگاهی یافتن از علت پدیده وجود می در چه شرایطی به
  صورت گرفته است.» کنترلªزایش دهیم یا کاهش دهیم. در این صورت خود درآوریم و در آن تغییر ایجاد کنیم، مثالً آن را اف

  شناسی روان ١٤صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ٢ پاسخ: گزینۀ -٢٥٢
بینی کنـیم کـه در صـورت وقـوع  توانیم پیش ایم؛ یعنی می دست آورده ها به ها، بر اساس شناختی است که از علت وقوع آن بینی پدیده پیش  

  آید، بنابراین عبارت گزینۀ دوم درست است. وجود می ه هم بهعلت، آن پدید
  ها: بررسی سایر گزینه  
هـا، نظریـات  فـرض تأثیر پیش ها اغلب تحت با این وجود آن طرف باشند. ها دقیق و بی پدیده درتوصیف: دانشمندان باید تاحد ممکن ١گزینۀ   

  گیرند. در ذهن خویش قرار میهاي موجود  گیري ها و جهت شده در هر علم و ارزش پذیرفته
  ها اشاره دارد. پدیده بیان چراییها و تبیین به  : توصیف به بیان چیستی پدیده٣گزینۀ   
  هر دانشمند از یک موضوع یا پدیده، تأثیر بسیار زیادي در مواجهه با آن موضوع و بررسی علمی آن دارد. توصیف: چگونگی ٤گزینۀ   
  شناسی روان ١٧صفحۀ *  دشوار: ؤالس مشخصات ▲  ٣ پاسخ: گزینۀ -٢٥٣
  گویند.» فرایندªجریان رسیدن به هدف را   
  ªشود تا روش علمی هدفمند باشد. باعث می» جوي چیزي بودن و در جست  
  ªن روشن   دنبال آن است. هدفی است که محقق به»  سازي موقعیت نامعیّ
شود و دانشمند براي بررسی فرضـیۀ خـود بایـد  صورت منظم طی می بهیعنی روش علمی تابع قواعد مشخصی است که » دار بودن نظامªولی   

  مراحل و قواعد مشخصی را رعایت کند.
  شناسی روان ١٥صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ٤ پاسخ: گزینۀ -٢٥٤
عنـوان مثـال،  دارد؛ به چگونگی توصیف هر دانشمند از یک موضوع یا پدیده، تأثیر بسیار زیادي در مواجهه با آن موضوع و بررسی علمی آن  

بیند، بـه  بیند، بسیار متفاوت از فردي که انسان را داراي ابعاد مختلفی فراتر از بدن جسمانی می فردي که انسان را تنها موجودي جسمانی می
هاي متفاوتی از  تبییندنبال آن  مطالعه و پژوهش علمی دربارۀ انسان خواهد پرداخت. وقتی توصیف دانشمندان از یک پدیده متفاوت باشد، به

  کنند. آن پدیده ارائه می
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  شناسی روان ١٩صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ٢ پاسخ: گزینۀ -٢٥٥
تکرار نباشـد،  وسیلۀ دیگران قابل ها به فرد مسائلی را حل کنند، اما اگر پاسخ آن هایی منحصربه ها با روش اگرچه ممکن است بسیاري از انسان  

ها را تکـرار کننـد، در مجموعـۀ  هاي آن گیرند، ولی اگر ضوابط علمی را رعایت کنند و دیگران بتوانند یافته قرار نمیدر مجموعۀ روش علمی 
  درست است. ٢گیرد، بنابراین عبارت گزینۀ  روش علمی قرار می

  ها: بررسی سایر گزینه  
شناسی و اقتصـاد و...  پذیر بیشتر از روان هاي تکرار در فیزیک یافته پذیر نیستند، مثالً هاي تکرار : همۀ علوم به یک میزان داراي یافته١گزینۀ   

  پذیر ندارند. هاي تکرار است. در خود علوم انسانی هم همۀ علوم به یک میزان یافته
ه موضـوع شناسی است ک تر از علم روان جان است، ساده ها اجسام بی هاي یکسان در علومی که موضوع پژوهش آن : رسیدن به یافته٣گزینۀ   

  آن انسان است.
فرد افراد در مجموعۀ روش علمی قرار بگیرد، هدفمند بودن کافی نیست، بلکه رعایت ضوابط علمی و  هاي منحصربه : براي اینکه روش٤گزینۀ   

  پذیري شرط اصلی است. قابلیت تکرار
  شناسی روان ١٩و  ١٨هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ١ پاسخ: گزینۀ -٢٥٦
شود همۀ افراد با مطالعۀ آن به برداشت یکسان و یا تقریباً یکسانی از متغیر  ها که باعث می گیري از پدیده اندازه ریف دقیق، شفاف و قابلبه تع  

گیـري بیـان شـده  اندازه صورت عددي و قابل تعریف عملیاتی شده، چون به» فعالی بیشªشود. در گزینۀ اول  برسند، تعریف عملیاتی گفته می
  گیري تعریف غیرعملیاتی ارائه شده است. هاي دیگر از انگیزه، هوش و تصمیم در گزینه است.

  شناسی روان ٢٠صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ٣ پاسخ: گزینۀ -٢٥٧
ه آن را پشت یک رفتار است کـ ، عمل پنهان کردن تخم توسط الك٣شود. در گزینۀ  گفته می» رفتارªبه هر نوع فعالیت مورد مشاهدۀ جاندار   

صورت غیرمسـتقیم  ریزي فرایندهاي ذهنی هستند که به هاي دیگر به یاد آوردن، ناراحتی و برنامه  کنیم. در گزینه طور مستقیم مشاهده می به
  مشاهده هستند. قابل

  شناسی روان ٢١صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ٤ پاسخ: گزینۀ -٢٥٨
هاي زیادي داشته باشد و به مراتب باالتر شناخت دسـت یابنـد.  ات خام موجود در حافظه، استنباطکنند با استفاده از اطالع ها سعی می انسان  

تفکر است. در  یافرایند استفاده از اطالعات موجود در حافظه تفکر نام دارد، بنابراین حافظه ابزار گذر از شناخت پایه و ورود به شناخت عالی 
  شود. اري میه نگهد شد هاي انتخاب حافظه تفسیر محرك

  شناسی روان ٢٢صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ٤ پاسخ: گزینۀ -٢٥٩
  گرفته، پایدارتر و کارآمدتر خواهد بود. تر باشد، شناخت شکل هرچه پردازش ما مفهومی  
  هاي کیفی قرار دارد. تأثیر ویژگی هاي حسی تحت پردازش مفهومی پردازشی است که عالوه بر ویژگی  
  ها: ینهبررسی سایر گز  
معناي پردازش مفهـومی  شود، اما این لزوماً به تر می رویم عمل پردازش پیچیده سمت شناخت عالی پیش می : هرچه از شناخت پایه به١گزینۀ   

  نیست.
  است که همیشه بر اساس پردازش مفهومی نیست.» ادراكªدهندۀ  : تفسیر و معنابخشی به اطالعات نشان٢گزینۀ   
  ت اشاره به پردازش ادراکی دارد.: این عبار٣گزینۀ   
  شناسی روان ٢٨صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ٣ پاسخ: گزینۀ -٢٦٠
تـوان سـؤاالت از  هـا نمـی این زوج اختالفات مخصوص به خود را دارند، بنـابراین بـراي کسـب اطالعـات عمیـق و اختصاصـی دربـارۀ آن  

توان از روش مشاهده هـم اسـتفاده کـرد، چـون  العات در مورد مشکالت آنان نمیاي را تدوین کرد. همچنین براي کسب اط ه شد طراحی پیش
یافته به مشکالت آنـان  گوي هدفمند و سازمان و دهد، بنابراین محقق باید از طریق گفت اي را به محقق نمی زندگی خصوصی افراد چنین اجازه

  پی برد.
شناس از افراد  ز ازدواج کاربرد دارند و ممکن است در حین مصاحبه محقق یا روانها معموالً براي شناخت شخصیت افراد خصوصاً قبل ا آزمون  

  شود. آزمون بگیرد، ولی ضرورت انجام این کار هم در حین مصاحبه مشخص می
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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




