
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

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

وقت پيشنهادي تا شماره از شمارهتعداد پرسش مواد امتحاني

 دقيقه 18 25 1 25 زبان و ادبيات فارسي

 دقيقه 20 50 26 25 زبان عربي

 دقيقه 17 75 51 25 اسالمي معارف و فرهنگ

 دقيقه 20 100 76  25 زبان انگليسي

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

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

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

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید
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  درست است؟» همگي«ها،  معناي كدام واژه -۱
  پالس: نوعي گليم پشمينه كه درويشان پوشند.  -۳  محنت: ناراحت -۲  معاش: زيست -۱  
  پشت گُرده: -۷  آخره: گردن -۶  مخمصه: دشواري -۵  رقعه: امضا -۴  
  1 (4- 6- 7  2 (3- 2- 5  3 (1- 5- 7  4 (2- 1- 3  
   معني شده است؟ نادرستدر كدام گزينه، دو واژه  -۲

  (منكَر: انكاركننده) -(فايق: برتري) -(خوان: سفرٔه فراخ) -) (بنان: انگشتان)1  
  (وظيفۀ روزي: رزق مقرّر) -(وسيم: صاحب جمال) -(عصاره: شيره) -) (شبه: همسان)2  
: گرامي) -(موسم: زمان) -بو) يم: خوش) (نس3     (نبات: رَستني) -(عزّ
 (تتمه: باقي گذاشتن)  -(باسق: باليده) -(پوييدن: تالش) -) (انابت: پشيماني)4  
  در كدام بيت متفاوت است؟» همّت«معني واژٔه  -۳

ـــــك ذّر) 1 ـــــه را ي ـــــهرك ـــــته همّ ت داد دس
 

ــــــــرد او  ــــــــيد را ز  ك ــــــــتن ذّرا خورش ه پس
 

ــت) 2 ــبنم از همّ ــيد ش ــداختر رس ــيد بلن ــه خورش ب
 

چــون بلنــد افتــاد همّــت كــار بــال و پــر كنــد 
 

ـــعيف) 3 ـــته و ض ـــن خس ـــوه در ره و م ـــا و ك دري
 

ـــ اي خضـــر پـــي  ـــه همّ تمخجســـته مـــدد كـــن ب
 

چــون بســاط ســبزه زيــر پــاي ســرو افتــاده اســت) 4
 

ـــــت واالي مـــــا  آســـــمان در زيـــــر پـــــاي همّ
 

  است؟در كدام گزينه بيشتر » غلط اماليي«تعداد  -۴
ـــــــون1 ـــــــت ذوالنّ ـــــــر والي ـــــــي مص ) وال

 

ـــــــه اصـــــــرار حقيقـــــــت، مشـــــــحون  آن ب
 

نمــــــــــاي در جامــــــــــت ) آبِ آتــــــــــش2
 

انگيزتــــــــر ز مــــــــاءِ معــــــــين تــــــــرب 
 

ــــتن آورد3 ــــت مشــــك خ ــــحري نكه ــــاد س ) ب
 

ســـا خواســـت يـــا بـــويي از آن سلســـلۀ غاليـــه 
 

ـــــوي4 ـــــار ش ـــــه خ ـــــزن ك ـــــت م ) درِ قرب
 

ــــــــده زهرخــــــــوار شــــــــوي  ــــــــر نادي زه
 

  وجود دارد؟» لط امالييغ«در كدام عبارات  -۵
  گشتند. بينم كه آن گوهر در بطن يكي از اين بتان است كه همه چون غوّاصان گوهرطلب، گرد پايۀ حوض مي الف) چنان مي  
  ب) چون مَلِك اين سخن بشنود از خوردن ميوه اعراض كرد و روزگار در عبادت مستغرق گردانيد.  
  ز طراوت پذيرد و البته دور چرخ و قصد دهر تيرگي را به صفوت آن راه ندهد.ج) رغبت مردمان در مطالعت اين كتاب هر رو  
اي چنـد   اي نور ديده و نعمت جان، نه سناي تو را زبان، نه دريافت تو را درمان. خورشيد شهود يك بار از افق عيان برآر و از ابر وجود قطره د)   

  بر ما باران ببار.
  است و مُلك فراغت زير نگين رزق معلوم.) مشغول كفاف از دولت عفاف محرم ه  
  د -ج) 4  ه -ب) 3  د -الف) 2  ج -الف) 1  
  شود؟ ديده مي» غلط اماليي«در گروه واژگان كدام گزينه  -۶

  تهويل و ترس -عار و ننگ -ب) مسلك و شيوه  تضرّع و التماس -فروگزاري و تَرك -الف) طاير قدس  
  راضي و خرسند -نذر و نگاه -د) صالح و صواب  ر واعظتزوي -منصوب و گماشته -ج) داروغه و محتسب  
  ب -) الف4  ج -) د3  د -) الف2  ج -) ب1  
  هستند؟» منثور«ه در كدام گزينه شد همۀ آثار معرفي -۷

  مست و هشيار -) كليله و دمنه4  زده شتاب ارزيابي -شيرين و فرهاد )3  نامه الهي -) روايت سنگرسازان2  قصص االنبيا -) اتاق آبي1  
  شوند؟ ترتيب در كدام ابيات ديده مي به» تشبيه، حسن تعليل، ايهام، تناقض، تضمين«هاي  آرايه -۸

الف) غالب به قول حضرت حـافظ ز فـيض عشـق
 

ـــا  ـــدٔه عـــالم دوام م ـــر جري ثبـــت اســـت ب
 

ب) حافظ از دست منـه دولـت ايـن كشـتي نـوح
 

ـــادت  ـــرد بني ـــوادث بب ـــان ح ـــه طوف ورن
 

ــ ــر آزاده ده ــه را از س ــرج) هرك ــر، فق د افس
 

رتبــۀ خــاك كــم از مســند جــم نشناســد 
 

ــاهباز ــون ش ــدّتي چ ــالم م ــتان ع د) در شكارس
 

ــازم داده بســته  ــا چشــم ب ــد ام چشــم طمــع ت ان
 

دانــي اي از خويشـتن چـه مي ) تـو گـم نگشــتهه
 

كه شمع رشته به انگشت خود چـرا بسـته اسـت؟ 
 

  ج -ه -الف -ب -د) 4  ب -ج -فال -ه -د) 3  الف -ه -د -ج -ب) 2  الف -ج -د -ه -ب) 1  
  ...............  جز بههاي مقابل همۀ ابيات كامالً درست هستند،  آرايه -۹

دار روي اوســـت ) شهســـوار مـــن كـــه مـــه آيينـــه1
 

ــت  ــب اس ــل مرك ــاكِ نع ــدش خ ــيد بلن ــاج خورش ت
 

 جناس) -(تضاد 
) نثــار روي تــو هــر بــرگِ گــل كــه در چمــن اســت2

 

ــه   ــروبُن ك ــر س ــو ه ــدّ ت ــداي ق ــتف ــبِ جوس ــر ل ب
 

 ايهام تناسب) -(مجاز 
ـــه3 ـــرّٔه م ـــر طُ ـــره ) بگي ـــوان چه ـــه مخ اي و قصّ

 

ــه ســعد و نحــس ز تــأثير زهــره و زحــل اســت  ك
 

 تشبيه) -(استعاره 
) مگــــر تــــو روي بپوشــــي و فتنــــه بازنشــــاني4

 

كـــه مـــن قـــرار نـــدارم كـــه ديـــده از تـــو بپوشـــم 
 

 كنايه) -(ايهام 

 ۹ درس انتهای تا ۶ درس از :۱ فارسی      ۳ درس انتهای تا ستایش ابتدای از :۳ فارسی
 

پيشنهادي زمان
18´
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   كار رفته است؟ به» تشبيه، تناقض، تلميح و جناس«هاي  هدر كدام گزينه همۀ آراي -۱۰  22
ــم؟1 ــان برس ــرمنزل جان ــه س ــه ب ــو ك ــاقتي ك ) ط

 

نـــاتوان مـــورم و خـــود كـــي بـــه ســـليمان برســـم؟ 
 

ترم دانم كه از هجر تـو وصـل آيـد ) به هجرت خوش2
 

به مهرت خوش نيَم دانم كـه از مهـر تـو كـين خيـزد 
 

ــــو دارم ياد 3 گــــار) از پــــي آن كــــĤتش هجــــر ت
 

ـــو  ـــات اســـت آتـــش هجـــران ت ـــزد مـــن آب حي ن
 

ـــــده4 ـــــد ) دي ـــــده ندي ـــــه دي ـــــورتي ك ام ص
 

ام كـــــــه مپـــــــرس اي را شـــــــنيده معنـــــــي 
  

  شوند؟ هاي كدام گزينه همگي در بيت زير ديده مي آرايه -۱۱
ــن زد ــر م ــت عم ــم در كش ــش غ ــرانش آت هج

 

شت زرد عمرم هجران چـه خواسـت گـوييزين ك 
 

  استعاره -ايهام تناسب -كنايه -) مجاز2    اسجن -تكرار -تشخيص -) تشبيه1  
  تشبيه -كنايه -آميزي حس -) مراعات نظير4  آميزي حس -اغراق -تشخيص -) جناس3  
   كار رفته است؟ به» واو عطف و ربط«در كدام گزينه هر دو نوع  -۱۲

) فريـــاد كـــه دســـتم نگرفتنـــد و بـــه يـــك بـــار1
 

ــــا را  ــــر و پ ــــي س ــــن ب ــــد م ــــاي فكندن از پ
 

مهتــــــر و وضــــــيع و شــــــريف ) كهتــــــر و2
 

انــــــــد و رنجورنــــــــد همــــــــه سرگشــــــــته 
 

) نــوري و نهــان از مـــن حــوري و َرمــان از مـــن3
 

ــين خــوش  ــازار چن ــن ب ــو و جــان از م ــوس از ت ــر ب ت
 

) دل او بـــــــي ضـــــــيا و نـــــــور و فـــــــروغ4
 

ــــــر  ــــــوش او ب ــــــش و دروغ گ ــــــزاف و فح گ
 

  در كدام گزينه متفاوت است؟» فعل اسنادي«تعداد  -۱۳
ـــو كـــر 1 ـــود) آنچـــه ت ـــا ب ـــه شـــرط وف دي بُتـــا ن

 

غايــــت بيــــداد بــــود و عــــين جفــــا بــــود 
 

ـــردم2 ـــكر نك ـــر آن شُ ـــال ب ـــرا ح ـــود م ـــد ب ) ب
 

ـــد  ـــر ش ـــود بت ـــد ب ـــه ب ـــال ك ـــرم آن ح ـــا الج ت
 

ـــد3 ـــرو ش ـــين ف ـــدر زم ـــه ان ـــود و ناگ ) او آب ب
 

يـــا مـــرغ بـــود و از دام پّريـــد و در هـــوا شـــد 
 

ــدر4 ــه ق ــه لطــف، شــاه جهــاني ب ) خواجــۀ جــاني ب
 

ــــرد  ــــردن گ ــــاد نگ ــــو ب ــــد ت كشــــان، رام كمن
 

  ؟است متفاوتضمير دو  نقش دستوري ،در كدام ابيات -۱۴
الف) گويند: پـاي دار، اگـرَت سـر دريـغ نيسـت

 

ــه پايــت درافكــنم  ــه ب ــول كــن ك ــو: ســر قب گ
 

خواهم ب) گرَت جان در قدم ريزم، هنوزت عذر مي
 

كه از من خدمتي نĤيد چنـان اليـق كـه بپسـندي 
 

ــت ــه داغ ــر ب ــي ج) گ ــان  م ــد، فرم ــربكن ب
 

ـــي  ـــه دردت م ـــوي ور ب ـــان مج كشـــد، درم
 

تـر دارم د) به جانت كز ميانِ جان ز جانت دوسـت
 

ــاور دار ســوگندم  ــا كــه ب ــه حــقِّ دوســتي جان ب
 

  ب -د) 4  الف -ج) 3  ج -ب) 2  د -الف) 1  
  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ شده به هاي مشخص نقش دستوري واژه -۱۵

ــامدل  ــام ج ــر ج ــان  زه ــانغم ــر زم ــد ه كش
 

در كــامِ جــان كشــد چــهنگــر كــه  جــانناكــام  
 

  مفعول -مفعول -قيد -) قيد4  قيد -نهاد -نهاد -اليه ) مضاف3ٌ  صفت -مفعول -قيد -) قيد2  مفعول -نهاد -قيد -اليه ) مضاف1ٌ  
  ........ ....... :استثناي بهشود،  است، ديده مي ها موردي كه مقابل گزينه آمده در تمام گزينه -۱۶

زان راه بـــازگرد كـــه از رهـــروان تهـــي اســـت) 1
 

زان آدمـــي بتـــرس كـــه بـــا ديـــو آشناســـت 
 

  (كلمۀ دوتلفّظي) 
اســـت شــــاخكي نيـــروي چنـــار نگشـــته هم) 2

 

ــامتش دوتاســت  ــفت ق ــيم بيدص ــر نس ــز ه ك
 

  (ك تصغير) 
ـــر و آن) 3 ـــاي بنگ ـــيش پ ـــاي در پ ـــذار پ ـــه گ گ

 

ــت  ــواره در قفاس ــو هم ــم ت ــاه و چش در راه چ
 

(در بيت سه جمله وجود دارد.) 
چـــون معـــدن اســـت علـــم و در آن روح كـــارگر) 4

 

ــاه و كهرباســت  ــم و جــان ســخن ك ــد عل پيون
 

  (حذف فعل) 
  مفهوم كدام گزينه با مفهوم ساير ابيات تفاوت دارد؟ -۱۷

ــن) 1 ــؤه م ــر، مي ــه جگ ــدان ب ــردن دن ــت افش هس
 

چشــم بــر ســيب زنخــدان ز هــوس نيســت مــرا 
 

ــر داغ) هركــه 2 حــوادث همچــو مــردان صــبر كــرد ب
 

ــــه  ــــين پيمان ــــن آتش ــــدگي زي ــــورد آب زن ها خ
 

ـــر جگـــر ســـال) 3 ـــدان خاموشـــي فشـــردم ب ها دن
 

ــد  ــنجيده ش ــوهر س ــر گ ــدف پ ــون ص ــانم چ ــا ده ت
 

ـــد) 4 ـــزين كلي ـــا بگ ـــاد كاره ـــبوري در گش از ص
 

ـــد  ـــن كلي ـــا اي ـــي ب ـــل محكم ـــيچ قف ـــد ه برنياي
 

  دارد؟عبارت زير با كدام گزينه ارتباط معنايي  -۱۸
  »دانست يا نه كه اگر به شهر نيامده بود، نيما نشده بود. دانم خودش مي نمي«  

ــرد را1 ــام م ــدن او ن ــه خوان ــس ك ــت و ب ــعر اس ) ش
 

مشـــهور شـــهر و شُـــهرٔه خلـــق جهـــان كنـــد 
 

ـــهور2 ـــوبي مش ـــه خ ـــهر ب ـــو در ش ـــام ت ) اي ن
 

وصـــــل تــــــو تمنّـــــاي هــــــزاران مهجــــــور 
 

يوسف سان كه همچون سورٔه ) شدي مشهور شهر آن3
 

ــه مكتــب همــي  ــۀ حُســنت ب هــا خواننــد طفــالن قصّ
 

) تـــا برآمـــد از وطـــن يوســـف عزيـــز مصـــر شـــد4
 

ـــه، گـــوهر در زمـــينِ پـــاك غربـــت مـــي  شـــود دان
 

 
 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

سال
 

صيلي
تح

 
01

 - 
00

  
  

دفترچة شمارة 
1 -

 
آزمون عمومي 

14
 

آبان 
1400
 ) 

گروه
 

شي
آزماي

 
علوم
 

ساني
ان

 (
  

  مفهوم كدام گزينه متفاوت است؟ -۱۹  33
ــــي مكــــن1 ــــه بيشــــه دورنگ ــــن كهن ) در اي

 

ـــــــي دم، پلنگـــــــي مكـــــــن  ز شـــــــيري زن
 

ـــرو 2 ـــه بي ـــد ن ـــادان درون باي ـــه آب ـــار) خان ن پُرنگ
 

ـــاش  ـــه ب ـــرون ديوان ـــدرون را گـــو ب مـــرد عـــارف ان
 

) همچـــو شـــانه بســـتۀ هـــر تـــارٔه مـــويي مشـــو3
 

همچـــو آيينـــه درون تـــاري بـــرون روشـــن مبـــاش 
 

) همچو خرما عكس آن بيرون خوش و بـاطن قشـور4
 

ــان  ــاش اي مهرب ــر ب ــون انجي ــو چ ــاهر ت ــاطن و ظ ب
 

  د؟كدام گزينه با عبارت زير تناسب بيشتري دار -۲۰
  »  .گفت: به خاطر داشتم چون به درخت گل رسم دامني پر كنم هديۀ اصحاب را، چون برسيدم بوي گلم چنان مست كرد كه دامنم از دست برفت«  

نظـــران خاموشـــي اســـت ) ترجمـــان دل صـــاحب1
 

ـــل  ـــاطق كام ـــت ن ـــت حجّ ـــي اس ـــران خاموش گه
 

ــــود؟2 ــــون نش ــــل دراز چ ــــوي بلب ــــان دع ) زب
 

خـــود بـــرديم كـــه مـــا بـــه كـــام خموشـــي زبـــان 
 

ــه كــام3 ــان قفــل ب ــانش خشــك شــود چــون زب ) زب
 

ــــاش  ــــد ثن ــــاطق او نشــــد كلي ــــه ن كســــي ك
 

ــار4 ــان ي ــال ده ــو خ ــد چ ــب زنن ــه ل ــرش ب ) مه
 

ـــــي  ـــــه م ـــــي آن را ك ـــــرار آگه ـــــد ز اس دهن
 

  ها دارد؟ كدام گزينه مفهومي متفاوت با ساير گزينه -۲۱
ــت1 ــتغني اس ــه مس ــو ك ــش ج ــراغ از دل دروي ) ف

 

ـــه ا  ـــا ك ـــر كج ـــتز ه ـــاهي هس ـــري و پادش مي
 

ــــرگ ســــراي ســــلطان2 ــــش را نباشــــد ب ) دروي
 

ـــوان زد  ـــĤتش در آن ت ـــي ك ـــه دلق ـــاييم و كهن م
 

) گرچــــه دربــــان ندهــــد راه ولــــيكن درويــــش3
 

ــــد  ــــون نكن ــــد چ ــــلطان نكن ــــاس از در س التم
 

ــنج4 ــاج و گ ــوداي ت ــكر و س ــر لش ــلطان و فك ) س
 

ــــدري  ــــنج قلن ــــاطر و ك ــــن خ ــــش و ام دروي
 

  وه از ابيات زير با مفهوم بيت زير متناسب است؟مفهوم كدام گر -۲۲
ـــم ـــت بكش ـــار مالم ـــد ب ـــو ص ـــر ت از به

 

گـــر بشـــكنم ايـــن عهـــد غرامـــت بكشـــم 
 

  

ــم ــدعيان انديش ــرزنش م ــن از س ــر م ــف) گ ال
 

ـــم  ـــرود از پيش ـــدي ن ـــتي و رن ـــيؤه مس ش
 

ب) آن ســرزنش كــه كــرد تــو را دوســت حافظــا
 

ــيده  ــا كش ــر پ ــويش مگ ــيم خ ــيش از گل اي ب
 

سند آمـدش چـون تـو يكـي در نظـرپهركه ج) 
 

ــند  ــرزنش ناپس ــنيد س ــد ش ــه بخواه ــس ك ب
 

هاي دشمنان مشـتاق را تـاج سـر اسـت د) طعنه
 

نام رسـوايي بـه كـوي عاشـقان فرزانگـي اسـت 
 

) در بيابان گر بـه شـوق كعبـه خـواهي زد قـدمه
 

ها گــر كنــد خــار مغــيالن غــم مخــور ســرزنش 
 

  

  د -ب) 4  د -الف) 3  ه -ج) 2  ب -الف) 1  
  شود؟ عبارت زير ديده مي مقابلدر كدام گزينه مفهوم  -۲۳

بردارد، ايزد تعـالي در او نظـر نكنـد،  -جلّ و عال -روزگار، دست انابت به اميد اجابت به درگاه حق هر گه كه يكي از بندگان گنهكار پريشان«  
فرمايد: يا مَالئِكَتي قَد اِستَحيَيْتُ مِن عَبدي و لَيسَ لَهُ  -نه و تعاليسبحا-بازش بخواند، باز اعراض كند. بار ديگرش به تضرّع و زاري بخواند. حق

  »غَيري فَقَد غَفَرتُ له
ــي1 ــت ز ب ــگ شــفق ياف ــن رن ــار ) اشــكِ م ــري ي مه

 

ــي  ــرد طــالعِ ب ــار چــه ك ــن ك ــه در اي ــين ك شــفقت ب
 

) اميـــد دلگشـــايي داشـــتم از گريـــۀ خـــونين2
 

ــايد  ــوار بگش ــره دش ــد گ ــر ش ــون ت ــه چ ــتم ك ندانس
 

تــر شــود» صــائب«تــر گــردد گــره، هرگــاه  ) ســخت3
 

ـــم  ـــايد دلِ غ ـــت بگش ـــات اس ـــاده هيه ـــده را ب دي
 

ــره4 ــدف در دل گ ــون ص ــه دارم چ ــكي ك ــۀ اش ) دان
 

ـــي  ـــي م ـــابلي م ـــين ق ـــر زم ـــاندم گ ـــتم فش داش
 

  مفهومي دارند؟ تقابلابيات كدام گزينه با هم  -۲۴
الف) نه مرا طاقت غربت، نـه تـو را خـاطر قربـت

 

م به صـبوري كـه جـز ايـن چـاره نـدارمدل نهاد 
 

ب) نشاط غربت از دل كي برد حبّ وطـن بيـرون؟
 

ــا جــاي در بيــت  الحزن دارم بــه تخــت مصــرم امّ
 

ج) سبكروي كه نـداده اسـت دل بـه حـبّ وطـن
 

ــد  ــود باش ــار خ ــه رود در دي ــا ك ــر كج ــه ه ب
 

د) چنان بر خويشتن انـدوه غربـت را گـوارا كـن
 

ــزار ا  ــر بي ــد گه ــه مانن ــيك ــن باش ــاد وط ز ي
 

  ج -) الف4  د -) ج3  ب -) الف2  د -) ب1  
  ...............  جز بهها با بيت زير تناسب مفهومي دارند،  همۀ گزينه -۲۵

بـــا محتســـبم عيـــب مگوييـــد كـــه او نيـــز
 

يوســته چــو مــا در طلــب عــيش مــدام اســتپ 
 

 

بردنــد ) ز كــوي ميكــده دوشــش بــه دوش مــي1
 

ـــه دوشكشـــي امـــام شـــهر كـــه ســـجاده مـــي  د ب
 

ــــــــرده دارد2 ) ســــــــبويي محتســــــــب در پ
 

ــــي  ــــدان م ــــه رن ــــكي ب ــــث خش ــــد عب فروش
 

) اكنــون كــه ســرم شــد بــه در ميكــده پامــال3
 

ـــم؟  ـــالش گوش ـــد محتســـب از م ـــيم ده چـــون ب
 

ــيار داشــت4 ــۀ بس ــه و پيمان ــي شيش ــس م ) مجل
 

كس چون محتسـب مسـتانه نشكسـت و نريخـت هيچ 
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  ّ۲۶-۳۵( األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو التَّعریب أو املفهومن عی(:  
  : )ه الّذي یُرسل الّریاح فتثیر سحاباً فیبسطه يف الّسامءللّ ا( -۲۶

  گسرتاند. انگیزد و آن (ابر) را در آسامن می فرستد و ابری را بر می ه هامن کسی است که باد را میللّ ) ا۱  
  انگیزند تا (خدا) آن را در آسامن بگسرتاند. فرستد و (بادها) ابری را بر می می ) خدایی که بادها را۲  
  گسرتاند. انگیزند و (خدا) آن را در آسامن می فرستد و (بادها) ابری را بر می ) خداوند کسی است که بادها را می۳  
  گسرتاند. ها می سامنرا در آ ها  آن کند و فرستد، ابرها را برانگیخته می ) خدایی که بادها را می۴  
  »:الطّبیعّیة يف الهندوراس أعجبْت أکرث الّناس و العلامء لِلّسنین و ما وجدوا لها جواباً!» مطر الّسمک«کانَـت ظاهرة « -۲۷

  ند!زده کرده بود و برای آن پاسخی نیافت ها بیشرت مردم و دانشمندان را شگفت سالبرای در هندوراس، » باران ماهی«) پدیدۀ طبیعی ۱  
  ها متعّجب کرده بود و پاسخ آن را نیافته بودند! در هندوراس، اکرث مردم و دانشمندان را برای سال» باران ماهی«نام  به ای طبیعی  پدیده )۲  
  !زده کرده و پاسخی برایش نیافته بودند ها بیشرت مردم و دانشمندها را شگفت در هندوراس بود که سال» باران ماهی«) پدیدۀ طبیعی ۳  
  زده بودند و پاسخی برای آن نیافتند! ها شگفت ولی بیشرت مردم و علامء سال ،هندوراس طبیعی بود» باران ماهی«) پدیدۀ ۴  
  »:أکّد قائد الفئة أن سَنَتعارف و سنکون حمیمین مع البعض أکرث بعَد الّتعایش!« -۲۸

  زیستی بیشرت با یکدیگر صمیمی خواهید شد! هم ) تأکید رهرب گروه این بود که یکدیگر را خواهید شناخت و بعد از۱  
  شویم و صمیمی خواهیم شد! زیستی بیشرت با یکدیگر آشنا می ) با تأکید رهرب گروه، بعد از هم۲  
  تر خواهیم شد! زیستی بیشرت با هم صمیمی ) رهرب گروه تأکید کرد که به یکدیگر شناسانده خواهیم شد و بعد از هم۳  
  زیستی، بیشرت یکدیگر را خواهیم شناخت و با هم صمیمی خواهیم شد! کرد که بعد از هم ) رهرب گروه تأکید۴  
ُق أن یَصُدق من یُجالُِس الکّذاب و الّنقود الّتي إکتسبَتها بالّتعب الکثیر تَسَتودعُه؟« -۲۹   »:هل تَُصدِّ

هـایی را کـه بـا سـختی کسـب  کند و پـول را) باور می کند، (حرفت نشینی می گو هم ) آیا اگر راست بگویی، کسی که با فرد بسیار دروغ۱  
  توانی از او پس بگیری؟ کردی، می

هایی را کـه بـا تـالش زیـاد کسـب  گوید و پول کند، راست منی نشینی می گو هم کنی که کسی که با فرد بسیار دروغ ) آیا تو هم تأیید می۲  
  گذاری؟ ای، نزد او امانت می  کرده

ای،   هایی را که با سختی زیاد به دستشـان آورده کند، راست بگوید و پول نشینی می گو هم که با فرد بسیار دروغ کنی کسی ) آیا باور می۳  
  دهی؟ به او امانت می

ای، بـه او   نشین است، راست بگوید و پولی را که با سختی زیاد بـه دستشـان آورده گو هم کنی کسی که با فرد بسیار دروغ ) آیا باور می۴  
  دهی؟ یامانت م

ل أقوی من الحدید للحرارة و الکهرباء!« -۳۰   »:یزعم العلامء أّن النُّحاس موصِّ
  تر از آهن برای گرما و برق است! دهندۀ قوی کنند مس اتّصال ) دانشمندان گامن می۱  
  تر از آهن است! ) دانشمندان پنداشتند که مس برای گرما و برق رسانایی قوی۲  
  تر است! مینیوم برای گرما و الکرتیسیته از آهن رساناتر و قویزعم دانشمندان آلو  ) به۳  
  تر از آهن برای گرما و برق است! کنند که مس رسانایی قوی ) دانشمندان گامن می۴  
ج من » بیل غیتس«کلُّنا نعلُم أّن « -۳۱   »:لکّنه أشهر من أکرث أو کّل ُمتخرّجي هذه الجامعة! و» هارفارد«مل یََتَخرَّ

  شدگان این دانشگاه مشهورتر است! ولی او از بیشرت یا همۀ اخراج ،اخراج شد» هاروارد«از » بیل گیتس«دانیم که  می) همگی ۱  
التّحصـیالن ایـن دانشـگاه  التّحصیل نشده اسـت، ولـی او از بیشـرت یـا همـۀ فـارغ فارغ» هاروارد«از » بیل گیتس«دانیم که  ) همۀ ما می۲  

  مشهورتر است!
  های این دانشگاه است! خارج نشد، ولی او از مشهورترین خروجی» هاروارد«از » بیل گیتس«م که دانی ) همه می۳  
التّحصـیالن ایـن دانشـگاه شـهرت  التّحصیل نشد، ولی او از بیشرت یا همۀ فارغ فارغ» هاروارد«از » بیل گیتس«دانیم  ) با اینکه همگی می۴  

  بیشرتی دارد!
  : الخطأعّین  -۳۲

  دانستید. ولی شام منی ،: این، روِز رستاخیز است)لکّنکم کنتم ال تعلمون البعث وفهذا یوم () ۱  
  کرد! ) ال إنسان یَشُعُر بالُحزن يف بدایة فصل الّربیع!: هیچ انسانی در رشوع فصل بهار احساس ناراحتی منی۲  
  با دقّت درس بخوانند!آموزان ما در طول سال  ای کاش دانش ) لیت تالمیذنا یدرسون طول الّسنة بدقّة!: ۳  
  ای کاش تیم قدرمتند ایران در این مسابقه پیروز شود! ) لیت فریق إیران القوّي ینجح يف هذه املباراة!: ۴  

 ۴ و ۳ های درس :۱ قرآن زبان ،عربی      ۱ درس :۳ قرآن بانز  ،عربی
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  عّین الّصحیح:  -۳۳  55
  د که از مطامع دنیا پیروی نکنند!دارن پا می درستی که امر خداوند را کسانی به ه الّذین ال یتّبعون املطامع الّدنیویّة!: بهللّ ) إمّنا یقیُم أمَر ا۱  
  ) تعرّفت علی من هو أرفع مقاماً يف بالدنا!: با کسی که [از نظر] مقام در کشور ما باالتر است، آشنا شدم!۲  
  گر شده است! های زیادی جلوه ) یَتَجلّی إتّحاد األّمة اإلسالمیّة يف صوٍر کثیرة!: یکپارچگی اّمت اسالمی در شکل۳  
  هایتان (چیزی) بنویسید! شاگردی مالئکم َعرب اإلنرتنت غداً!: فردا از طریق اینرتنت برای هم) کاتِبوا ز ۴  
  »:ای کاش یاد بگیریم که از کسی که به یادگیریش امیدواریم، حامیت کنیم! « -۳۴

  ) لیتنا نتعلّم أن نُحامي الّذي نرجو تعلّمه!۲  ) لیتنا نُعلّم أن نُحامي َمن نرجو تعلّمه!۱  
  ) لعلّنا نتعلّم أن نُحامي الّذي نرجو تعلیمه!۴  تنا أن نُعلّم أن نُحامي من نرجو تعلیمه!) لی۳  
  من املفهوم:  األقربعّین » دواؤک فیک و ما تبرص/ و داؤک منک و ال تشُعر« -۳۵

  ) و نشتکي َدهرَنا و الّذنب لیس له!۲  عمق! ) الجهُل داٌء بال دواء و الحمق حفرٌة بال ۱  
  ) البعید عن العین بعیٌد عن القلب!۴  کم الّذنوب و دواؤکم اإلستغفار فقط!) إّن داء ۳  
  ۳۶-۴۲( الّنّص مبا یناسب إقرأ الّنّص الّتايل ثّم أجب عن األسئلة(:  

مـن دُّ يَُعـ ة ويّ مـن الفوائـد الصـحّ داً یـعد الجسـمَ  و هو یُفیدُ  نيِ اقَ لسّ کاة یّ ئيسضالت الّر العَ کثیراً من  كُ رِّ تي تُحَ الّ  الّریاضيّة نامريالتّ  من ْيش مَ ـال«
نین  الّذي نَقدُر علیه ياضةِ ط أنواع الرّ بسَ أَ  إلـی أّي آلـٍة، فقـد أثبتـِت الّدراسـاُت العلمّیـُة أّن ُمامرََسـة  حاجـةٍ بال  و زمانٍ  مكان يف أيّ ِمن ُمختلَِف السِّ

طُ دقیقة  ٣٠املشـي یومیّاً  هاَز الَهضميَّ و تَُخفُِّف من إزدیاِد الوزن و آالِم العظام و املفاصـل و تَُقلِّـل مـن خطـر القلَب و الکبَد و الکُلیَتَیِن و الجِ  تُنشِّ
ُن املزاَج و النّوَم فکلاّم متيش رسیعاً يُفِرُز جسمُ  َعرَقاً یحتـوي هرمـوَن الکَسـل فَتـتََخلَُّص مـن  كاإلصابة باألمراض کالسکّريِّ و الکلسرتول، کذلك تَُحسِّ

 فـإن هالجِ يف عِ  يش دورٌ للمَ   وإّال  فيسٌّ أو نَ  عضويٌّ  مرٌض هناك  فلَیَس  ّشائنيَ مَ  ُخلِقناقد نا أنَّ  اءُ فيها األطبّ  ُل جادِ تي ال يُ الّ  الحقيقةُ  ویّة اإلضطراباِت النّفس
  »ن فيه!مَ  نصفُ  رج من املستشفىٰ خَ  َمن فيه و نصفُ  ل املستشفىٰ خَ ما دَ  فیه، اُس  النّ َىش مَ  ستشفى ومُ  كلِّ  للميش حوَل  مکانٌ  ئَ أُنشِ 

  :ّص النّ  يف لَم یُذکرما َعنيِّ  -۳۶
 ) املُيش و أثرُُه علی املصابیَن بآالم املفاصل۲   الّصحيُّة و الّنفسيُّة لإلنسان) فوائُد الـَمْيش ۱  
 ) ما یَنتَفُع املّشـاؤوَن من ریاضتهم الیومیّة۴  ) ما یُجادُل فیه األطبّاُء من َمضاّر امليش۳  
 یَح حسب الّنّص:الّصح َعنيِّ  -۳۷

 ) ریاضُة امليش بحاجٍة إلی مکاٍن واسع منشـي فیه أوقاتاً محـّددة! ۱  
  یَُکن املُيش ریاضتَنا الیومیّة لَنعیَش ساملین!) لقد ُخلِقنا مّشائیَن فلْ ۲  
 ) أثارِت الّدراساُت العلميُّة َجدالً بیَن األطبّاء يف فوائِد امليش و آثاره!۳  
  دقیقة للخروج منه! ۳۰ستشفٰی یَمُشون حولَه ) الرّاقدون يف امل۴  
  »تُؤّدي ریاضُة امليش یومّیاً إلی ............... «للَفراغ حسب الّنّص:  الخطأَعنيِّ  -۳۸

ـکَّر و خطـِر اإلصابة بالکلسـرتول!۱    !) تنشـیط القلِب و الکبِد و الُکلیَتَیِن و املعدة و األمعـاء۲  ) التّقلیل ِمن تَنـاُول السُّ
 ) التّخلّص ِمن اإلضطراب عنَد إفراِز َعرٍَق یحتوي هرموَن الکَسل!۴  ) تحسین صّحة الجسِم و تنظیم الّنوِم و تخفیِف األَوجاع!۳  
 :مفهوَم النَّّص  ال یُناِسُب عیِّن ما  -۳۹

 !يةُ ـافـالع هُ ـْ كتَر تَ  ،يشَ مَ ـرك الـَمن تَ ) ۲  )ُضض من صوتِكيف َمشِیَك و اغْ  و اقِصدْ () ۱  
 !كـيتُ ـافـوم عدُ ـتَ لِ ك ـتِ ـركحَ بِ  مَّ ـهتَ ) اِ ۴  !) املُيش أَبَسُط وصفٍة طبّیٍّة للمرضیٰ ۳  
  ۴۰-۴۲( اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ  يف الخطأعّین(:  

طُ « -۴۰   »:تَُنشِّ
 معلوم/ فعل مع فاعله جملة فعلیّة  -»تَنشیط«مصدره  -مزید ثاليّث و له حرٌف زائد -مضارعٌ  ) فعٌل ۱  
/ فعٌل و فاعل -»تفعیل«مصدره علی وزن مزید ثالثـيٌّ  -للمفرد املؤنّث الغائب -مضارعٌ  فعٌل ) ۲    متعدٍّ
 له فاعمع نائب فعل مجهول/  -مزید ثاليثٌّ بزیادة حرٍف واحد -للمفرد املذکّر املخاطب -مضارع ) فعٌل ۳  
طَْت «ماضیه  -»ن ش ط«حروفه األصلیّة  -مبعنی املضارع ) فعٌل ۴    »القلب«فعل و فاعل و مفعوله  »/نَشَّ
  »:ُخلِْقنا« -۴۱

 ه محذوففاعلنائب فعل و مجهول/  -دون حرف زائد ثاليثٌّ  مجرّدٌ  -مبعنی املايض البعید ) فعٌل ۱  
/ خٌرب للحرف املشبَّهة بالفعل  -»خ ل ق«حروفه األصليّة  -للمتکلّم مع الغیر -ماٍض  ) فعٌل ۲    متعدٍّ
 ه محذوف و الجملة فعليّة فعل و فاعل /مجهول -متعدٍّ  -لیس له حرٌف زائد -ثاليثّ  مجرّدٌّ  -ماٍض  ) فعٌل ۳  
 فعل مع نائب فاعله /مجهول -متعدٍّ  -»َخلْق«و مصدره » نُخلَُق «مضارعه  -للمتکلّم مع الغیر -) فعٌل ۴  
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ائنيَ « -۴۲  66   »:َمشَّ
 منصوب بالیاء -کرةن -»فَّعـال«جمع سـامل للـمذکّر مفرده علی وزن  -) إسم املـبالـغة۱  
غل و املِهْ  -»شـيَمشٰی یَمْ «من  -) إسٌم للمذکّر۲    منصوب بالفتحة -معرفة -َنةیُفیُد معنی الشُّ
 منصوب  -»)م ش ي«ِمن مجرّد ثاليّث (حروفه األصليّة  -جمٌع سـالـٌم للمذکّر -) إسم املبالغة۳  
 منصوب بالیاء -نکرة -»امليش کثیرُ «مبعنی » َمّشـاء«مفـرده  -مـذکّر -جمع سالـم -) إسم۴  
 ) ۴۳-۵۰أجب عن األسئلة الّتالیة(:  
  يف ضبط الحرکات أو قراءة الکلامت: الخطأعیِِّن  -۴۳

امِء؟!۱   ُق أْن تَری أسامکاً تَتَساقَُط ِمَن السَّ مکِ «) یَحتَِفلوَن ِبهذا الیوم و یَُسّمونَه ۲  ) َهل تَُصدِّ   »!ِمهرَجان َمطَِر السَّ
  ) الّصیُن أوَُّل َدولَة يف العالِم إستَْخِدَمْت نُقوداً َورَقیًَّة! ۴  )ِه َجمیعاً َو ال تََفرَّقوا ...للّ تَِصموا ِبَحبِل او اعْ () ۳  
 يف توضیح املفردات: الخطأعّین  -۴۴

  !) املُغلَق: ما لیَس َمسدوداً، بَل مفتوحاً ۲  ) اإلعصار: ریٌح شدیدة تَنتِقُل من مکاٍن إلی مکاٍن آخر!۱  
 ) الَعظم: قسٌم قوّي ِمن الجسم علیه لَحٌم!۴  ) الُعَمالء: الّذین یَعَملون لِمصلحة العدّو!۳  
  من اإلجابات االُخری؟ أقّل يف أّي األجوبة عدد الحروف الزّائدة للفعل املزید الّثاليّث  -۴۵

 حتّی تَُفرِّقُوا الـُمسلمیَن!) ال تَُقولوا کالماً ۲  ) إتّحاد االُّمة اإلسالميّة یَتَجلّی يف صوٍر کثیرة!۱  
 ) علیَک أن تَستَخدَم الحبال يف الّصعوِد من بعض الجبال!۴  ) کاَن الّناُس قد تعایَشوا مع بعض تعایشاً سلمیّاً!۳  
  يف أّي األجوبة یَحتاُج األمر إلی الهمزة يف البدایة؟ -۴۶

 تَُرشِّفوننا بـَمجیئکم إلی اإلحتفال!) سوَف ۲  ) علیَک أن تَْنتَِقل من هذا املکان إلی ذلک املکان!۱  
 ) أنَت َستَتََعلَُّم درساً جیّداً من هذا الّسؤال بالشّک!۴  ) َهل تُساِعُدنا يف حمل الحقائب إلی صالة التّفتیش؟!۳  
  يف أّي األجوبة یقدر أن یکوَن الفعل ماضیاً و أمراً؟ -۴۷

 ) تََعلَّموا ُحسَن الَکالِم و ُحسَن األخالق!۲  ) إنتَبَهوا ألّن الّسامَء سوَف مُتطُر َعن قریٍب!۱  
 ) تَعاَملوا مع بعض کام تُحبّوَن أن یُعاِملوکُم!۴  ه تّواٌب رَحیم!للّ روا لذنوِبِهم فإنَّ ا) إستَغفَ ۳  
  الفعل کامالً؟ لَم یََتحقَّقِ يف أيِّ األجوبة  -۴۸

 )ِه...للّ تَُسبّوا الّذیَن یَدعوَن ِمن دوِن او ال () ۲  )قَد أفلََح املؤمنون الّذیَن يف صالتِِهم خاشعون() ۱  
 )َه علی کلِّ يشٍء قدیرللّ قاَل أعلَُم أنَّ ا() ۴  )و یقوُل الکاِفُر یا لیتني کنُت تراباً () ۳  
  يف أيِّ األجوبة جاَء حرٌف من الحروف املشّبهة بالفعل؟ -۴۹

 کن إعلَموا سوَف تواجهوَن مصاعب يف طریقُکم،) ل۲  ) إن تَطلبوا الّسعادة فَعلیُکم أن تَجتَِهدوا يف الحیاة،۱  
 ) و الّنجاُح لَِمن ال یَتََوقَّف َعن الحرکة!۴  ) فال تیأسوا أبداً ألن مع الُعِرس یُرساً،۳  
  َعنيِّ ال الّنافية للجنس يف اإلجابات الّتالية: -۵۰

 )ما ال تَعلَمونقال إيّن أعلَُم () ۲  )ال تَِهنوا و ال تَحزَنوا و أنتُم األعلوَن ...() ۱  
 ) ال یَجتَِمع البُخل و الکذب يف املؤمن بال شّک!۴  ) أنِت هي الطّالبُة الّنشیطُة ال الطّالبة الّتي تتکاَسُل!۳  

  
  است؟ كدام آن يينها ٔهثمر و ستيچ خدا به نسبت فقرش از انسان درك ۀسرچشم -۵۱

  يبندگ شيافزا  - يآگاه) 4  يبندگ شيافزا  -مانيا  )3  بقا در ازين درك -يآگاه )2  بقا در ازين درك - مانيا  )1  
  ست؟يچ آن مصداق و است بوده چگونه  اكرم امبريپ دعوت و رسالت آغاز -۵۲

  »اهللا االّ لهَاِ ال« - خداوند يبندگ و فيوظا  به عمل )2  »اهللا االّ لهَاِ ال« -ديتوح اصل رشيپذ  به دعوت )1  
  )ءيشَ كُلِّ خالِق اهللاُ( -خداوند يبندگ و فيوظا  به عمل )4  )ءيشَ كُلِّ خالِق اهللاُ( -ديتوح اصل رشيپذ  به دعوت )3  
  است؟ يكس چه توسط و درخواست كدام رد بر يليدل بيترت به ها، انسان ييايدن عمر تيكفا گرفتن نظر در -۵۳

  جهنم نگهبانان -عذاب فيتخف) 2    خدا -عذاب فيتخف) 1  
  جهنم نگهبانان -ايدن به بازگشت) 4    خدا -ايدن به بازگشت) 3  
 نـهيگز كدام م،يكن مستند فيشر ثيحد اي هيآ كي با را »ديد صفا و نور معرفت كز يدل« يبايز مصرع در هشد انيب مفهوم ٔهثمر ميبخواه اگر -۵۴

  بود؟ خواهد ما گرياري
  )رضِاَأل وَ السَّمَاَواتِ فِي مَن لُهُأيَس( )2    )اهللاِ إِلَي الفُقََراءُ أنتُمُ() 1  
  »تَفَكَّروا في كُلّ شَيء وَ ال تَفَكّروا في ذات اهللا«) 4  »مَعَهُ وَ بَعَدهُ وَ قَبلَهُ اهللاَ تيرَأ  وَ اِلّا) «3  
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  م؟يبر يم يپ انسان يبرا ايدن در ارياخت وجود به ،فهيشر يۀآ كدام در دقت از -۵۵  77
  ).ديگو  يم او كه است يسخن نيا ! هرگز() 1  
  ).شود يم زده يخاموش مهر دهانشان بر امروز() 2  
  )د؟يكن مهاجرت كه نبود عيوس خدا نيزم مگر( )3  
  ).اند زهيپاك و پاك كه يحال در ،رنديگ يم را روحشان فرشتگان كه آنان() 4  
  خورد؟ يم رقم يخروا فرجام كدام آن، با متناسب و است )نارا بُطونِهِم يف كلونَيَأ اِنَّما( ۀفيشر عبارت مناسب ،فيتوص كدام -۵۶

  )رايسَع صلونَيَسَ( -شود يم ثبت افراد جان و روح در كه است تاميا  اموال خوردن يباطن ۀجنب و قتيحق) 1  
  )رايسَع صلونَيَسَ( - است نظر ديتجد  و رييتغ قابل كه فقرا و تاميا  به ظلم يبرا خدا توسط شده نييتع قرارداد) 2  
  )اَفواهِهِم يعَل نَختِمُ وميَاَل( -شود يم ثبت افراد جان و روح در كه است تاميا  اموال خوردن ينباط ۀجنب و قتيحق) 3  
  )اَفواهِهِم يعَل نَختِمُ وميَاَل( -است نظر ديتجد  و رييتغ قابل كه فقرا و تاميا  به ظلم يبرا خدا توسط شده نييتع قرارداد) 4  
  گردد؟ يم برداشت برزخ در انسان يهآگا تداوم ،يانيوح عبارت كدام در دقت از -۵۷

  )المَوتُ أحَدَهُمُ جَاءَ إذَا حَتَّي() 2    )قَائِلُهَا هُوَ كَلِمَةٌ إنَّهَا كَلَّا() 1  
  )يُبعَثُونَ يَومِ إلَي بَرزَخٌ وََرائِهِم مِن وَ() 4    )تَرَكتُ فِيمَا صَالِحا أعمَلُ لَعَلِّي( )3  
  است؟ شده صادر انيدوزخ از گروه كدام زبان از ،)شد؟ ميخواه ختهيانگ بر ايآ ،ميشد استخوان و ميمرد ما كه يهنگام( كه سخن نيا -۵۸

  فجور و گناه انجام بر جسور كنندگان شك )2  معاد بيتكذ  اهل گناهكاران و متجاوزان )1  
  كنند گناه عمر متما در خواهند يم ترس بدون كه يكسان )4  بزرگ گناهان بر مُصِر و ايدن نعمات بر مست مغروران )3  
  ست؟يچ خداوند از شانيا درخواست ،ادامه در و است يامر چه در شانيا عزت ش،يخو معبود با  يعل امام مناجات بر بنا -۵۹

  خداوند محبت و يدوست درخواست - خداوند يبندگ) 1  
  خداوند محبت و يدوست درخواست - خداوند يپروردگار  )2  
  خداست محبوب كه صورت همان به او دادن قرار - خداوند يبندگ )3  
  خداست محبوب كه صورت همان به او دادن قرار - خداوند يپروردگار  )4  
  است؟ درآمده ريتحر ۀرشت به نهيگز كدام در ر،يز يبايز تيب يانيوح مستند -۶۰

ـــــــه      ـــــــدگانيب ب ـــــــدهيآفر نن را نن
 

ــــــينب  ــــــان ،ين ــــــدهيب دو مرنج را نن
 

  )بصاراَال دِركُيُ هُوَ وَ االَبصار تُدرِكُهُ ال() 2    )الَرضا وَ السَّماوات نور اَهللاُ() 1  
  )رُيالخَب فُياللّط هُوَ وَ() 4  )ءيشَ كلّ ربّ هوَ وَ رَبّا ياَبغ اهللا رَياَغَ قُل() 3  
 موحـد انسـان ميتسل هب منجر كنند، يم افتيدر كمال و تمام طور به را انسان روح مرگ از پس ارواح، قابض فرشتگان كه مطلب نيا به اعتقاد -۶۱

  شود؟ يم مورد كدام مقابل در
  .است كرده حاكم جهان يها دهيپد  انيم در خود ٔهاراد و اذن به را تيعل ۀرابط خداوند) 1  
  .باشد مخلوقات به ضيف ۀواسط و يول تواند ينم ست،ين خود ضرر و نفع مالك كه يكس )2  
  .اوست دست  به مخلوقات پرورش و ريتدب كه است يار ياخت صاحب و مالك يمعنا به ،رب) 3  
  .يابد مي استمرار ها آن شهادت اي رحلت از پس و ندارد اختصاص ها آن اتيح زمان به خدا ياياول از حاجت درخواست) 4  
  است؟ كدام ديحتو ابعاد نظر از ،)اَحَدا حُكمِه يف شرِكيُ ال وَ يّوَل مِن دونِه مِن لَهُم ما( ۀفيشر يۀآ »معلول« و »علت« ب،يترت به -۶۲

  )نأ شَ يف هُوَ ومٍيَ كُلَّ( -)االَرض يفِ ما وَ السَّماوات يفِ ما لِلّه وَ() 2  )ديالحَم يُّالغَن هُوَ( -)االَرض يفِ ما وَ السَّماوات يفِ ما لِلّه وَ( )1  
  )نأ شَ يف هُوَ ومٍيَ كُلَّ( -)ديالحَم يُّالغَن هُوَ() 4  )ديالحَم يُّالغَن هُوَ( -)ولَدي لَم وَ لِديَ لَم() 3  
  برد؟ يپ ،او »ييدانا« و »خدا مطلق قدرت« به توان يم چگونه بيترت به م،يكر قرآن اتيآ به توجه با -۶۳

 يزنـدگ مرگش از پس ]لهيوس[ بدان را مرده نيزم آن و ميبران مرده ينيسرزم يسو به را ابر آن سپس. زنديبرانگ را ابر تا فرستد يم را بادها كه خداست() 1  
 زنـده دوبـاره را دهيپوسـ يها استخوان نيا  كه ستيك: گفت بود، كرده فراموش را خود نينخست نشيآفر  كه يحال در زد، يمثل ما يبرا( - )ميد يبخش
  ).ديآفر  بار نينخست يبرا را ها آن كه ييخدا  همان بگو كند؟

 زد، يمثلـ مـا يبرا( - )ميكن يم خلق مجدداً بوده كه گونه همان ز،ين را ها آن تانسرانگش بلكه م،يآور  يم در اول حالت به را ها آن يها استخوان تنها نه() 2  
 را ها آن كه ييخدا  همان بگو كند؟ زنده دوباره را دهيپوس يها استخوان نيا  كه ستيك: گفت بود، كرده فراموش را خود نينخست نشيآفر  كه يحال در
  ).ديآفر  بار نينخست يبرا

 يزنـدگ مرگش از پس ]لهيوس[ بدان را مرده نيزم آن و ميبران مرده ينيسرزم يسو به را ابر آن سپس. زنديبرانگ را ابر تا فرستد يم را بادها كه خداست() 3  
  )داد؟ ميخواه قرار كساني نيزم در مفسدان با ،اند داده انجام ستهيشا  يكارها و آورده مانيا  كه را ها نآ  ما ايآ ( -)ميد يبخش

 كـه را هـا نآ  ما ايآ ( -) ميكن يم خلق مجدداً بوده كه گونه همان ز،ين را ها آن سرانگشتان بلكه م،يآور  يم در اول حالت به را ها آن ياه استخوان تنها نه() 4  
  )داد؟ ميخواه قرار كساني نيزم در مفسدان با ،اند داده انجام ستهيشا  يكارها و آورده مانيا 
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 برآمـده سنجش، نيا اريمع عنوان به امامان و امبرانيپ اعمال گرفتن قرار و ستيچ امتيق در اعمال شسنج »اتمام« و »آغاز« ۀنقط ب،يترت به -۶۴  88
  است؟ مورد كدام از

  .خداست دستورات نيع ها آن اعمال چون - عمل ۀنام دادن - ياله عدل دادگاه ييبرپا ) 1  
  .خداست دستورات نيع ها آن مالاع چون - گواهان و شاهدان حضور - عالم قيحقا  از ها پرده رفتن كنار) 2  
  .هستند مصون ييخطا  هر از و اند دهيد  را اعمال باطن و ظاهر چون - گواهان و شاهدان حضور - ياله عدل دادگاه ييبرپا ) 3  
  .هستند ونمص ييخطا  هر از و اند دهيد  را اعمال باطن و ظاهر چون - ياله عدل دادگاه شدن برپا - عالم قيحقا  از ها پرده رفتن كنار) 4  
  باشد؟ صادق ،)هِيالمَ كَثِيباً الجِبَالُ كَانَتِ وَ(ۀ فيشر يۀآ تحقق موعد باب در تواند يم مورد كدام -۶۵

  .شود يم انينما  ها انسان اعمال و اتين افكار، از اعم گذشته، آن بر هرچه و شود يم روشن نيزم خدا جانب از ينور  با) 1  
  .است افكنده ريز  به ترس از شانيها  چشم و هراسان شانيها  دل گردند، يم فرار راه دنبال به گناهكاران) 2  
  .آورند يم رو دروغ سوگند و انكار به اعمال نامه ٔهمشاهد با گناهكاران يبرخ) 3  
  .شوند يم ريغافلگ همه عالم، تمام در يناگهان و بيمه ييصدا  دنيچيپ با) 4  
مفهوم مستنبط از  ،باشد و اين موضوع ، در كدام مرحله از حيات مي»رسد ستحقاق دارد، ميهركس به آنچه ا«ظرف تحقق اين وعدٔه الهي كه  -۶۶

  كدام آيۀ شريفه است؟
  )اَفَحَسِبتُم اَنَّما خَلقناكُم عَبثا( -) دنيا1  
  )اَفَحَسِبتُم اَنَّما خَلقناكُم عَبثا( -) آخرت2  
  )ت كَالمُفسِدينَ فِي االَرضام نَجعَل اَلَّذينَ آمَنوا وَ عَمِلوا الصّالحا( -) دنيا3  
  )ام نَجعَل اَلَّذينَ آمَنوا وَ عَمِلوا الصّالحات كَالمُفسِدينَ فِي االَرض( -) آخرت4  
كميـت فضـايل  ،هاي عالم برزخ بدانيم، به فهم كدام ويژگي خواهيم رسيد و بر اسـاس آن را مبناي واكاوي ويژگي اگر حديث امام كاظم  -۶۷

  زخ، روي كدام موضوع اثرگذار است؟دنيايي مؤمنان در بر
  كيفيت ديدارشان با خانواده -) وجود شعور و آگاهي در برزخ2  كميت ديدارشان با خانواده -) ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا1  
  نوادهكميت ديدارشان با خا -) وجود شعور و آگاهي در برزخ4  كيفيت ديدارشان با خانواده -) ارتباط ميان عالم برزخ و دنيا3  
  شود؟ تعبير شده است و ثمرٔه آن چگونه ظاهر مي» افضل العبادة«عنوان  با توجه به سخنان نبوي، از كدام مطلب به -۶۸

  آرامش دل و حضور ايمان در آن -) تداوم انديشه در صفات الهي1  
  شكوفايي استعدادها و اميد به آيندٔه زيبا -) تداوم انديشه در صفات الهي2  
  آرامش دل و حضور ايمان در آن -ر ذات و ماهيت خداوند متعالتفكر د عدم) 3  
  شكوفايي استعدادها و اميد به آيندٔه زيبا -تفكر در ذات و ماهيت خداوند متعال عدم) 4  
  درستي بيان كرده است؟ كدام گزينه، پاسخ سؤاالت زير را به -۶۹

   سرچشمۀ شناخت اوليه نسبت به خدا چيست؟  
   اي دارند؟ ويژگي هاي آگاه چه انسان  
   راه چشيدن لذت معرفت عميق كدام است؟  
  پاكي و صفاي قلب -اند آنانكه به وجود آفريدگار جهان پي برده -) خودشناسي1  
  پاكي و صفاي قلب -اند آنانكه به وجود آفريدگار جهان پي برده -) فطرت خداگرا2  
  عزم و تصميم قوي -كنند اس ميآنانكه دائماً سايۀ لطف و رحمت خدا را احس -) خودشناسي3  
  عزم و تصميم قوي -كنند آنانكه دائماً سايۀ لطف و رحمت خدا را احساس مي -) فطرت خداگرا4  
  باور به توحيد در خالقيت، مالكيت، واليت و ربوبيت، چه تأثيري در زندگي انسان دارد؟ -۷۰

  اهد شد.) اين باورهاي الهي، موجب آرامش و دوري از شك و ترديد او خو 1  
  ) اين اعتقادات الهي، موجب تعلق گرفتن پاداش الهي و بهشت به آدمي خواهد شد.2  
  كند. همتايي خداوند در آفرينش و خالقيت به جهان هستي را تثبيت مي ) اين باورهاي الهي، يگانگي و بي3  
  اين اعتقاد باشد. با ارش متناسبشود، انسان جهت زندگي خود را خدا قرار دهد و رفت ) اين اعتقادات الهي موجب مي4  
ترتيـب از كـدام  ، به»يگانگي خدا در همۀ مراتب توحيد«و » تنها خداست كه سزاوار قصد كردن و برطرف كردن نياز مخلوقات است«مفاهيم  -۷۱

  شود؟ موارد دريافت مي
  )َربّ السَّماوات و االَرض( -)حَد* اَهللاُ الصَّمَدقُل هُو اهللاُ َا() 2  )َربّ السَّماوات و االَرض( -)قُلِ اهللا خالِق كُلّ شَيء() 1  
  )وَ هُوَ الواحِدُ القَهّار( -)قُل هُو اهللاُ َاحَد* اَهللاُ الصَّمَد() 4  )وَ هُوَ الواحِدُ القَهّار( -)قُلِ اهللا خالِق كُلّ شَيء() 3  
  بود؟ خواهند محروم ،»نيزم و ها آسمان وسعت به يبهشت« ياله ٔهوعد از يكسان چه م،يكر قرآن اتيآ به توجه با -۷۲

  .بودند يويدن نعمات مغرور و مست اي خواندند ينم نماز ايدن در كه يكسان) 1  
  .كردند يم يكوتاه عهد به يوفا در و بودند شده گناه و تيمعص در غرق كهها  آن )2  
  .ندنمود  يم اسيق ياله قدرت با را خود قدرت و ندد كر  يم بيتكذ  را معاد كه يافراد) 3  
  .كنند يم توبه مرگ دنيرس فرا هنگام ،يكار  زشت از پس و كردند ينم ير يدستگ محرومان از كهها  آن )4  
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  است؟ موضوع نيا ٔهكنند ميترس ت،يب كدام و دينما يم اشاره خدا به انسان يازمندين مراحل از كي كدام به )األَرضِ وَ السَّمَاوَاتِ نُورُ هللاُٱ( ۀفيشر يۀآ -۷۳  99
     -فرينش و بقا) آ 1

ــــا     ــــدم م ــــا  ع ــــت و مييه ــــا يهس ــــا يه م
 

نمــــــا يفــــــان يمطلقــــــ وجــــــود تــــــو 
 

     -) آفرينش و بقا2
ــــــــهينا  ذات     ــــــــت از افت بخــــــــش ، يهس

 

بخــــش يهســــت بــــود كــــه توانــــد چــــون 
 

     -) آفرينش و پيدايش3
ــــا     ــــدم م ــــا  ع ــــت و مييه ــــا يهس ــــا يه م

 

نمــــــا يفــــــان يمطلقــــــ وجــــــود تــــــو 
 

     -) آفرينش و پيدايش4
ــــــــهينا  ذات     ــــــــت از افت بخــــــــش ، يهس

 

بخــــش يهســــت بــــود كــــه توانــــد چــــون 
 

  است؟ كدام ،را داشته باشند ايدن به بازگشت يآرزو امت،يق در خود سرزنش نيح در بدكاران ،شود يم موجب كه يليدال از يكي -۷۴
  پروردگار اتيآ  نكردن بيتكذ )   2 امبريپ با شدن ريمس هم و همراه) 1  
  جو خدا و مناسب يدوست انتخاب) 4    آخرت يبرا يا وشهت فرستادن )3  
بوده و باور به اينكـه زارع حقيقـي خداسـت، » معاونت و مشايعت در ايجاد«معناي ايمان به  ه از كدام آيۀ شريفه، بهشد باور به پيام برداشت -۷۵

  گردد؟ يزي مفهوم ميچ چه بالفاصله پس از اعتقاد به
  خداوند تنها مبدأ و خالق جهان است. -)يءقُلِ اهللا خالِق كُلّ شَ() 1  
  حق تصرف در جهان، منحصر به خداست. -)قُلِ اهللا خالِق كُلّ شَيء() 2  
  خداوند تنها مبدأ و خالق جهان است. -)جَعلوا لِلّه شُركاءَ خَلقوا كَخَلقِهِ فَتَشابَه الخلقُ عَلَيهِم() 3  
  حق تصرف در جهان، منحصر به خداست. -)شابَه الخلقُ عَلَيهِمجَعلوا لِلّه شُركاءَ خَلقوا كَخَلقِهِ فَتَ() 4  

  
76- It would hardly be safe to generalize these observations because the effects might possibly be 

dependent upon the physical condition of the metals, ……………? 
 1) wouldn’t it 2) would it 3) didn’t it 4) may they 
77- The TV show …………… by a group of university friends to support the fellowship and help a 

local cancer charity. 
 1) have been founded 2) founded 3) was founded 4) has founded 
78- He didn't play …………… he could, but to do him justice, it was his first game since his injury. 
 1) as good as 2) as well as 3) better than that 4) much better 
79- The nations of Central America share many cultural characteristics, except in Belize, Spanish 

…………… in all of them as the official language. 
 1) speaks 2) has been spoken 3) is spoken 4) has spoken 
80- You can get ideas and …………… for your project by studying a variety of color palettes that were 

designed by professionals. 
 1) collocation 2) generation 3) foundation 4) inspiration 
81- A great way to come up with anger management techniques is to present the group with a situation 

that may …………… extreme emotions. 
 1) defend 2) elicit 3) decide 4) forgive 
82- What was great about childhood is that anything in it was a/an …………… . It was not merely a 

world full of miracles; it was an amazing world. 
 1) wonder 2) element 3) creation 4) appreciation 
83- This exercise is also designed to …………… your hands and arms but is more advanced than the 

last one.  
 1) dedicate 2) strengthen 3) generate 4) regard 
84- As five-sixths of the whole population of India are dependent upon the land, any …………… of 

agriculture becomes a national tragedy.  
 1) failure 2) change 3) exchange 4) agreement 

  

  کار کتاب ۲ درس + ۲ درس :۱ انگلیسی زبان      ۳۳ صفحۀ انتهای تا ۱ درس :۳ انگلیسی زبان
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1010  85- Alex was really handsome. He would arrive at the office each morning, dressed in his …………… 
three-piece suit, white shirt, and black shoes. 

 1) real 2) neat 3) modern 4) unnatural 
86- Mrs. Jackson made an arrangement with her employer …………… she worked a reduced number 

of hours with the same amount of salary. 
 1) at all 2) whereby 3) while 4) once 
87- Some people still do not accept that fathers can …………… children as well as mothers do. 

4) hear of3) care for2) check in1) reply to
 Cloze Test 

In the last 500 years, over 1000 ships and aircraft have entered the Bermuda Triangle and 
mysteriously disappeared. It is …(88)… place on Earth for planes and boats. The Bermuda 
Triangle is an area of water about 500,000 square miles in size. One tip of the triangle starts from 
Miami, Florida and extends northeast towards the island of Bermuda. The next side of the triangle 
then runs straight south towards the Puerto Rico and then …(89)… northeast up to Florida. The 
story of Flight 19 is …(90)… cases of Bermuda Triangle disappearances. On December 5, 1945, five 
American military aircraft with 14 men aboard departed from a naval base in Florida on a training 
flight. These aircraft were among the most powerful aircraft in the world at the time. Commander 
Charles Taylor …(91)… to lead the flight east from Florida coastline, which would take them into 
the Bermuda Triangle. The sky was …(92)… and it was a perfect day for flying but problems began 
about 90 minutes after takeoff. 

88- 4) more deadly3) the deadliest2) as deadly as1) deadly  
89- 4) compares with3) matches with2) turns back1) pumps around
90- 2) an incredible of all1) more incredible than

4) one of the most incredible3) incredible than any
91- 4) was expecting3) has expected2) expecting1) was expected  
92- 4) clear3) rocky2) healthy1) cloudy  
 Reading Comprehension I 

Blood is the most specialized liquid within living animals, playing a critical role. It symbolizes 
life (‘new blood’), health (‘get your blood running’), personality (‘good or bad blood’), and family 
(‘your bloodline’). This red liquid itself is something which most people would rather not see, yet it 
contains such a complex soup of proteins, sugars, ions, hormones, gases, and basic cellular 
components which is certainly worth considering in some detail. 

By volume, half of blood is the liquid part, called plasma. The rest comprises specialized 
components, the main one being red blood cells (technically known as erythrocytes). These 
transport oxygen molecules throughout the body, and also give blood its color (from the 
hemoglobin protein within, which turns red when combined with oxygen). Red blood cells, as with 
all cells in the human body, have a limited operating life. They are produced within the marrow of 
bones, principally the larger ones, and live for about four months before they fall inactive, to be 
then reabsorbed by the liver, with waste products absorbed into the urine. 

93- The first paragraph is mainly concerned with ……………. 
 1) some attitudes to blood 2) the most important part that adds some color 
 3) types of blood  4) blood and cells 
94- It can be concluded from the passage that ……………  
 1) blood travels through veins back to the heart and lungs, so it can get more oxygen to send back to 

the body. 
 2) the red blood cells in our blood are responsible for carrying oxygen.  
 3) half of the body is water and the other half is blood.  
 4) some cells in the human body, have no limited operating life. 
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1111  95- The passage is most probably part of a …………… . 
 1) research paper 2) news report 3) health magazine 4) university article 
96- There is enough information in the passage to answer which of the following questions? 
 1) Does human blood have any color other than red? 
 2) How long can blood be stored? 
 3) Why is blood important to the body? 
 4) Are there any parts of the human body that get oxygen directly from the air and not from the blood? 
 Reading Comprehension II 

Congratulations! You’ve finally secured a new job. You want to be careful not to make any 
career-ending mistakes. So, what should you never do when starting a new job? 

First: It’s understandable that you may need help or guidance during your first few weeks at a 
new job, and asking co-workers for assistance or just to answer questions can be perfectly 
acceptable. But remember, you were hired because managers believed in your ability to get the job 
done. Ask for help if you need it, but believe in yourself and prove that you can do the work 
yourself. 

Second: Your employer isn’t paying you to chat with your friends or even your kids’ babysitter. 
Make a personal policy of limiting personal phone calls and texts to your lunch break, except for 
emergencies. 

Third: Of course, you want to make a good impression as soon as you arrive at a new job, and 
show your new employer they made the right choice in hiring you. However, be cautious of 
suggesting new policies or strategies during your first few weeks, as it may not be the best way to 
demonstrate you are a team player. At first, take time to really understand and learn your job, then 
over time, you can make suggestions and changes as situations arise, and as your input and 
expertise is called upon. 

Fourth: In a new job, there will always be a learning curve, and effective supervisors understand 
that. Inevitably, you’ll be asked to do something or expected to know something you don’t yet know 
or know how to do. Rather than saying you can complete the task on your own, tell the truth and 
don’t be afraid to say, “I don’t know”. 

97- What is the best title for the first item? 
 1) Don't lose confidence in yourself. 
 2) Don't be afraid to ask for help. 
 3) Don't take too long before you start working. 
 4) Don't feel disappointed if you are not given total support. 
98- The author mentions the phrase “except for emergencies” in the second item in order to …………… . 
 1) prove that employers are strict people 
 2) show what not to do when starting a new job 
 3) support an earlier statement  
 4) state that it is not necessary to follow strict policies during an unusual event 
99- The underlined word “inevitably” in the passage is closest in meaning to …………… . 
 1) actually 2) absolutely 3) culturally 4) necessarily 
100- What do we learn from the third item when starting a new job? 
 1) Don't show up late.  2) Don't demand a higher income. 
 3) Don't spend time on private matters. 4) Don't try to change things. 
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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

  
  1400آبان  14زمايشي  زمون آ آ
  

  اختصاصيآزمون 

رچ
فت
د

 ة
مار
ش

2 ة
لة
رح
م

 3

 وقت پيشنهادي تا شماره از شماره تعداد پرسش مواد امتحاني

 دقيقه 25 120 101 20 رياضي

 دقيقه 10 135 121 15 اقتصاد

 دقيقه 25 160 136 25 ادبيات اختصاصي

 دقيقه 20 180 161 20 عربي اختصاصي

 دقيقه 11 195 181 15 تاريـخ

 دقيقه 12 210 196 15 جغرافيا

 دقيقه 11 225 211 15 علوم اجتماعي

 دقيقه 20 245 226 20 منطق و فلسفه

 دقيقه 11 260 246 15 روان شناسي

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

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

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

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

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را
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a)هاي  مرتب اگر زوج -۱۰۱ b , ) )و  6 ,a b)
5
aبرابر باشند، حاصل  2 b2   كدام است؟ 2

  1 (15  2 (15-  3 (30  4 (30-  
bباشد، مقدار  Bبه  Aدهندٔه يك تابع از مجموعۀ  گر نمودار ون زير، نشانا -۱۰۲ a كدام است؟  
  1 (1  
  2 (2  
  3 (3  
  4 (4  

fدر تابع  -۱۰۳ (x) x x a  3 xازاي  به ، مجموع مقادير تابع22  xو  2  1است. مقدار  ۱۱رابر با ، بf (   كدام است؟ 3(
  1 (13  2 (14  3 (15  4 (16  
fيك تابع خطي،  fاگر  -۱۰۴ ( ) 2 fو  8 ( )  1   قرار دارد؟ fباشد، كدام نقطۀ زير، روي تابع  13

  1 (( , )6 17  2 (( , )5 17  3 (( , ) 8 127  4 (( , ) 9 137   

yنمودار سهمي  رو، روبهشكل  -۱۰۵ x x c   2   كدام است؟ kاست. مقدار  4

  1 (7  

  2 (6  

  3 (5  

  4 (4  

yرأس سهمي  -۱۰۶ (x ) k  22 yروي خط  1 x 2   كدام است؟ kقرار دارد.  1
  1 (1-  2 (2-  3 (3-  4 (4-  
aاگر  -۱۰۷ x 6 a)باشد، بيشترين مقدار  100 )x   كدام است؟ 20
  1 (600  2 (800  3 (900  4 (1000  
C(x)كاال،  xيك شركت براي توليد  -۱۰۸ k x  فروشد. براي آنكه سوددهي ايـن شـركت  تومان مي ۱۴۰ند و هر كاال را ك تومان هزينه مي 80

  كدام است؟ kكاال بفروشد.  ۲۰۱آغاز شود، بايد حداقل 
  1 (8000  2 (10000  3 (12000  4 (14000  
  است؟ نادرستكدام گزينه  -۱۰۹
  هاي تصادفي از همۀ نتايج ممكن، اطالع داريم. در پديده) 1  
  دهد، اطمينان نداريم. از اينكه كدام حالت قطعاً رخ ميهاي تصادفي  در پديده) 2  
  گوييم. به هريك از نتايج ممكن براي يك آزمايش تصادفي، برآمد مي) 3  
  گوييم. هاي قطعي مي ها يا پديده ها قبل از اجراي آزمايش نامشخص باشد، آزمايش هايي كه نتيجۀ آن به آزمايش) 4  
  پيشامدها كدام است؟تاس، تعداد  ۴در آزمايش پرتاب  -۱۱۰

  1 (64  2 (46  3 ( 
 

 
46 64  4 ( 

 
 

66 44   

  حرفي بنويسيم. در چند حالت حرف اول و آخر اين رمز، يكسان است؟ ۵، يك رمز CANADAخواهيم با حروف كلمۀ  مي -۱۱۱
  1 (36  2 (12  3 (18  4 (24  
مجموعۀ  -۱۱۲ A , , , , 1 2 3 12  عضوي دارد؟ ۱۰چند زيرمجموعۀ  
  1 (102  2 (66  3 (120  4 (132  
  ضرب اعداد روشده، عددي فرد باشد، چند عضو دارد؟ تاس، پيشامد آنكه حاصل ۲در پرتاب  -۱۱۳
  1 (6  2 (8  3 (9  4 (12  
ام با ارق -۱۱۴ , , , , , ,6 5 4 3 2 1   درميان، زوج و فرد باشد؟ ي كه ارقام آن يكيطور بهتوانيم بنويسيم  رقمي بدون تكرار ارقام مي چند عدد سه 0
  1 (51  2 (52  3 (53  4 (54  
  نجام است؟ا قابل تقسيم كنيم. اين كار به چند طريق ۳و  ۲، ۱هاي  تايي با شماره ۳گروه  ۳نفر را به  ۹خواهيم  مي -۱۱۵
  1 (1620  2 (1640  3 (1660  4 (1680  

 ۲ فصل:۱ آمار و ریاضی      )۱۶ (صفحۀ »پیشامدها روی بر اعامل« ابتدای تا ٢ درس و ۱ درس ۱ صلف :۳ آمار و ریاضی
´ 25
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)Cمقدار  -۱۱۶  22 , )8   با كدام گزينه برابر است؟ 3

  1 (! P( , )3 8 3  2 (P( , )
!

8 3
3  3 (! P( , )5 8 3  4 (P( , )

!
8 3
5   

ي كه طور بهپيراهن با خود ببرد  ۴خواهد  پيراهن سبز وجود دارد. او براي مسافرت مي ۳پيراهن قرمز و  ۶پيراهن آبي،  ۴در كمد لباس علي،  -۱۱۷
  تواند اين كار را انجام دهد؟ پيراهن داشته باشد. به چند طريق مي ۱از هر رنگ، حداقل 

  1 (300  2 (360  3 (480  4 (720  
تواند بـراي ايـن كـار  اش اختصاص دهد. علي به چند طريق مي روز را به كارهاي اداري ۲لي هر هفته بايد هاي اول و دوم اين ماه، ع در هفته -۱۱۸

  ها را تعطيل در نظر بگيريد.) شود و جمعه ريزي كند؟ (اين ماه با روز شنبه شروع مي برنامه
  1 (30  2 (60  3 (225  4 (900  
  رقمي، رقم تكراري وجود دارد؟ ۳در چند عدد  -۱۱۹
  1 (352  2 (252  3 (362  4 (272  
توانند داخل اين ماشين بنشينند و ماشـين  ها رانندگي بلدند، به چند طريق مي تاي آن ۳نفر كه  ۵صندلي براي نشستن دارد.  ۷يك ماشين  -۱۲۰

  شروع به حركت كند؟
  1 (360  2 (720  3 (960  4 (1080  

  
  هاي زير است؟ پرسش كدام گزينه، پاسخ درست -۱۲۱
  عامل توقف و انحطاط انسان چيست؟ب)   جو بودن انسان چيست؟ نتيجۀ كمالالف)   
  كميابي منابع، معلول دو نكته است، اول آنكه ............... و دوم آنكه ............... ج)   
  ب) خلق نيازهاي كاذب  .دهد نيازي دست نمي اي از نيازهايش به او احساس بي الف) با برآورده شدن پاره) 1  
  برداري از منابع محدوديت دارد. انسان در بهره -ج) منابع و امكانات در دسترس محدود است    
  روي در رفع نيازهاي مادي ب) پيگيري نيازهاي كاذب و يا زياده    كند. اي از نيازهايش احساس رضايت مي الف) با برآورده شدن پاره) 2  
  منابع و امكانات موجود و در دسترس، قابليت مصارف متعدد دارند. -از اين منابع محدوديت داردبرداري  ج) انسان در بهره    
  روي در رفع نيازهاي مادي ب) پيگيري نيازهاي كاذب و يا زياده  دهد. نيازي دست نمي اي از نيازهايش به او احساس بي الف) با برآورده شدن پاره) 3  
  برداري از منابع محدوديت دارد. انسان در بهره -ود استج) منابع و امكانات در دسترس محد    
  ب) خلق نيازهاي كاذب    كند. اي از نيازهايش احساس رضايت مي الف) با برآورده شدن پاره) 4  
  منابع و امكانات موجود و در دسترس، قابليت مصارف متعدد دارند. -برداري از اين منابع محدوديت دارد ج) انسان در بهره    
  هاي زير است؟ كدام گزينه حاوي پاسخ درست پرسش -۱۲۲
  شود؟ رو شدن انسان با آن مي موضوع اصلي علم اقتصاد چيست و چه عاملي موجب روبهالف)   
  ؟نيستكدام گزينه در مورد مسئلۀ انتخاب درست ب)   
  »ها را مديريت كند. كند تا با ارائۀ ............... رفتارهاي فردي و جمعي انسان ا مطالعه ميعلم اقتصاد رابطۀ بين ............... كه ............... و ............... ر« ج)  
  كارگيري بهترين روش، به كدام جنبه از علم اقتصاد اشاره دارد؟ راهنمايي انسان براي بهترين انتخاب و به د)  
  اي را از منابع و امكانات به عمل آورد. فاده، انتخاب بهينهها بايد با بهترين روش و در بهترين محل است الف) انتخاب، انسان) 1  
  باشد. شده اشتباه دچار انتخاب هر هاي هزينه و منابع دقيق تشخيص در فرد، كه دارد وجود احتمال اين است، ممكن انتخاب روش در اشتباه كه حال درعين ب)    
  د) هدف علم اقتصاد    بهترين انتخاب -نيازهاي نامحدود بشر -ف داردقابليت موارد استفادٔه مختل -ج) منابع و عوامل توليد كمياب    
   باشند. دارد، داشته را اهميت بيشترين كه را نيازي كردن برطرف در سعي خود هاي خواسته كاهش با بايد ها انسان الف) انتخاب،) 2  
 فطـرت روي از انسـان گزينـه، هـر زيان محاسبۀ سود و از پس اام ،گيرد مي صورت اشتباه كه است طبيعي ها، هزينه و منافع دقيق تشخيص ب) در    

  كند. مي انتخاب را بهترين
  اقتصاد علم د) هدف    ها انتخاب بهترين -بشر نامحدود نيازهاي -دارد استفادٔه مختلف موارد قابليت -كمياب توليد عوامل و ج) منابع    
 سـطح و كرده برطرف را نيازهاي بيشتري موجود، منابع از استفاده با كه كند تالش بايد انسان نيازهاي بودن نامحدود به توجه با انسان، الف) نيازهاي) 3  

  بزند.  رقم را رفاه از باالتري
 ممكن انتخاب، بهترين گزينش هنگام حال درعين و است محتمل اشتباه كنيم، محاسبه مختلف را هاي گزينه خالص منافع خواهيم مي كه ب) زماني    

  نشود. رستي انجامد انتخاب است
  انتخاب د) روش          منابع پرسودترين -هستند محدود واقع در -نامحدود ظاهرا -ج) منابع    
  به عمل آورد. امكانات و منابع از را اي بهينه انتخاب استفاده، محل بهترين در و روش بهترين با بايد ها انسان الف) انتخاب،) 4  
  بود. خواهد غيرممكن اشتباه انتخاب، بهترين گزينش و انتخاب روش در اما است، ممكن محاسبه مرحلۀ در گزينه هر منافع صحيح و دقيق تشخيص عدم ب)    
 انتخاب د) روش          منابع پرسودترين -هستند محدود واقع در -نامحدود ظاهراً -ج) منابع    
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 هزينـۀ و تومان ۵۶۰,۰۰۰ جفت قيمت هر با زنانه هاي كفش توليد يبرا را كارخانه منابع است، كفش توليد كارگاه يك صاحب كه مالكي آقاي -۱۲۳  33
 ۴۸۰,۰۰۰جفـت  هـر فـروش قيمت با مردانه هاي كفش توانست وي مي كه است حالي در اين است. گرفته كار به تومان ۳۲۰,۰۰۰ جفت هر توليد
 يكسـان كفـش نوع دو هر از ممكن توليد تعداداينكه  ضفر با باشد؛ تومان ۳۱۰,۰۰۰ كفش مردانه، جفت هر توليد هزينۀ اگر كند. توليد تومان
  است؟ چقدر زنانه كفش جفت ۱۷۰توليد  فرصت هزينۀ است،

  تومان 24,000,000) 4  تومان 81,600,000) 3  تومان 32,000,000) 2  تومان 28,900,000) 1  
 كاالهاست؟ انواع از يك كدام جزو ترتيب به زير موارد از يك هر -۱۲۴
 منـزل، در قيمـه در خورشـت شـده استفاده زميني سيب نجاري، كارگاه در موجود ارٔه مشتري، به عرضه براي ها كافه در شده استفاده چاي«  

 »مجازي هاي كالس برگزاري براي يك دبيرستان هاي تاپ لپ قيمت، گران دستباف هاي فرش منزل، در استفاده مورد گوشت چرخ
 ضروري كاالي تجملي، كاالي اي، سرمايه كاالي ضروري، كاالي بادوام، كاالي اي، واسطه ) كاالي1  
 اي سرمايه كاالي تجملي، كاالي بادوام، كاالي مصرفي، كاالي اي، سرمايه كاالي مصرفي، ) كاالي2  
 اي واسطه كاالي بادوام، كاالي بادوام، كاالي ضروري، كاالي اي، واسطه كاالي مصرفي، ) كاالي3  
  اي سرمايه كاالي تجملي، كاالي بادوام، كاالي مصرفي، كاالي اي، رمايهس كاالي اي، واسطه ) كاالي4  
 است؟ زير هاي پرسش درست پاسخ گزينه كدام -۱۲۵
 است؟ چگونه آن مورد در كالن بازيگران وضعيت و چيست اقتصاد عرصۀ در خرد بازيگران اصلي الف) وظيفۀ  
  بتوانند ...............  ......... تاكه ...... است مهم خارجي و داخلي اقتصاددانان ب) براي  
 درست است؟ ها نوآوري و فكر بنيان، دانش محصوالت ها، فناوري مورد در گزينه ج) كدام  
  كند. مي توليد را عمومي محصوالت برخي نيز كالن بازيگران -مبادلۀ محصوالت و مصرف ) الف) توليد،1  
  برسند. اقتصادي موفقيت به كافي، همكاري و تعامل با -نكنند ثيخن را يكديگر هاي فعاليت ب) بازيگران اقتصادي    
 است. توليدي هاي فعاليت جزو و بوده افزوده ارزش داراي ج) همۀ اين موارد    
  كنند. بازيگران كالن نيز با تأمين برخي نيازهاي عمومي فعاليت مي -مبادلۀ محصوالت و مصرف ) الف) توليد،2  
  كنند. عمل موفق گروه يك مثل - بگيرد صورت ها آن بين بيشتري افزايي هم و تعامل و درست كار تقسيم كرده؛ رشد خوبي به بازيگران هاي قابليت و توانايي ب)    
 اند. اقتصادي ارزش داراي و بوده توليدي هاي فعاليت حاصل نيز موارد ج) اين    
  بازار هستند. بر نظارت اصلي مأمور كالن بازيگران -يكديگر عملكرد بر نظارت و مبادلۀ محصوالت و مصرف ) الف) توليد،3  
  اقتصادي برسند. موفقيت به كافي، همكاري و تعامل با -نكنند خنثي را يكديگر هاي فعاليت اقتصادي ب) بازيگران    
 شوند. نمي آورده شمار به توليد نبودن، ملموس و فيزيكي دليل ج) به    
  خدمات هستند. و كاال توليد اصلي مأمور كالن بازيگران -اقتصاد در امنيت ايجاد و محصوالت مبادلۀ و مصرف ) الف) توليد،4  
  كنند. عمل موفق گروه يك مثل - بگيرد صورت ها آن بين بيشتري افزايي هم و تعامل و درست كار تقسيم كرده؛ رشد خوبي به بازيگران هاي قابليت و توانايي ب)    
  آيند. حساب نمي جزء توليد به رند،ندا  بازاري قيمت و افزوده ارزش ج) چون    
  دارد؟ اشاره اقتصادي هاي فعاليت يا توليد انواع از يك كدام به ترتيب به زير موارد از هريك -۱۲۶
 ها از طريق زادوولد چراندن بز و گوسفند در مراتع و زياد كردن آن ■  
 محله در فروشي خرده مغازٔه در غذايي مواد و خواروبار عرضۀ ■  
 گاو پوست از چرمي هاي كيف توليد ■  
  نظافت جمله از منزل ديگران در كارگر زنان فعاليت ■  
 ها كننده ضدعفوني انواع و شوينده محصوالت توليد ■  
  اتومبيل بدنۀ به فوالدي هاي ورقه تبديل ■  
 تهيۀ كلبه براي درختان چوب برداشت ■  
  احياء ،حيازت صنعت، صنعت، صنعت، احياء، ) خدمات،1  
 حيازت خدمات، صنعت، نرم، محصوالت احياء، نرم، محصوالت حيازت،) 2  
  احياء صنعت، خدمات، نرم، محصوالت صنعت، خدمات، ) احياء،3  
  حيازت صنعت، صنعت، خدمات، صنعت، نرم، محصوالت ) احياء،4  
 اظهارنامـۀ در وي تومـان اسـت. ۴,۵۰۰ آن حـدوا هـر قيمت كه است آورده دست به كاال واحد ۷,۰۰۰ طبيعي منابع احياي از اي توليدكننده -۱۲۷

 آن واحـد هـر فرصـت هزينۀ و تومان ۶۰۰ كاال هر واحد مستقيم هزينۀ است. اگر كرده درج را كاال واحد ۳,۲۴۰ فروش از حاصل سود مالياتي
  چقدر است؟ مالياتي وي اظهارنامۀ در هشد وارد مبلغ باشد، تومان ۱,۱۰۰

  تومان 19,600,000) 4  تومان 2,680,000) 3  تومان 4,560,000) 2  تومان 26,320,000) 1  
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 است؟ زير هاي پرسش درست پاسخ گزينه كدام -۱۲۸  44
 است؟ امري چه حيازت الف) نتيجۀ  
 شود. مي نوعي ............... تلقي واقع هاي ............... در انگيزه همان يا غيرانتفاعي هاي ب) انگيزه  
 شود. شكل ............... ظاهر مي  به كه كند مي ............... ايجاد قبلي مؤسسه محصول بر همؤسس هر توليد، فرايند ج) در  
 اشاره دارد؟ صنعتي محصوالت توليد مؤسسه يك و كشاورزي مؤسسه يك موردنياز مشترك هاي نهاده به گزينه د) كدام  
 داشـته بيشتري ............... دارند، آنكه محصول كه اي توليدكننده ............... ورودي. دو با دست آوردن ............... خروجي به ) ............... يعنيه  

 است. داشته ............... بيشتري باشد،
   اوليه مواد و د) سردخانه  صادراتي يا مصرفي ارزش افزوده، ج) ارزش  عبادت -ملي و ب) انساني  عمومي ) الف) مالكيت1  
 وري بهره -يكساني توليد عوامل -كمترين -شترينبي -وري ) بهرهه    
 كار نيروي و آالت ماشين د)  مبادالتي يا مصرفي ارزش افزوده، ج) ارزش  عبادت -ملي و ب) انساني  شخصي ) الف) مالكيت2  
 وري بهره -يكساني توليد عوامل -كمترين -بيشترين -وري ) بهرهه    
  انبار و د) كود  خدمات يا كاال مصرفي، ج) ارزش  سب درآمدك -خانوادگي و ب) شخصي  ) الف) مالكيت شخصي3  
 وري بهره -يكساني مالي منابع -كمترين -بيشترين -كارآفريني )ه    
  اوليه مواد و انساني د) نيروي  خدمات يا كاال مصرفي، ج) ارزش  كسب درآمد -خانوادگي و ب) شخصي  عمومي ) الف) مالكيت4  
  وري بهره -يكساني مالي منابع -كمترين -بيشترين -) كارآفرينيه    
  دارد؟ هم با تفاوتي چه »شي يك بودن كاال« مورد در و »كاال بودن تجملي يا ضروري« در مورد »اقتصادي بودن«مفهوم  -۱۲۹
 شي، يك بودن كاال مورد در كه در حالي دارد، قيمت به كننده مصرف حساسيت با مستقيمي ارتباط بودن اقتصادي بودن، تجملي يا ضروري مورد ) در1  

 نباشد. كاال ديگر زماني در اما ،حساب آيد به كاال زماني در شي يك است ممكن كه معناست اين به بودن اقتصادي
 سـابح به كاال شود، نمي فروش خريد و بازار در چه آن كه معنا اين به است شي آن بازاري ارزش به بسته چيز يك بودن كاال مورد در بودن ) اقتصادي2  

 گردد. برمي بودن) اي يا واسطه (مصرفي كاال از استفاده نوع به كاال، بودن تجملي يا ضروري مورد در اما ،آيد نمي
 ديگـر زمـاني به زماني از و فرد ديگر به فردي از نظر اين از كاال نوع يك كه معناست اين به كاال يك بودن تجملي يا ضروري مورد در بودن ) اقتصادي3  

  است. بازار در آن فروش و خريد و بازاري داشتن ارزش معناي به شي يك بودن كاال مورد در مفهوم همين كه حالي در ستا متفاوت
 بـودن تجملـي يـا ضـروري مورد در حالي كه در كاالست آن قيمت به نسبت كننده مصرف حساسيت به بسته چيز يك بودن كاال مورد در بودن اقتصادي )4  

  كند. تر را تأمين مي اهميت كم نيازهاي يا اوليه نيازهاي نيازي است؟ چه كردن برطرف براي كاال آن كه معناست اين به دن،بو  اقتصادي كاال، يك
 يـك طي توليدي شركت يك مالي اطالعات بيانگررو  جدول روبه -۱۳۰

 محصوالت سوم تنها يك اگر و اطالعات اين هب توجه با است؛ سال
 مـالي سـال در شركت اين ساالنۀ عملكرد باشد، رسيده فروش به

  است؟ بوده چگونه گذشته

  تومان ضرر 501,600,000) 1  

  تومان سود 501,600,000) 2  

  تومان ضرر 626,100,000) 3  

  تومان سود 626,100,000) 4  

 دهيد. پاسخ زير سؤاالت به ،زير تقاضاي و عرضه منحني به توجه با -۱۳۱
 شد؟ حاصل خواهد توليدكننده درآمد در تغييري چه كند، پيدا افزايش تومان هزار ۱,۸۷۰ به تومان هزار ۵۴۰ از قيمت الف) اگر 
 كند؟ عرضه بازار در قيمتي چه با را خود كاالي بايد بفروشد، بازار در كاال كيلو ۹۰ كه بخواهد توليدكننده ب) اگر  
 است؟ چقدر آن ميزان و است قيمتي چه در توليدكننده درآمد ج) حداكثر  
 است؟ نياز تغييري چه تعادلي نقطۀ به رسيدن براي تومان، ۱,۳۰۰,۰۰۰ قيمت د) در  
  تومان هزار 540ب)   است. يافته افزايش تومان 47,800,000) الف) 1  
 قيمت كاهش تومان هزار 270د)   تومان هزار صد و ميليون ج) هفتادودو    
  تومان هزار 1710ب)   است. يافته افزايش تومان 48,700,000) الف) 2  
 قيمت كاهش تومان هزار 260د)   تومان صدهزار و ميليون ج) هفتادودو    
   تومان هزار 540ب)   است. يافته كاهش تومان 47,800,000) الف) 3  
 قيمت كاهش تومان هزار 270د)   تومان دويست هزار و ميليون ج) هفتادويك    
  تومان هزار 1710ب)   است. يافته كاهش تومان 48,700,000) الف) 4  
  قيمت كاهش تومان هزار 260د)   تومان دويست هزار و ميليون ج) هفتادويك    
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 است؟ زير هاي پرسش درست پاسخ حاوي گزينه كدام -۱۳۲  55
 است؟ شده آورده كامل صورت به گزينه كدام در كاال يك خريد مورد در كنندگان مصرف تصميم بر مؤثر الف) عوامل  
 آنكه ...............  بر مشروط كشاند، مي آن سمت به را بازار عواملي ............... نباشد، قيمت سطح در بازار ب) هرگاه  
 اشاره دارد؟ اهكارر دو اين از هايي مثال به درستي به گزينه كدام دارد، راهكار دو زيان وضعيت از دوري براي ج) توليدكننده  
 و سـود در كار صاحب عنوان به يا و ............... ببرد كند مشاركت توليد صورت ............... در به يا تواند مي سرمايۀ صاحب اسالمي اقتصاد د) در  

 تواند ...............  نمي اما ،شود مي شريك زيان
  قهيسل درآمد، ) الف) تبليغات،1  
  نشود. قيمت سازي مناسب مانع قاچاق مثل بيروني ملعوا ب) تعادلي،    
  محصوالت براي بازاريابي غيرالزم، كار نيروي از استخدام ج) پرهيز    
 .است حرام اسالم در و شود مي محسوب چراكه ربا دهد اجاره را خود پول فيزيكي صاحب سرمايۀ مانند - سرمايه با متناسب زيان و سود - الحسنه قرض د)    
  تبليغات كاال، قيمت بازار، ركود و رونق مورد در بيني پيش سليقه، درآمد،) الف) 2  
  نشود. تناسب اين مانع دولت گذاري قيمت مثل عوامل دروني تجارت، براي ب) مناسب    
  تر مناسب قيمت با فروش محصوالت، براي ج) بازاريابي    
 است. حرام اسالم در و شده تلقي بهرهچراكه  كند تدرياف خود پول بر اضافه سود -اجتماعي و الهي اجر -د) مشاركتي    
  قهيسل كاال، قيمت تبليغات، كاالها، ساير قيمت ) الف) درآمد،3  
  نسازد. دشوار مسير براي پيمودن را راه غيرقانوني عوامل تجارت، براي ب) مناسب    
  ها وپاش ريخت از جلوگيري جويي، صرفه  ج)    
 است. حرام اسالمي تعاليم درچراكه  ببرد سودي شده توافق چه آن از بيشتر -خود پول اب متناسب زيان و سود -د) شراكتي    
  درآمد ،قهيسل كاالها، ساير قيمت تبليغات، كاال، ) الف) قيمت4  
  نشود. تعديل اين دولت مانع گذاري قيمت مثل بيروني عوامل ب) تعادلي،    
  تر مناسب قيمت با فروش وپاش، ريخت از ج) پرهيز    
  است. حرام اسالم در و شده محسوب رباچراكه  بگيرد اجاره اي سرمايه كاالي صاحب مانند -اجتماعي و الهي اجر -الحسنه ) قرضد    
 را كـاال ايـن منحنـي تقاضـاي گزينـه، كدام است. زياد بسيار آن قيمت به نسبت كننده مصرف حساسيت كه است موجود بازار در كااليي -۱۳۳

  دهد؟ مي نشان درستي به

  1(

 

  2(

 

  3(

 

  4(

  
 است؟ زير هاي پرسش درست پاسخ گزينه كدام -۱۳۴
 چيست؟ قيمت كاهش تعل و است شرايطي چه در بازار باشد، كاهش حال در آن قيمت محصول، يك بازار در اگر الف)  
 از: ...............  عبارتند به كه باشد امر دو معلول تواند مي تعادل به ب) رسيدن  
 كند؟ مي سمت منتقل كدام به را اتوبوس بليت تقاضاي هندسي نقطۀ بنزين، قيمت افزايش باشد، ثابت اتوبوس بليت قيمت ج) اگر  
 كـاال قيمت سبب همين به شوند خود نمي نياز مورد كاالي خريد به موفق كنندگان مصرف از تعدادي عرضه، بر تقاضا فزوني علت به عرضه، ) الف) مازاد1  

 يابد. مي كاهش
 عرضه افزايش نتيجه در و تقاضا و قيمت افزايش دوم: عرضه، كاهش نتيجه در و تقاضا افزايش و قيمت كاهش ب) اول:    
 ج) راست    
 سـبب همين به شوند نمي خود فروش كاالي  به موفق توليدكنندگان موردنظر، كاالي از بازار اشباع دليل به و موجود شرايط به نظر تقاضا، ) الف) كمبود2  

 يابد. مي كاهش قيمت ناچار به
  تقاضا كاهش نتيجه در و عرضه و قيمت افزايش دوم: تقاضا، افزايش نتيجه در و عرضه و قيمت ب) اول: كاهش    
 ج) راست    
 موفق تا كند مي قيمت كاهش به را محبور توليدكننده امر اين و است كنندگان مصرف توسط كاال نخريدن بر عاملي قيمت بودن باال عرضه، ) الف) مازاد3  

 شود. دور زيان وضعيت از و شده محصوالت فروش به
 عرضه نتيجه كاهش در و تقاضا افزايش و قيمت كاهش دوم: عرضه، افزايش نتيجه در و تقاضا كاهش و قيمت افزايش ب) اول:    
 ج) چپ    
 رونق و يافته افزايش عرضه مقدار يابد تا مي كاهش قيمت سبب همين به است هماهنگ آن عرضۀ كمبود با كاال براي كم تقاضاي تقاضا، ) الف) كمبود4  

 برگردد. بازار به
 بازار رونق و عرضه افزايش در نتيجه و تقاضا كاهش و قيمت كاهش دوم: بازار، رونق و تقاضا افزايش نتيجه در عرضه افزايش و قيمت افزايش ب) اول:    
  ج) چپ    
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 هستند؟ درست كامالً زير كدام عبارات -۱۳۵  66
 است. رقابتي بازار آن نباشد، گذار قيمت تنهايي به اقتصادي بازيگر يك كااليي، بازار در الف) اگر  
 كرد. خواهد تعيين را بازار قيمت ديگر طرف و است پذير قيمت ،ب) انحصارگر  
 آورند. دست به را نظر مورد قيمت بهترين تا كنند مي برگزار مناقصه خريداران و مزايده فروشندگان ها حراجي ج) در  
 نفتي است. محصوالت فروش و خريد در انحصارگر ايران در اقتصادي داليل به نفتي، هاي فرآورده پااليش و پخش د) شركت  
 است. خارجي بازارهاي بستر در آن اجراي قانوني، و طبيعي ايانحصاره فايدٔه ) شرطه  
 هستند. انحصارگر ما كشور در قانوني داليل به خودرويي هاي شركت و طبيعي داليل به توانير و) شركت  
  »ج«و  »الف«) 4  »و«و  »ج«، »د«) 3  »ب«و  »الف«) 2  »و«و  »ج«، »الف«) 1  

  
  هاي زباني سبك خراساني مشهود است؟ دام گزينه يكي از ويژگيك در -۱۳۶
ـــــان را كشـــــيد ) 1    پوســـــت را بشـــــكافت، پيك

 

پوســـــت تـــــازه بعـــــد از آنـــــش بردميـــــد 
 

بــين مبــاش تــا بــه حيــات ابــد رســي ) خــود2
 

آيينــــه ســــد بــــه راه ســــكندر كشــــيده اســــت 
 

ـــرا3 ـــۀ حاجـــت م ـــار، دل شـــد كعب ـــال ي ) از خي
 

ــاخ  ــا س ــيرين در نظره ــش ش ــنگ رانق ــيرين س ت ش
 

ـــــه در ) 4 ـــــه ميخان ـــــب اســـــت ب زهـــــد غري
 

ــــــه در  ــــــه ويران ــــــت ب ــــــز اس ــــــنج عزي گ
 

  كدام گزينه از نظر فكري به سبك خراساني نزديك است؟ -۱۳۷
ــــخن1 ــــه س ــــك را ب ــــات مل ــــام داد مقام ) نظ

 

چنانكــــه كــــار مقيمــــان خــــاك را بــــه ســــخا 
 

ــي2 ــر ادا م ــاي كف ــق ) قض ــن عش ــر م ــه ب ــنم ك ك
 

ــــاله  ــــت صدس ــــاز و طاع ــــرد نم ــــت ك را غرام
 

ـــا3 ـــه داد رض ـــوش آنك ـــر خ ـــد متغي ـــا نش ) قض
 

ــــر ســــر برگشــــته  ــــه هرچــــه ب اش قضــــا آورد ب
 

ســر كــافر شــدن داريــم كــو بتخانــۀ عشــقي ) 4
 

شــود مــا را جــاي نغمــه يــاحيّ مــي كــه ناقوســش بــه 
 

  هاي نثر دورٔه غزنوي و سلجوقي است؟ چه تعداد از موارد زير از ويژگي -۱۳۸
ايجاز و اختصار در  -تكرار فعل يا اسم به حكم ضرورت معني -كوتاهي جمالت -تمثيل و استشهاد به آيات و احاديث -ينهحذف افعال به قر«  

  »گيري كمتر از لغات عربي بهره -لفظ و معنا
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  كدام دو اثر مربوط به دورٔه نثر ساماني است؟ -۱۳۹
  شاهنامۀ ابومنصوري -لتفهيم) ا2    تاريخ بلعمي -) تاريخ بيهقي1  
  سفرنامۀ ناصرخسرو -نامه ) قابوس4  كشف المحجوب -) ترجمۀ تفسير طبري3  
  نوع تشبيه در كدام گزينه به سبك خراساني نزديك است؟ -۱۴۰
ــرد ) 1    ــالم فروگي ــم ع ــيالب غ ــمم ار س ــد چش نترس

 

ــان  ــه طوف ــازي ك ــد ب ــاور كن ــاي پهن ــا دري ــده ب دي
 

غوطـه بـه دريـاي عشـق) نيست دلـي كـاو نخـورد 2
 

ــت  ــاي اوس ــۀ دري ــه هســت غرق ــا ك ــه دري ــن هم وي
 

ـــــت3 ـــــف دس ـــــد زل ـــــاي ) كمن ـــــزار بگش اف
 

كشــــــان در پــــــا درافكــــــن ســــــر گــــــردن 
 

ـــــي ) 4 ـــــه الف م ـــــت پروان ـــــش محب زد در آت
 

ـــي  ـــاده ب ـــش در او فت ـــي آت ـــام وب ـــرد ن ـــان ك نش
 

  در چيست؟» حيم طالبوفآخوندزاده و عبدالر  الشعراي بهار، ميرزا فتحعلي ملك«وجه اشتراك  -۱۴۱
  سرايان سبك خراساني هستند. ) هر سه از قصيده1  
  فكراني هستند كه به نقد شرايط موجود در جامعه پرداختند. ) از روشن2  
  ) در نثر و نظم از سرآمدان روزگار خود بودند.3  
  نگاري، استاد دانشگاه هم بودند. ) عالوه بر روزنامه4  
  كند؟ ر بيت زير صدق ميكدام گزينه دربارٔه شاع -۱۴۲

ــه    ــر ب ــادم س ــه بنه ــان ك ــاي آزادي  آن زم  پ

 

ــراي آزادي  ــتم از ب ــان شس ــود ز ج ــت خ دس
 

  خواند. دوستي و ستيز با ناداني را با آوازي زيبا مي ) وي مضامين وطن1  
  ويژه مسعود سعد و سعدي بود. تأثير شاعران گذشته به ) تحت2  
  فكران دورٔه خود جايي نداشت. رات شخصي در بين روشندليل جايگاه خانوادگي و تفك  ) به3  
  دست رضاخان ترور شد. هاي سياسي خود، به پروايي در بيان انديشه دليل جسارت و بي ) به4  

 

 

 ۳ فصل :۱ ادبی فنون و علوم      ۲ و ۱ های درس :۳ ادبی فنون و علوم
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  يك از آثار زير مشترك است؟ حوزٔه ادبي كدام -۱۴۳  77
  فيلصور اسرا -دانشكده -) قرن بيستم2  الدين و قمر شمس -شمس و طغرا -) نسيم شمال1  
  بهار -الدين و قمر شمس -آل ) ايده4  اصفهاني باباي حاجي سرگذشت - ايرانيان بيداري تاريخ - باستان داستان )3  
  درست است؟» مجلس«كدام گزينه دربارٔه سردبير روزنامۀ  -۱۴۴
  آزمايي كرده است. هاي ديگر طبع بيشتر از قالب  ) وي در قصيده1  
  گاه، در حوزٔه سياست نيز دستي داشت.) عالوه بر تحقيق و تدريس در دانش2  
  ) سوز و شوري كه در شعرش نمايان است، نشان از دردمندي و عشق او به ميهن است.3  
  خواهي به زندان رفت و در آخر جانش را در اين راه داد. سبب آزادي ) به4  
  كدام گزينه درست است؟ ،با توجه به ادبيات دورٔه بازگشت ادبي -۱۴۵
  آمدن سلسلۀ قاجار و تثبيت حكومت مركزي، بازگشت ادبي كه حدّ واسط سبك هندي و دورٔه معاصر است، رونق گرفت. ) با روي كار1  
  خانۀ تبريز بود كه سبب شد ارتباط مجدد اهل ذوق با ادبيات كهن برقرار شود. ) يكي از عوامل ايجاد نهضت بازگشت ادبي، تاراج كتاب2  
  كردند. سرايي به سبك شاعران خراساني و سلجوقي عمل مي هاني در قصيدهصباي كاشاني، قاآني و سروش اصف) 3  
  نظير بود. روزگاران خود كم سرايي در بين هم از آثار منظوم نشاط اصفهاني است. وي در غزل» گنجينۀ نشاط) «4  
  دارد؟» ترصيع«كدام گزينه  -۱۴۶
ـــه چشـــم عقـــل پنـــداري كـــه جـــان اســـت ) 1    ب

 

ـــــداري روا   ـــــدل پن ـــــوش ع ـــــه گ ـــــتب ن اس
 

) امـــــل گويـــــد كـــــه آمـــــد رهبـــــر مـــــن2
 

ـــــد كـــــه آمـــــد خنجـــــر مـــــن  اجـــــل گوي
 

ـــوي3 ـــب او گ ـــه مناق ـــيحي هم ـــو فص ـــر ت ) گ
 

ـــــوان  ـــــدايح او خ ـــــه م ـــــري هم ـــــو دبي ور ت
 

ـــــد ) 4 ـــــده ران ـــــي خـــــوابم همـــــي از دي گه
 

گهـــــي خـــــونم همـــــي بـــــر رخ فشـــــاند 
 

  دارد؟» موازنه«كدام گزينه  -۱۴۷
نــــه بخشــــايش نــــه بخشــــش بــــاز دارد ) 1   

 

ز هــــــــــركس كــــــــــاو نيــــــــــاز و آز دارد 
 

) گروهـــــي بســـــته در زنـــــدان بـــــه تيمـــــار2
 

ــــــر  ــــــي مه ــــــر ســــــر دار گروه گشــــــته ب
 

) ذّره نمايــــد بــــه جنــــب قــــدر تــــو گــــردون3
 

قطــــره نمايــــد بــــه پــــيش طبــــع تــــو دريــــا 
 

ــــــي  ) 4 ــــــوزان يك ــــــن دل س ــــــرآرم زي دم ب
 

بســـــوزم ايـــــن ســـــراي و بنـــــد محكـــــم 
 

  ؟آرايۀ مقابل كدام گزينه درست است -۱۴۸
ــــواب ) 1    ــــر ص ــــت ب ــــوش و رفتن ــــت خ حيات

 

ـــــــتجاب  ـــــــا مس ـــــــول و دع ـــــــادت قب عب
 

  (موازنه) 
ـــه2 ـــاهي ب ـــت ش ـــود تخ ـــان ب ـــز ايش ـــاي ) ك پ

 

جـــــاي وز ايشــــان بـــــود نـــــام مــــردي بـــــه 
 

  (ترصيع) 
ــــن3 ــــه زرّي ــــازي ب ــــبان ت ــــه اس ــــتام ) چ س

 

نيــــام چــــه شمشــــير هنــــدي بــــه زرّيــــن 
 

  (موازنه) 
ــــرين4 ــــت ق ــــو و دولت ــــاد روز ت ــــده ب ) فرخن

 

پاينـــده بـــاد عمـــر تـــو و بخـــت تـــو جـــوان 
 

  (ترصيع) 
  هاي ابيات زير در كدام گزينه درست است؟ ترتيب آرايه -۱۴۹
سـان ديـدٔه شـاهين الف) هوا از چهر او گردد بـه   

 

ســان ســينۀ عنقــا زمــين از اشــك او گــردد بــه 
 

و بسـتانت قمـر بايـد ب) ببين آن روي اگر بر سر
 

نت كمـر بايـدببين آن زلف اگـر بـر مـاه مشـكي 
 

ج) گــر بنــوازي بــه لطــف، ور بگــذاري بــه قهــر
 

حكم تو بر مـن روان، زجـر تـو بـر مـن رواسـت 
 

  ترصيع -موازنه -) موازنه4  موازنه -موازنه -) موازنه3  موازنه -موازنه -) ترصيع2  ترصيع -ترصيع -) موازنه1  
  گذاري شده است؟ نهبا توجه به عالئم هجايي هر واژه، چند كلمه با حذف همزه نشا -۱۵۰
آمــوز:  دانــش «     افــروز:  / شـــب  انـــداز:  / دســت   افــزار:  / جنــگ   آور:  / شـــرم   /  

آباد:  خراب    «  
  ) پنج4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1  
  در بيت زير چند هجاي كشيده وجود دارد؟ -۱۵۱

 گيــر شــد راي و قــدر ســخت ايــام سســت   

 

تــاب شــد پــاي و قــدر تيــز اوهــام كنــد 
 

  ) هشت4  ) هفت3  ) شش2  ) پنج1  
  است؟ نادرستهجاهاي مقابل كدام گزينه  -۱۵۲
)ايم:  ) ما به دولت دل چو اين نودولتان نسپرده1   )               
)) در پردٔه نيرنگ خيال آينه دارد: 2   )           
)) گر نه آب است اصل گوهر چيست: 3   )         
)) هست جبّار وليكن متواضع گه جود: 4   )            
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  تقطيع هجايي يكساني دارد؟» او را زن ز من درِاي صبا بوسه «كدام گزينه با مصراع  -۱۵۳  88
  ) چون بسي شب گذشت و خواب نيامد2  ) چند گويي كه بار او چه بس است1  
  ) دارم آن سر كه سرم در سر كار تو شود4    ) بيش شد از لب تو گريۀ من3  
  است؟» ناهمسان«وزن كدام گزينه  -۱۵۴
ــــــد ) 1    ــــــرم نش ــــــا ن ــــــۀ م ــــــك از نال فل

 

باشـــــند مـــــان مـــــيك روان ســـــخت كـــــج 
 

ـــــــه دروغ2 ـــــــي ) ديوان ـــــــو نم ـــــــد گ باش
 

ـــــان اســـــت  ـــــر ســـــنگ محـــــك دروغ بهت ب
 

ــت3 ــن دو روزه اقام ــه اي ــا ب ــم دني ــورم غ ــرا خ ) چ
 

ـــدارم  ـــراب ن ـــزل خ ـــن من ـــه اي ـــت ب ـــو بازگش چ
 

ســـــرانجام چـــــون خشـــــت بـــــالين بـــــود ) 4
 

ــــيم  ــــون زن ــــون فالط ــــه همچ ــــم تكي ــــه خ ب
 

  شود؟ ندي به اركان ميب به دو صورت تقسيم» ناهمسان«كدام وزن  -۱۵۵
در شيشـــۀ گـــردون نيســـت كيفيـــت چشـــم او ) 1   

 

ايــــن ســـــاغر مـــــردافكن مينـــــاي دگـــــر دارد 
 

ــيبي2 ــو را نص ــائب ت ــت ص ــر هس ــق اگ ) از درد عش
 

ـــي  ـــه در دل ســـنگ تـــأثير م تـــوان كـــرد از نال
 

ـــــــــردمهري3 ـــــــــي ز س ـــــــــبحيم ول ) ص
 

ــــه  ــــا نفــــس ب ــــينۀ م ــــواب اســــت در س خ
 

ـــو ) 4 ـــيب ت ـــان نص ـــاري هم ـــه بك ـــردد هرچ گ
 

دانـــۀ خـــود پـــاك كـــن كـــه خـــام امـــين اســـت 
 

  بندي به اركان در دو حالت همسان و ناهمسان را دارد؟ كدام گزينه قابليت تقسيم -۱۵۶
ـــــاه ) 1    ـــــرس در ش ـــــادگي مت ـــــق ز افت راه عش

 

ـــه منـــزل رســـيدن اســـت  كـــز پـــا فتـــادن تـــو ب
 

) چـــون ســـيل در ايـــن دامـــن صـــحراي غريبـــي2
 

ــــرم نيســــت غيــــر از كشــــش بحــــر دگــــر راه  ب
 

ـــــي3 ـــــن نم ـــــر و دي ـــــزل كف ـــــد ) در من مان
 

ــــبك  ــــق س ــــا عش ــــت ب ــــراه اس ــــه هم روي ك
 

ــي ) 4 ــبض دل ب ــي ن ــت نم ــن دس ــان زي ــد تاب جنب
 

جـــوالن دريـــاي دگـــر دارد ايـــن مـــوج ســـبك 
 

  است؟» ركني ناهمسان سه«وزن كدام گزينه  -۱۵۷
) بـــــه دو صـــــد دانـــــۀ گـــــوهر نـــــدهم1   

 

در جگـــــر رشـــــتۀ آهـــــي كـــــه مراســـــت 
 

ــــر آتــــش ) زان2 مــــي كــــه كنــــد ز شــــعله پ
 

ــــــــۀ معلــــــــق را  ــــــــن گنبــــــــد خان اي
 

ــــــا نشــــــيند3 ــــــر از پ ) دو روزي شــــــوق اگ
 

ــــــــر  ــــــــاع س ــــــــود ارزان مت ــــــــي ش گران
 

كشـــد در چمـــن غنچـــه هـــر قطـــره آبـــي ) 4
 

ــــــد  ــــــوتر نماي شــــــرابي چــــــو خــــــون كب
 

  است؟ نادرستوزن مقابل كدام گزينه  -۱۵۸
  ن فاعالتُ مفتعلن فع)فروز گرنه چو ماه است: (مفتعل وي تو اي دل ) ر1  
  ) اي كم شده وفاي تو اين نيز بگذرد: (مستفعلن مفاعلن مستفعلن فَعَل)2  
  ) منم كه دل نكنم ساعتي ز مهر تو سرد: (مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن)3  
  ) عشق را بوحنيفه درس نكرد: (فاعالتن مفاعلن فعلن)4  
  است؟ نادرستبا توجه به بيت زير، كدام گزينه  -۱۵۹

ـــــاداني    ـــــت ز ن ـــــما نيس ـــــوم ش  معل

 

ـــــــروران  ـــــــدان مغ ـــــــرٔه زاه اي زم
 

  بندي به دو صورت را دارد. ) اين بيت قابليت تقسيم2  اي است. پايه ) وزن بيت ناهمسان سه1  
  وجود دارد.» فاعالت«) در اين بيت ركن 4  ) در بيت دو ركن تكراري وجود دارد.3  
  جود دارد؟هاي آوايي تماماً و در بيت زير كدام پايه -۱۶۰

 كننــد ســالي دو عيــد مــردم هشــيار مــي   

 

كنــيم مـــا در هــر پيالــه عيـــد دگــر مـــي 
 

  

  مفاعيلُ -مستفعِلُ -) مفاعِل4ُ  فاعلن -فاعالتُ -) مستفعلن3  فَعَل -مفاعلن -) فاعالت2ُ  فاعالتن -مفاعيلُ -) مفعول1ُ  

  
  ۱۶۱-۱۶۹( املفرداتاملفهوم أو الّتعریب أو أو  لّرتجمةالجواب لعّین األصّح و األدّق يف(:  
  »:یجب أن ندعو إلی کلمة سواء؛ الکلمة ال تُعارضها عقوُل الّناس و ال تختلف فیها األدیاُن اإللهّیة!« -۱۶۱
  اند! تهای مردم با آن مخالفت دارد و نه ادیان الهی در آن متفاو  ) دعوت ما باید به سخن یکسانی باشد که نه عقل۱  
  های الهی نیز مخالفتی ندارد! کند و همچنین با دین های مردم مخالفت منی ما باید به کالمی برابر دعوت کنیم، آن کالمی است که با عقل )۲  
  های الهی در آن اختالف دارند!  ) واجب است که به یک سخن برابر دعوت کنیم که این سخن نه مخالف خرد آدمی است و نه دین۳  
  کنند! های الهی در آن اختالف پیدا منی کند و دین های مردم مخالفت منی ماست که به سخنی یکسان فراخوانیم، با این سخن عقل ) بر۴  

  

 ۴ و ۳ های درس :۱ قران زبان عربی،      ۱ درس :۳ قران زبان عربی،
´ 20
پيشنهادي زمان
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عن يف قبل أن یصل دلیل الّزّوار يف« -۱۶۲  99   »:عة املطار الّصغیرة و تکلّمن معاً لتتعارفن! قاالّساعة العارشة إّال ثلثاً تجمَّ
  در سالن کوچک فرودگاه جمع شوید و با یکدیگر سخن بگویید و آشنا شوید تا راهنامی زائران برسد! ۹:۴۰) در ساعت ۱  
برسد، در سالن کوچک فرودگاه جمع شـوید و بـا یکـدیگر سـخن بگوییـد تـا یکـدیگر را  ۹:۴۰) پیش از آنکه راهنامی زائران در ساعت ۲  

  بشناسید!
ها را جمع کرد و برایشان حرف زد تا با یکـدیگر  قه به ده به سالن کوچک فرودگاه رسید و آن) راهنامی زائران قبل از ساعت بیست دقی۳  

  آشنا شوند!
صـحبت شـدند تـا  ها در سالنی کوچک در فرودگاه جمـع شـدند و بـا یکـدیگر هـم ، آن۹:۴۰) قبل از رسیدن راهنامی زائران در ساعت ۴  

  یکدیگر را بشناسند!
  »:ي ال دوام لها!م و عظم و عصب فلامذا یفتخر الُجّهال بأنسابهم و هإمّنا الّناس کلّهم لح« -۱۶۳
کننـد در حـالی کـه هـیچ دوامـی  هـای خـود افتخـار مـی ) مردم همگی تنها گوشت و استخوان و پی هستند، پس چرا نادانان به نسبت۱  

  ندارند؟
نـادان بـه نژادهـای خـود کـه دوامـی ندارنـد فخـر  ها از یک گوشت و استخوان و عصب هستند، پس به چـه علّـت افـراد ) همۀ انسان۲  

  فروشند؟ می
هـا هـیچ  کنند در حـالی کـه نژادهـای آن ها هستند که از گوشت و استخوان و پی هستند، پس چرا نادانان فخرفروشی می ) فقط انسان۳  

  دوامی ندارند؟
پس چگونـه جـاهالن بـه  ،ها نیست دوامی برای آن شان از استخوان و گوشت و عصب هستند در حالی که هیچ ها همگی ) قطعاً انسان۴  

  کنند؟ نژادهایشان افتخار می
  »:ِبسّتامئة سنة!ي کانت قبل ظهور اإلسالم هذه القضّیة أّن تلک املعامل األثریّة متعلّقة بحضارة الّروم الّت الغریب يف« -۱۶۴
  صد سال قبل از پیدایش اسالم بوده است، تعلّق دارند!) عجیب در این قضیه این است که آن آثار باستانی به متّدن روم که شش۱  
  ها است که ششصد سال قبل از ظهور اسالم ایجاد شده بود! ) عجیب است در این موضوع که آن آثار تاریخی متعلّق به متّدن رومی۲  
  صد سال زودتر پدید آمده است!آور است که این آثار باستانی به متّدن رومی تعلّق دارد که از اسالم شش ) در این قضیه، شگفت۳  
  تر بوده است! اند که از ظهور اسالم ششصد سال قبل ) در آن موضوع، شگفتی در آن است که آن آثار باستانی به فرهنگ روم متعلّق۴  
  : الخطأعیِّن  -۱۶۵
  !افتند میدرپی   پی ها دهد، ماهی ) عندما یفقد اإلعصار رسعته، تتساقط األسامک!: وقتی گردباد رسعتش را از دست می۱  
  اند! ها ناامید شده ) قد یئس العلامء من معرفة ّرس تلک الظّواهر!: دانشمندان از شناخت راز آن پدیده۲  
  ه الّسامء بأنجم کالّدرر!: خداوند آسامن را با ستارگانی همچون مرواریدها زینت داد!) زان اللّ ۳  
  گیرند! اهالی شهر ما روز پنجم و سوم این ماه را جشن می :اً!ریّ الث شه مدینتنا بیوم الخمیس الثّ ) یحتفل أهايل۴  
  عیِّن الّصحیح:  -۱۶۶
  میرد! ) ال مُتِت قلبک بکرثة الطّعام و الّرشاب!: قلبت با زیادی غذا و نوشیدنی منی۱  
  ایجاد شود!) ال تَُسبّوا الّناس فتکتسبوا العداوة بینهم!: نباید به مردم دشنام دهید تا در بینشان دشمنی ۲  
  ) ال تغضب فإّن الغضب مفسدة!: خشمگین نشو چه اینکه غضب مایۀ تباهی است!۳  
  گویی! شود: خسیس بودن و دروغ ) ال یجمُع املؤمن خصلتین: البخل و الکذب!: دو خصلت در مؤمن جمع منی۴  
  »:فرزندم را کنار خود نشاندم تا به او دادوستد کردن را یاد دهم!« -۱۶۷
  ی اُعلّمه التّعامل!ي حتّ ي عند) أجلسُت ولد۲  علّمه املعاملة!اُ ي ي لکي ولدجنب يف ) أُجلُِس ۱  
  ي حتّی علّمتُه التّعامل!ي جنب) جلسُت ولد۴  ي ألتعلّمه التّعامل!) أجلسُت عند ولد۳  
کس امیـدش از غیـر  ............... !: دانستم که هر بّه أنه َعسی ر أّن من ............... رجاؤه من دون اللّ « ............... عیِّن الّصحیح للفراغات:  -۱۶۸

  »بسا پروردگارش او را ببخشاید! خدا بریده شود، چه
  یغفره -ینقطع -) تَعلّمُت ۲    یَغفره -یَنقطع -) َعلمُت ۱  
  یستغفره -اِنقطعَ  -) تعلّمُت ۴    یستغفره -قَطع -) َعلمُت ۳  
   املفهوم: يف الخطأعیِّن  -۱۶۹
رة القلوب!۲  ه ال یَقبل توبة الجاهلین!ال یعذر علی الجهل!: و اللّ  ه) إّن اللّ ۱     ) قلٌب فارغ من الحکمة کبیت خرب!: الحکمة ُمعمِّ
  ) داؤک منک و ال تشعر!: اإلنسان غافل عن أمراضه الّنفسیّة!۴  ) الرّجال علی األفعال أسامء!: قیمة کّل امرئ ما یُحسنه!۳  
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1010    ۱۷۰-۱۷۲( الّتحليل الّرصيفّ اب و اإلعر عنيِّ الّصحيح يف(:  
  »:عندما یَفقد اإلعصار ُرسعته تتساقط األسامک علی األرض!« -۱۷۰
  ة و الجملة فعلیّ » اإلعصار«معلوم/ فعل و فاعله  -الزم -مجرّد ثاليثّ  -للغائب -) یفقد: فعل مضارع۱  
  وع معرفة/ فاعل و مرف -مصدر بزیادة حرفین -مفرد مؤنّث -) اإلعصار: إسم۲  
  » األسامک«معلوم/ فعل و فاعله  -الزم -للغائبة -) تتساقط: فعل مزید بزیادة حرفین۳  
  معرّف بالعلمیّة/ فاعل و مرفوع  -جمع التّکسیر (مفرده: الّسمکة) -) األسامک: إسم۴  
  »:أَ تزعم أنّک ِجرم صغیر و فیک انطوی العامل األکرب!« -۱۷۱
  معلوم/ فعل و مع فاعله جملة فعلیّة -رّد ثاليثّ مج -للمخاطب -) تزَعُم: فعل مضارع۱  
  و منصوب » أنّ «نکرة/ إسم  -مفرد مذکّر (جمعه: جرائم) -) جرم: إسم۲  
  متعّد/ فعل مع فاعله جملة فعلیّة -مزید بزیادة حرفین -للغائب -) إنطَوی: فعل مضارع۳  
  ة/ صفة و منصوب بالتّبعیّة ملوصوفهمعرف -معرب -مفرد مذکّر -) األکرب: إسم التّفضیل (مصدره: تکبیر)۴  
  »:حیها للتّفتیش البسیط!ي هذه الحقیبة و افتَ إجلب« -۱۷۲
/ فعل و فاعله  -للمخاطبة -»إفعال« من باب مزید ثاليثّ  -مرأ ي: فعل ) إجلِب۱     و الجملة فعلیّة » هذه«متعدٍّ
  مفعول و منصوب  إسم مکان/ -معرفة -معرب -مفرد مؤنّث (جمعه: حقائب) -) الحقیبة: إسم۲  
  معلوم/ فعل و مع فاعله جملة فعلیّة -متعدٍّ  -يثّ مجرّد ثال  -للمخاطبة -مرأ ي: فعل ) إفتح۳  
 »البسیط«نکرة/ مجرور بحرف جّر و املوصوف لِـ  -مصدر بزیادة حرٍف واحد -مفرد مؤنّث -) التَّفتیش: إسم۴  
 ۱۷۳-۱۸۰( عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة(:  
   ضبط حرکات الکلامت: يف الخطأعیِّن  -۱۷۳
قیق أَمْ ۲  ) الَّذیَن ُولِدوا فَُقراء قد نََجحوا أکرَث!۱     س!) تََحیََّر الَجمیُع ِمن کَالمه الدَّ
  رَجات!طاعوا أنَّ یَِصلوا إلی دَ تَ ) لِکنَّ اسْ ۴   َمدارِس َعدیَدة!ُت يف) فَأجاَب: قَد َدرَسْ ۳  
  جم إلتزامّیاً:عیِّن الفعل املزید یُرت  -۱۷۴
  ) تُفرز الغدد سائالً مطّهراً فیَلعق القّط ُجرحه حتّی یلتئم!۲  ) للغراب صوٌت ُمحّذر لبقیّة الحیوانات حتّی تَبُعد رسیعاً!۱  
  تتأثّر باملاء! یُنَرش علی أجسادها فال زیٍت  ) للبّط خزانات شاملة َعلی۴  رأسها! بتحریک النّقص هذا تُعّوض لکنّها و البومة عین تتحّرک ال )۳  
  عیِّن ما فیه فعالن بزیادة حرفین:  -۱۷۵
  ) إذا قال أحد کالماً یفرّق املسلمین فاعلَموا أنّه عامل یُحاول بّث الخالف!۱  
  ) هل یُمکن أن یستفید البرش یوماً منها و یستعین بالبکتیریا املضیئة؟ ۲  
  واحد!  مکانٍ ون يف) یَتجلّی إتّحاد األّمة اإلسالمیّة حینام یجتمع املسلم۳  
  ) تواَضعوا ملن تُعلِّمونه و لِلمعلّمین الّذین یُدرِّسونکم درس الحیاة!۴  
  بابه:  یختلفعیِّن ما فیه فعل  -۱۷۶
  ) جسم البّط ال یتأثّر باملاء بسبب وجود هذا الّزیت!۲   حیاتهم ألنّهم ال یضیّعون عمرهم!) إّن هؤالء ناجحون يف۱  
   عبداً!یّريني حرفاً فقد صَ ) َمن علَّمن۴  ه تُظلُّل علی ذنوبنا و نحن غافلون!) کأّن غیوم رحمة اللّ ۳  
  من الحروف األصلّیة:  لیست» س«عیِّن  -۱۷۷
   الخیرات!ي الکافر و املؤمن ألّن املؤمن یُسارع يف) ال یستو ۲   أداء واجباتهم!) سوَف یَرسب الّذین یتکاسلون يف۱  
 »!دهلويّ « هذه املدینة ) یُسّمی من یسکن يف۴  ه نستعین!باللّ ه من سبات العقل و ) نعوذ باللّ ۳  
  »:هیچ شکّی نیست«فیه عبارة تُعادل  لیستعیِّن ما  -۱۷۸
  ) ما ِمن شّک أّن إرضاء الّناس أجمعین غایة ال تُدَرک!۲  ي ال أحصل علی الّنجاح دون إجتهاد!) ال شّک أنّن۱  
  ) بعد تحّمل هذه املصاعب ال أشکُّ أّن الجّنة مأواها!۴  ال ریب فیه! ) إفشال األعداء یتحّقق باإلحتفاظ بالوحدة۳  
  حول اإلیضاحات:  الخطأعیِّن  -۱۷۹
  : فیه حرف إلتّصال الجملتین)ه یبسط الّرزق ملن یشاء!أَو مل یعلموا أّن اللّ () ۱  
  ه : فیه تأکید علی رحمة اللّ )إّن الّنفس ألّمارة بالّسوء إّال ما رحم ريّب () ۲  
  : العبارة الثّانیة تکمُل العبارة األولی)لکّن أکرث الّناس ال یشکرون ه لذو فضل علی الّناس وإّن اللّ () ۳  
  : الکافر ال یرجو أن یکون تراباً )ي کنُت تراباً و یقول الکافر یا لیتن() ۴  
  »............... بها!تّجاهات مختلفة و ال حیوان إ  أَ تعلَُم أّن ............... تستطیع أن تُدیر عینیها يف«ما هو املناسب للفراغین؟  -۱۸۰
  نظیرُ  -) الحرباءُ ۴  نَظیراً  -) الحرباءُ ۳  شبیهَ  -) الحرباءَ ۲  شبیهٌ  -) الحرباءَ ۱  
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1111    
  قرار داد، چه نام داشت؟ ينظام و ياسيس يطلب توسعه و شرفتيپ ي كه آتن را در مسيرخواه يآزاد مدار استيس -۱۸۱
  نيكنستانت) 4  ) آگوستوس3  ) پريكلس2  ) اوكتاويان1  
  ؟شد كساني خاككسي با  پايتخت بزرگ و آباد كدام حكومت بود و در نتيجۀ يورش چه» شوش« -۱۸۲
  سارگن -) هخامنشيان4  آشوربانيپال -) هخامنشيان3  الآشوربانيپ -) ايالم2  سارگن -) ايالم1  
هزار سال  ۱۲اند كه حدود  بوده ردمانيم نينخست زاگرس، ساكناننشان داده است كه » محوطۀ تاريخي«شناسي در كدام  هاي باستان كاوش -۱۸۳

  ؟كردند گوسفند و بز مثل جانوراني كردن اهلي و گندم و جو مانند اهانييگ كشت پيش شروع به
  مهران در) چغاگالن 4  كاشان در ) سيلك3  ينقزو  در زاغه ۀتپ) 2  شوش در ليچغازنب) 1  
  چگونه نابود شد؟» روم غربي« -۱۸۴
  ها ) شكست در برابر كارتاژي2    گرد ) هجوم اقوام بيابان1  
  ) قيام بردگان به رهبري اسپارتاكوس4  يعثمان تركان توسط تختيپا ) فتح 3  
  ............... عبارت بود از: » كاست«ان، در تمدن هند باست -۱۸۵
  يبرهمن نييآ  يفرسا طاقت سخت و مناسك) 2  تيسانسكر  زبان به وداها بخش نيتر  كهن) 1  
  شدند. ه ميد يپرستآسمان، ماه و خورشيد) كه  مانند( عتيطب ظاهر) م4  واسطۀ مقام خود تشكيل داده بودند. ي كه برهمنان بهممتاز  ۀطبق) 3  
  (نخستين امپراتور چين باستان) منسوب است؟» يت هوانگ يش«اقدامات به كدام  -۱۸۶
  ياتيمال و يادار التيتشك ينوساز ب)    گشايش جادٔه ابريشم الف)  
  وسيكنفوس ماتيتعل يۀپا بر يدولت مأموران نتخابد) ا  ها اندازه و ها وزن اسيمقيكسان كردن  ج)  
  ) ج و ب4  ) الف و د3  ) ج و د2  ) الف و ب1  
  چيست؟ رستم نقش در »زرتشت ۀكعب« در كمي شاپور ۀنوشت  سنگمضمون  -۱۸۷
  يي شاپور يكمفرمانروا  نيآغاز  دوران يعوقا  شرح) 2  انيروم با شاپور يكم يها جنگ شرح )1  
  باالي سر شاه پرواز حال در دار بالاي  شكل حلقه مزدا به ) اهوره4  شاه به مزدا اهوره يسو از يشاه منصب يعطا) ا3  
  است؟ نادرست» افسانه با ختهيآم يتاريخ يآگاه«كدام گزينه دربارٔه  -۱۸۸
  .شود يم آغاز اسطوره و افسانه با ،زمين از جمله ايران كهن جوامع و اقوام از يار يبس خيتار ) 1  
  اند. هكرد رييتغ تدريج به و شده ساخته يخيتار  يها تيواقع بر اساس ها افسانه) به عقيدٔه مورخان 2  
  محدود ايرانيان از تاريخ و تمدن باستاني خود افزود. درك و يآگاههاي ساساني، بر  نامه خداي ) كشف3  
  .بود تيواقع و افسانههاي مورخان تركيبي از  نوشته ،يشناس باستان يها كاوش) تا پيش از رمزگشايي خط ميخي و 4  
  ي جامعه منتشر كرد، چه نام داشت؟فرهنگ و يفكرردم و توسعۀ هاي سياسي و اجتماعي م اي كه اميركبير براي رشد آگاهي روزنامه -۱۸۹
  ) كاغذ اخبار4  ) دولت عليّۀ ايران3  المتين ) حبل2  ) وقايع اتفاقيه1  
  كسي بود؟ ٔه چهبرعهدها گرد آورد،  گيري حكومت صفويان از افغان (پسر شاه سلطان حسين) براي بازپس» تهماسب«فرماندهي سپاهي كه  -۱۹۰
  ) آقامحمدخان قاجار4  خان ) لطفعلي3  ) نادر افشار2  شاه ) ابراهيم1  
  ت؟اس داده نشان تيمشروط انقالب در را مختلف ياجتماع طبقات نقش مردم، بهدر كدام كتاب، نويسنده ضمن توجه  -۱۹۱
  ) صدرالتواريخ 4  ) تاريخ بيداري ايرانيان3  يناصر  االخبار قيحقا ) 2  ) تاريخ مردم ايران1  
  براي قدرتمند شدن روسيه چه بود؟» پتر كبير«برنامۀ  -۱۹۲
  آزاد ياهايدر  به يابيدست و ينيسرزم ) توسعۀ2  نظام ويژه نيروي سواره به ارتش تيتقو ) 1  
  ديجد  يها دانشگاه سيتأس) پيشبرد علم و صنعت از طريق 4  يي در زمينۀ امور مالياروپا  كارشناسان استخدام )3  
  انگليسي چه بود؟» ن التونجا«هدف نادرشاه از استخدام  -۱۹۳
  ) تقويت تجهيزات و نيروي نظامي براي مقابله با عثماني2  ي در شمال و جنوبتجار  مراكز جاديا ) رونق بازرگاني و 1  
  فارس خليج و مازندران يايدر يي ا يدر  يروين سيتأس) 4  ها اداري و سامان دادن به گمرك -) اصالح امور مالي3  
  ؟دارد شهرت »باشكوه انقالب« به انگلستان خيتاركدام اتفاق در  -۱۹۴
  ) پيروزي مجلس بر پادشاه پس از مرگ كرامول2  داليل مذهبي گذاري به ) انحالل مجلس قانون1  
  ) كنار زدن فرانسه و اسپانيا از عرصۀ رقابت توسط ملكه ويكتوريا4  ) برانداختن سلطنت چارلز يكم و اعالم حكومت جمهوري3  
  ها نتوانستند حكومت مقتدري تشكيل دهند؟ ، افغانانيصفو حكومت يفروپاش و اصفهان سقوطچرا پس از  -۱۹۵
  ) غرور، اشتباهات نظامي و برخورد خشن با بزرگان كشور و سران قبايل1  
  ساالري منسجم و كارآمد هاي اضافي از مردم و فقدان وزارت و ديوان ) اخذ ماليات2  
  يكشوردار  اصول با ييناآشنا  و يصفو قلمرو تمام بر تسلط در يتوان) نا 3  
  از شمال و غرب ايران توسط روسيه و عثماني و شورش نادرشاه افشار ييها  بخش) تصرف 4  

 ۸ درس انتهای تا ۵ درس از :۱ تاریخ      ۲ و ۱ های درس :۳ تاریخ
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  است؟ آمده وجود به »پست ينواح در شيفرسا از حاصل مواد انباشت« اثر بركدام دشت  -۱۹۶
  ) دشت كاكان4  تدش ) ماهي3  ) دشت نهاوند2  ) دشت ارژن1  
  گيرند؟ از كدام مورد كمك مي ندهيآ يروزها يبرا آن راتييتغ و هوا تيوضع ينيب شيپ براي يهواشناس كارشناسان -۱۹۷
  فشار و پرفشار ) اطالعات روزانه مانند تعداد مراكز كم2  نيزم ٔهدركر فشار مراكز و هوا يعموم گردش) نقشۀ 1  
  هاي هواي واردشده به كشور ) تعيين منشأ توده4  ها هت آنسرعت و ج هوا، هاي هتود به توجه) 3  
  اند؟ كردهمعطوف  »فارس خليج«توجه خود را به امروز و گذشته در يجهان يها قدرتچرا  -۱۹۸
  هاي آزاد، از نظر نظامي و اقتصادي اهميت دارد. علت مجاورت با آب ) به1  
  . دهد يم رييتغ هانج در را قدرت ۀموازنهاي اين منطقه،  ) تسلط بر ارزش2  
  .است داده يجا خود در را طبيعي جهان گاز و نفت ريذخا  درصد 66) اين منطقه 3  
  رود. شمار مي به جهان مهم يتجار  يها گذرگاه از يكي و كياستراتژ  ۀآبراه نيتر  مهم) 4  
  درست است؟» منطقۀ كوهستاني آذربايجان«كدام گزينه دربارٔه  -۱۹۹
  .است كرده جدا خزر يايدر  يها كناره از را نجا يآذربا  ) اين منطقه،1  
  .دارند قرار رانيا  غربي شمال در يمواز  و منظم شكل به ي اين منطقهها كوه) 2  
   اند. زايي ايجاد شده كوه يها تيفعال اثر بر )سبالن و سهند( اين منطقه يكوهستان ٔهتود دو) 3  
  .است گرفته بر در را منطقه نيا  غرب و شمال ه،يترك و رانيا  يمرز  كوه رشته ارسباران و كوه رشته دو) 4  
  اند؟ كدام» باال ينسب تيموقع« از عوامل مؤثر در برخورداري درياي خزر -۲۰۰

  الف) منابع نفت و گاز  
  ب) تأمين تمام خاويار جهان  
  پ) ورود رودهاي پرآب به آن   
  ي مناسبدفاع تيقابل با سواحلت) وجود   
  هانيم يايآس يشورهاك مصرف بازار به يدسترسث)   
  ) ت و ث4  ) ث و الف3  ) ب و پ2  ) الف و ب1  
  مطابقت دارد؟رو  روبهكدام عبارت با تصوير  -۲۰۱

  .است كرده جاديا  قيعم يها گودال و ها چاله ها، دره با ييبا يز  يها شكل ،ي بشاگردها كوه ش دريفرسا ) عامل 1  

  هاي قديم شكل داده است. ر جاي مانده از دوراني بها دشتهاي جديدي را روي  ) فرسايش، ناهمواري2  

  خوردگي پوستۀ زمين شده است. منجر به چين اياوراس و عربستان ٔهريجز  شبه اتصفح برخورد) 3  

  شكلي را پديد آورده است. هاي گنبدي ، ناهموارينيزم اعماق از آب بخار اي گاز خروج) 4  

؛ از ايـن عبـارت »ها بارش برف را تجربه نكند. روي برف است، بندرعباس ممكن است سالدر حالي كه استان اردبيل داراي پيست اسكي « -۲۰۲
  ...............  گيريم كه: نتيجه مي

  ) جنوب ايران در منطقۀ حاّره و شمال ايران در منطقۀ معتدله قرار دارد.1  
  . است شده رانيا  يفرهنگ و يعيطب ياندازها چشم در عوهوايي سبب تنو ي آبگوناگون) 2  
  .است وهوا آب دارد، ياديز  اريبس ريتأث ،يانسان ي متنوعها تيفعال و يزندگ ٔهويش بر كه يعوامل از يك) ي3  
  وهواي بندرعباس گرم و خشك است.  وهواي كوهستاني دارد و آب وهوايي ايران، اردبيل آب بندي چهارگانۀ آب ) در تقسيم4  
  كرد است؟شهر تر از دزفول گرم ،دارند قرار ييايجغراف ضعر كي در دزفول و شهركرد چرا با اينكه -۲۰۳
  تري از شهركرد قرار دارد.  ) دزفول در ارتفاع پايين1  
  ي است، واقع شده است. ابانيب و خشككه  ما كشوراي از  ناحيه در) دزفول 2  
  ت.فشار دزفول حاوي هواي خشك و تودٔه هواي پرفشار شهركرد داراي رطوبت اس ) تودٔه هواي كم3  
  تأثير تودٔه هواي سرد و مرطوب غربي قرار دارد. تحتتأثير تودٔه هواي گرم سوداني و شهركرد  تحت) دزفول 4  
  يك از نيازها و مسائل شهرهاي امروز است؟ تصوير مقابل بيانگر تأمين كدام -۲۰۴
  هاي اجتماعي ) كاهش آسيب1  

  ) هوشمندسازي شهر2  

  يعموم خدمات و زاتيتجه) 3  

  يشهر  مبلمان و ياز باسيز ) 4  

 ۵ درس انتهای تا ۳ درس از :ایران جغرافیای      )۰۳ (صفحۀ روستاها مدیریت ابتدای تا ۲ درس و ۱ درس :۳ جغرافیا
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  اشاره دارد؟» روستا و شهر تفاوت مالك نيتر مهم«كدام عبارت به  -۲۰۵  1313
  باشد. مي تر گسترده يعيطب ياندازها چشم و باز يفضاها روستاها در) 1  
  .است تر عيسر تر و  متنوع ياجتماع راتييتغ و شتريب) در شهرها نوگرايي 2  
  .كنند يم يتلق شهر را آن برسد، يمعيّن نزا يم به سكونتگاهيك  تيجمع اگر) 3  
  .كنند يم تيفعالي و خدمات كشاورز  بخش در ترتيب روستا و شهر به فعال تيجمع شتر) بي4  
  ؟شوند يم مشغول يخدمتكار اي روزمزد يكارگر مانند شهرهاي بزرگ به كارهايي به مهاجرانچرا  -۲۰۶
  ت.اس محدود رهاشه در يشغل يها فرصت) 2  است. داري نابرابري فضايي ايجاد كرده ) نظام سرمايه1  
  .كند ينم را بزرگ هايشهر  در يزندگ يها نهيهز  يتكافو درآمدشان) 4  ها اشباع شده است. ) شهرها از افراد داراي تخصص و مهارت آن3  
  ؟ نيستدرست » كاربري اراضي«كدام گزينه دربارٔه  -۲۰۷
  .است يشهر  يز ير  برنامه مهم يها بخش از يكو ي نيزم از استفاده يچگونگمعناي  ) به1  
  . است متفاوت مختلف، ينواح در يكاربر  نوع هر يبرا قبول قابل و استاندارد ۀ كاربريسران) 2  
  اي كه افراد بيشتري سكونت دارند، سرانۀ كاربري بيشتر است.  ) بين دو منطقه با مساحت يكسان، در منطقه3  
  .شود استفاده متعادل و مناسبر طو  به شهر يفضاها از كه كنند يز ير  برنامه يا گونه به دكن يم كمكريزان  ) به برنامه4  
  كند؟ را معرفي مي جهان در »ينيشهرنش يالگو راتييتغ«يك از  عبارت زير كدام -۲۰۸
 رشد با نيز قايآفر و نيالت يكايآمر امروزه اما ،داشتند وجود يشمالميليون نفر فقط در نيمكرٔه  ۱۰و  ۵تا چند دهۀ پيش، شهرهايي با بيش از «  

  »اند. شهرهاي ميليوني مواجه شده
  يونيليم يشهرها شيافزا ) 2    ) گسترش سطوح شهرنشيني1  
  شدن  يشهر  حال در سوي جهاني ) حركت به4    شهرها كالن يمكان يالگو) تغيير 3  
  است؟ »يررسميغ بخش« مشاغل به دنيبخش سروسامانريزان شهري براي  كدام موارد از جمله راهكارهاي برنامه -۲۰۹
  الف) توسعۀ امكانات گردشگري   
  ب) حمايت از كارآفرينان  
    هاي توليدي پ) تشكيل تعاوني  
  شهروندان يبرا يآموزش يها كارگاه يبرگزارت)   
  فروشان قيمت در مترو براي دست هاي ارزان ث) ايجاد غرفه  
  ) پ و ت4  ) ت و ث3  ) ب و پ2  ) الف و ث1  
تصــوير زيــر، بــا توجــه بــه ســه عامــل در  -۲۱۰

مناسب بودن براي كشت «، »دسترسي به آب«
، كدام منطقه »قابليت دفاعي مناسب«و » غالت

  ترين مكان براي سكونت است؟ مناسب

  ) الف 1  

  ) ب 2  

  ) ج 3  

  ) د 4  

  
  يزي اشاره دارند؟چ چه يك از عبارات زير به ترتيب هر به -۲۱۱
 مقايسۀ جهان خود با تاريخ گذشتۀ آن ■  
 غربيغير هاي مواجهه با فرهنگ ■  
  ساده بودن جوامع ابتدايي ■  
 شناسان  جامعه -شناسان مردم -انفعال جهان اجتماعي در مقابل فرهنگ عدم) 1  
 شناسان مردم -شناسان جامعه -هاي اجتماعي ) تنوع جهان2  
   شناسان جامعه -انشناس مردم -هاي اجتماعي ) تنوع جهان3  
  شناسان مردم -شناسان جامعه -انفعال جهان اجتماعي در مقابل فرهنگ عدم) 4  

 
 

 ۸ درس انتهای تا ۵ درس از :۱ شناسی جامعه      ۲ و ۱ های درس :۳ شناسی جامعه
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  كند؟ درستي كامل مي به هاي اجتماعي كدام گزينه جدول زير را در ارتباط با انواع جهان -۲۱۲  1414

  اساطيري -توحيدي -دنيوي -) اساطيري1  

 دنيوي -توحيدي -اساطيري -) اساطيري2  

  دنيوي -معنوي -اساطيري -) دنيوي3  

  اساطيري -معنوي -دنيوي -) دنيوي4  

  كند؟ در نگاه وبر را ذكر مي ها دي انساناز دست رفتن اراده و آزاكدام گزينه روند  -۲۱۳
احاطه شـدن همـۀ ابعـاد  از دست رفتن فرصت رهايي از اين نظام اجتماعي پيچيده  ) اسير شدن انسان در نظام اجتماعي پيچيدٔه خودساخته 1  

 هاي حسابگرانۀ معطوف به دنيا  رواج كنش ها  تنگ شدن عرصه بر ساير كنش وجود انسان 
   احاطـه شـدن همـۀ ابعـاد وجـود انسـان  قفس آهنـين  هاي حسابگرانۀ معطوف به دنيا  رواج كنش ها  عرصه بر ساير كنش ) تنگ شدن2  

  از دست رفتن فرصت رهايي از اين نظام اجتماعي پيچيده 
   ۀ ابعـاد وجـود انسـان احاطـه شـدن همـ قفس آهنـين  ها  تنگ شدن عرصه بر ساير كنش هاي حسابگرانۀ معطوف به دنيا  ) رواج كنش3  

 از دست رفتن فرصت رهايي از اين نظام اجتماعي پيچيده
هـاي حسـابگرانۀ  رواج كـنش قفس آهنين  از دست رفتن فرصت رهايي از اين نظام اجتماعي پيچيده  ) احاطه شدن همۀ ابعاد وجود انسان 4  

  ها تنگ شدن عرصه بر ساير كنش معطوف به دنيا 
  درستي كامل كند؟ به تواند عبارت زير را ميكدام گزينه  -۲۱۴
  »... اند قلمرو واقعي و آرماني جهان اجتماعي به روي يكديگر گشوده«  
ها را ناديده  در عمل ممكن است برخي از آن، اما دانند زم ميال ها را  كنند و رعايت آن هايي كه مردم يك جامعه از آن جانب داري مي ارزشطوري كه  ) به1  

  .سازد كنند، قلمرو واقعي جهان اجتماعي را مي هايي كه مردم به آن عمل مي دهد و ارزش قلمرو آرماني جهان اجتماعي را شكل ميبگيرند، 
اند تا با كم كردن فاصلۀ قلمرو آرماني و قلمرو واقعي جهان اجتماعي از يكديگر، مسير بخـش حـق و  ريزان فرهنگي در تالش شكلي كه عموم برنامه به )2  

 ش باطل جهان اجتماعي را هموارتر سازند.بخ
شود و همواره تصور اعضاي جهان اجتماعي از وضـعيت مطلـوب نهادهـاي مختلـف  هاي جهان اجتماعي هويدا مي هاي اجتماعي در آرمان ) يعني ارزش3  

 طابق بيشتري با قلمرو واقعي آن پيدا خواهد كرد.كند و به همين دليل قلمرو آرماني جهان اجتماعي ت ريزان فرهنگي ترسيم مي اجتماعي را براي برنامه
واقعي جهان اجتماعي  قلمرو وارد ها آرمان عمل كنند، به همان اندازه ها ارزش مردم مطابق اندازه هر، كند مي اساس عمل مردم تغيير ها بر مرز آن) يعني 4  

  .گيرد ها فاصله مي آرمان از واقعي نكنند، قلمرو عمل دانند، زم ميال ها را  نهايي كه در قلمرو آرماني جامعه رعايت آ  مردم به ارزش اگر، اما شوند مي
چـه پيامـدي بـراي جهـان  ي متفـاوتها و مكان ها ، زمانها به خواست و عمل افراد در موقعيت ها حق و باطل بودن پديدهدانستن وابسته  -۲۱۵

  اجتماعي خواهد داشت؟
 ني در جهان اجتماعي) به رسميت نشناختن قلمرو واقعي و آرما1  
 .) جهان اجتماعي تابع مسير و جريان حق و باطل در عالم خواهد شد2  
 نخواهد شناخت. هيچ حقيقتي را وراي خواست و ارادٔه افراد به رسميت) جهان اجتماعي 3  
  هاي اجتماعي مختلف ) تاريخي دانستن قلمرو واقعي و آرماني در جهان4  
  است؟» انتسابي، ثابت، فردي و اجتماعي«زينه هاي كدام گ ترتيب ويژگي به -۲۱۶
 كارمند -شناس وقت -مردادي -) ايراني2    مردادي -منظم -ايراني -) كشاورز1  
  مدير عامل -معلم -ايراني -) مردادي4  مؤمن -صبور -منظم -شناس ) وقت3  
  رسند؟ هايي در ذخيرٔه دانشي مي داند، به تعارض چه جوامعي با سرايت نگاهي كه تنها علم تجربي را دانش علمي مي -۲۱۷
ي هـا حـل راههـا  توانند بـراي آن و نمي نيستند از شناختي دقيق برخوردارو  دارند كمتري شناخت علميجامعه دربارٔه مسائل هاي اجتماعي كه  ) جهان1  

 .صحيح پيدا كنند
 . دانند ني و وحياني را معتبر ميالعلم تجربي، علوم عقوه بر ال بينند و ع دانش علمي را به دانش تجربي منحصر و محدود نمي) جوامعي كه 2  
هـاي الزم بـراي حـل تعـارض را در دانـش  حل دهد و راه ها قرار مي عموم انسان زم براي زندگي يا همان دانش عمومي را در اختيارال دانش ) جوامعي كه 3  

 عمومي خود ندارند.
و اهميت و نقشـي كـه ايـن  انساني ها اغلب از آگاهي و دانشي كه دربارٔه كنشدانند و  ي نميوابسته به آگاهرا كنش آدمي هاي اجتماعي كه  ) جهان4  

  غافلند.آگاهي در زندگي ما دارد، 
  داشتن در علوم انساني بومي در كدام گزينه آمده است؟ تشخيص درست و غلطبودن و  همسو با هويت فرهنگيترتيب  به -۲۱۸
 دانش عمومي و دانش علميداشتن ارتباط دوسويه  -مولش جهانبه زبان و منطق ) سخن گفتن 1  
  در گشودن مرزهاي دانش علمي به روي جهانيانمشاركت داشتن  -دانش عمومي و دانش علميداشتن ارتباط دوسويه ) 2  
  شمول جهانبه زبان و منطق سخن گفتن  -در گشودن مرزهاي دانش علمي به روي جهانيان) مشاركت داشتن 3  
  شمول جهانبه زبان و منطق سخن گفتن  -ت بوميال در حل مسائل و مشكبودن  كارآمدمفيد و ) 4  

 
 

  نوع جهان  توصيف
  (الف)  منع انسان از تناول گياهان
  (ب)  يعتطرد دانش ابزاري متناظر با طب

  (ج)  موجودي زنده دانستن طبيعت
  (د)  قائل نبودن به معنا براي طبيعت
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دليل امكان اعتباريابي، نسبت به دانش عمومي از اعتبار بيشـتري برخـوردار  به دانش علمي«عبارات كدام گزينه با نگاهي كه معتقد است:  -۲۱۹  1515
  ، هماهنگ است؟ »است

شـود كـه  مـيني و وحياني را نيز شـامل الي عقها ي فراتجربي مانند دانشها شود بلكه دانش دانش تجربي محدود نميدر اين ديدگاه دانش علمي به ) 1  
ي حقيقـي و هـا وبيش در آن دانـش موثق و نامعتبر نيست، بلكه كمغير  دانش عمومي دانش -ك سنجش و اعتباريابي خاص خود را داردالهركدام م

 . داند ا پايه و اساس هرگونه دانشي از جمله دانش تجربي ميدانش عمومي ر  -صحيح نيز وجود دارد
دانـش علمـي  -هر دانش علمي، با هر دانـش عمـومي سـازگار نيسـت -دانش علمي، راه كشف واقعيت و دانش عمومي، دانش حاصل از زندگي است) 2  

 . دليل امكان اعتباريابي، نسبت به دانش عمومي از اعتبار بيشتري برخوردار است به
دانش علمي ضمن ريشه داشتن در دانـش عمـومي،  -دليل امكان اعتباريابي، نسبت به دانش عمومي از اعتبار بيشتري برخوردار است دانش علمي به) 3  

 ي فراتجربـي ماننـدهـا شـود بلكـه دانـش در اين ديدگاه دانش علمي به دانش تجربي محدود نمي -امكان انتقاد از دانش عمومي و تصحيح آن را دارد
 . ك سنجش و اعتباريابي خاص خود را داردالشود كه هركدام م ني و وحياني را نيز شامل ميالي عقها دانش

دانش علمي ضمن ريشه داشتن در دانش عمومي، امكان انتقاد از دانـش عمـومي و تصـحيح آن را  -متقابل دارند ۀدانش عمومي و دانش علمي رابط) 4  
  .د بايد از ورود دانش عمومي به قلمرو علم جلوگيري كنددانش علمي براي حفظ هويت خو  -دارد

  ها به چه معناست؟ به تصميم و اقدام انسان ي طبيعيها پديدهچه بود؟ و وابسته نبودن  علمي اجتماعات ۀمطالعنتيجۀ روند  -۲۲۰
 .كند آثار و پيامدهاي آن بحث مي ي انسان وها علوم انساني دربارٔه كنشيعني  -ها بر جهان اجتماعي ) فهم ميزان اثرگذاري پديده1  
 . كند بحث نمي ها ي غيرارادي انسانها علوم انساني از فعاليتيعني  -ها بر جهان اجتماعي ) فهم ميزان اثرگذاري پديده2  
 .ها، وجود دارند و اهداف و معاني موردنظر آن ها انسان ٔهمستقل از اراديعني  -گيري علوم اجتماعي ) شكل3  
  شود. محسوب نمي، كنش انسان با اينكه به انسان مرتبط است ي غيراراديها فعاليتيعني  -علوم اجتماعيگيري  ) شكل4  
  درستي اشاره كرده است؟ هاي علوم انساني و علوم اجتماعي با يكديگر در ارتباط با موضوع و روش را به كدام گزينه انواع نسبت -۲۲۱
 ها يكسان روشموضوع علوم اجتماعي اعم از علوم انساني و  -وش هر دو يكسان اما در موضوع متفاوتر  -ها متفاوت ) موضوع هر دو يكسان اما روش1  
 هم در موضوع و هم در روش متفاوت  -ها متفاوت موضوع هر دو يكسان اما روش -) يكي دانستن علوم انساني و علوم اجتماعي در موضوع و روش2  
 ها متفاوت  موضوع هر دو يكسان اما روش -يكي دانستن علوم انساني و علوم اجتماعي در موضوع و روش -) روش هر دو يكسان اما در موضوع متفاوت3  
هم در موضوع و هـم در  -يكي دانستن علوم انساني و علوم اجتماعي در موضوع و روش -ها يكسان ) موضوع علوم اجتماعي اعم از علوم انساني و روش4  

  روش متفاوت
بيني در علوم اجتماعي نسبت به علوم  تر بودن پيش آورد؟ و دليل پيچيده وجود مي ها به اجتماعي چه امكاني براي انسانهاي  شناخت پديده -۲۲۲

  طبيعي چيست؟
 تفهمي بودن علوم اجتماعي نسبت به ابزاري بودن علوم طبيعي  -ي آدميانها شناخت و فهم معاني كنش) 1  
  ي اجتماعيها آگاهانه و ارادي بودن كنش -تماعيي اجها آثار و پيامدهاي پديدهبيني  ) پيش2  
 تفهمي بودن علوم اجتماعي نسبت به ابزاري بودن علوم طبيعي -ي اجتماعيها آثار و پيامدهاي پديدهبيني  ) پيش3  
  ي اجتماعيها آگاهانه و ارادي بودن كنش -ي آدميانها شناخت و فهم معاني كنش) 4  
ي هـا او بر محـدوديت همندي انسان از طبيعت و همچنين وسيلۀ غلب ابزار بهرهها نتيجۀ چيست؟ و  ي انسانتوضيح تأثير اجتماعات بر زندگ -۲۲۳

  چيست؟ طبيعي
 ها علوم طبيعي و فناوري حاصل از آن -نظم و قواعد جهان اجتماعي) كشف 1  
 تبيني حوادث طبيعي براي پيشگيري و تسلط بر طبيع پيش -نظم و قواعد جهان اجتماعي) كشف 2  
  بيني حوادث طبيعي براي پيشگيري و تسلط بر طبيعت پيش -ي او تأثير دارندها شناسايي عواملي كه بر زندگي انسان و كنش) 3  
  ها آنعلوم طبيعي و فناوري حاصل از  -ي او تأثير دارندها شناسايي عواملي كه بر زندگي انسان و كنش) 4  
  نه آمده است؟هاي زير در كدام گزي ترتيب علت پيامد به -۲۲۴
 ها افزايش همدلي و همراهي انسان ■  
  اجتماعي مناسب و صحيح گيري موضعبراي فرصت ايجاد  ■  
 ي ابزاريها صحيح استفاده از علوم طبيعي و دانش ٔهنشان دادن شيو -و جوامع مختلف از يكديگر ها فهم متقابل انسان ۀزمين) فراهم ساختن 1  
 ها انسان ۀي ناپسند و ظالمانها انتقاد از كنش -عيي اجتماها داوري دربارٔه پديده) 2  
  ي ابزاريها صحيح استفاده از علوم طبيعي و دانش ٔهنشان دادن شيو -ي اجتماعيها داوري دربارٔه پديده) 3  
  ها نآ ي اجتماعي و انتقاد از ها داوري دربارٔه پديده -و جوامع مختلف از يكديگر ها فهم متقابل انسان ۀزمينفراهم ساختن  )4  
  هاي اجتماعي در كدام گزينه آمده است؟ و... براي مطالعۀ پديده اقتصاد، حقوق، سياست، تاريخهايي مانند  گيري رشته دليل شكل -۲۲۵
 گيري علوم اجتماعي بوده است. از اهداف اصلي شكل ها براي پيشگيري و پيامدهاي آن ها بيني كنش پيش) زيرا 1  
 هاي اجتماعي انسان واع و ابعاد كنشدليل بررسي و مطالعۀ ان ) به2  
 .آيد پديد مي ها ي انسانها يي كه در اثر كنشها  و اسارت ها از ظلم ها رها كردن و آزادسازي انساندليل  ) به3  
  احتياج به مطالعات گسترده دارد.ي او تأثير دارند ها شناسايي عواملي كه بر زندگي انسان و كنش) زيرا 4  

 
 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

 

ي 
صيل

تح
ل 
سا

01 - 
00  

  
رة 
شما

چة 
تر
دف

2 - 
ي 
اص
ص
خت
ن ا
مو
آز

14 
ان
آب

 
14

00
  )

ني
سا
 ان
وم
 عل
شي

ماي
 آز
وه
گر

 (  

1616    
 تعريف زير احتماالً چه مشكلي دارد؟ -۲۲۶
  تواند مرواريد درست كند. اي كه مي مهره : حيوان بيمرواريدسازصدف   
  ) جامع و مانع نيست.4  ) فقط مانع نيست.3  ) فقط جامع نيست.2  ) دوري است.1  
  است؟ متفاوتنوع كدام تعريف با بقيه  -۲۲۷
  ) شترمرغ: تركيب شتر و مرغ2    ) آب: تركيب هيدروژن و اكسيژن1  
  ) شربت آبليمو: تركيب آب، آبليمو و شكر4  فرنگي و خيار خردشده ) ساالد شيرازي: تركيب گوجه3  
  دربارٔه علم منطق كدام گزينه درست است؟ -۲۲۸
  تر مسير صحيح را بيابد. و دقيق تر تا سريع و در مسير انديشۀ بشر، قؤه محركۀ ذهن استهاي كنترلي خودرو، هشداردهنده  ) منطق مانند سيستم1  
  رساند. كار بستن قواعد اين دانش است كه ما را به هدف مي الزم نيست بلكه مهم به ه فوايد منطق، دانستن مباحث منطق) براي رسيدن ب2  
  د منطق سراسر زندگي است.جا كاربرد دارند، حيطۀ كاربر  هاي فلسفي همه ولي چون انديشه ،رود كار مي طور ويژه در فلسفه به ) منطق به3  
  شود. گيري كه در استحكام ساختمان نقش دارند، سبب استحكام انديشه مي ) منطق جزء علوم ابزاري است و شبيه ابزارهاي اندازه4  
  با كدام مورد تطابق دارد؟» آسيايي«و » غيرهمداني«رابطۀ بين دو مفهوم  -۲۲۹
  غيرافغانستاني و اروپايي) 4  و سبز غيرگياه) 3  ديوار و آجر) 2  اسب و اسب آبي) 1  
  كدام است؟» شوند چرا قواعد صرف و نحو در منطق بررسي نمي«ترين پاسخ براي اين پرسش كه  مناسب -۲۳۰
  ) مستقل از قواعد ويژٔه هر زبان، معتبر نيستند.2  شوند. ) باعث جلوگيري از هيچ خطايي نمي1  
  حيطۀ يك زبان خاص، كليت ندارند. ) در4  ) مربوط به حيطۀ زبان و الفاظ هستند.3  
  كار رفته است؟ به» دفاتر«يا » دفتر«در كدام مورد، فقط دو نوع داللت، براي  -۲۳۱
  ولي دفتر فروش قدري فاصله دارد؛ صبر كنيد تا آدرس دقيق آن را درونِ دفتر يادداشتم ببينم. ،) دفتر مركزي ما نزديك همين جاست1  
  كنند. لزوم ثبت دفتري سند خودرو اعتراض دارند و لذا مرتب به دفتر نمايندگان مجلس مراجعه مي عدمح ) دفاتر اسناد رسمي به طر2  
  ام. ايِ دفتر جا گذاشته ) ديروز كه از دفتر كارم خارج شدم هنوز سوار ماشين نشده بودم كه متوجه شدم دفتر تلفنم را روي ميز شيشه3  
  ت لذا هنوز مشغول چيدن دفتر هستيم و متأسفانه در حين كار برخي دفاتر اسناد، پاره شدند.منتقل شده اس نجا) دفتر ما تازه به اي4  
تقسيم كنيم، كدام گزينه دربارٔه » ث«و » ت«را به دو مفهوم » ب«و مفهوم » پ«و » ب«را به دو مفهوم » الف«بندي، مفهوم  اگر در يك طبقه -۲۳۲

 آن درست است؟
  اند. ، نادرست»بعضي ث الف نيست«و » استهر ب ت «و » بعضي ب پ است«) 1  
  است.» معلم«و » شاعر«مانند رابطۀ دو مفهوم » ت«و » الف«رابطۀ بين دو مفهوم ) 2  
 باشد.» ديوارِ چين«تواند  مي »ت«فرض كنيم، مفهوم » ديوار«را » الف«) اگر مفهوم 3  
  اين وجود دارد.بندي، دو رابطۀ عموم و خصوص مطلق و يك رابطۀ تب در اين تقسيم) 4  
  كدام گزينه موافق با ديدگاه اصالت جامعه است؟ -۲۳۳
  ) تابعيت انديشۀ افراد از شرايط بيروني2  ) اعتقاد به ليبراليسم در مباحث سياسي1  
  هاي اجتماعي گيري ) داشتن قدرت اختيار در تصميم4  ) داشتن هويت مستقل نسبت به محيط پيراموني فرد3  
ترتيب به كـدام فايـدٔه تفكـر فلسـفي اشـارٔه  به» استعانت از منطق براي تشخيص تفكرات درست از غلط«و » ز برهانتبعيت فيلسوف ا« -۲۳۴

  تري دارد؟ صريح
  دوري از مغالطات -) استقالل در انديشه2  رهايي از عادات غيرمنطقي -) دوري از مغالطات1  
  رهايي از عادات غيرمنطقي -دگي) معناداري زن4  دوري از مغالطات -) رهايي از عادات غيرمنطقي3  
  اي است؟ مانند كدام نمودار دايره» دانش فلسفه«و » تفكر فلسفي«رابطۀ  -۲۳۵

  1(
 

  2(

 

  3(

 

  4(
 

  

  هاي تالس است؟ انديشهكنندٔه  كدام عبارت بيان -۲۳۶
  تواند بخار يا منجمد شود و همين مايع، سازندٔه عنصر اوليه است. چيز در نهايت از مايعي درست شده است كه مي همه) 1  
  اند.  ها در حقيقت، شكل ديگري از آب كنند؛ زيرا آن ها آب است و گياهان با بارش باران رشد مي ) مبدأ تغييرات و دگرگوني2  
  چيز است. همهشود بفهميم كه پايه و اساس  ، موجب ميهاي عنصر اوليه و نقش كليدي آن در رشد گياهان حالتتغيير ) 3  
  شود. ) چون عناصر اوليه، اساس آب هستند و آب قابليت دگرگوني به حاالت جامد و گاز را دارد، دگرگوني اشيا تبيين مي4  
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 پيشنهادي زمان
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  ...............  :ن گفتتوا دربارٔه معناي زندگيِ اشخاص مختلف مي -۲۳۷  1717
  ها چه عقيده و طرز فكري دارند. ) براي فهم آن كافي است بدانيم آن1  
  بيني كرد. ها را پيش توان رفتار و گفتار آن ) با دانستن و تحليل آن مي2  
  كند. ) تابع اهدافشان است و فلسفۀ ساخته شده با باورهايشان را تعيين مي3  
  كنند. يزهايي فرار ميچ چه يزهايي هستند و ازچ چه ) همين است كه دنبال4  
  كدام گزينه پيرامون آغاز فلسفه يا تداوم آن درست است؟ -۲۳۸
  .اند ، پشت سر گذاشتهاز آن گمان از ابتدا تاكنون مراحل رشد مداومي را از هر تمدني به تمدن بعد ) دستاوردهاي فلسفي بي1  
  هاي فلسفي ارائه داد. ه، گزارشي از دورترين انديشهماند  باقيخي يتوان بر اساس آثار تار  يولي م ،) فلسفه نقطۀ ابتدا و آغازي ندارد2  
  ها معلوم است. ه، استمرار فلسفه در همۀ تمدنماند  باقيولي از همين آثار  ،ها به ما نرسيده است ) آثار مختص فلسفۀ بعضي تمدن3  
  اند. ها هم فلسفه داشته آغازگر فلسفه دانست گرچه در حقيقت اولين تمدن توان تمدن يونان را هاي تاريخي، مي ) بر اساس گزارش4  
  هاي فلسفي دانست؟ توان يك ويژگي پرسش كدام گزينه را مي -۲۳۹
  ) معموالً مربوط به موجودات غيرمادي هستند.2  مانند. ) غالباً در طول زمان ثابت مي1  
  خيزند. هاي علمي برمي ت، از پرسش) بيشتر اوقا4  ) اغلب، پاسخ نهايي و قطعي ندارند.3  
  ترتيب در ديدگاه ابن سينا چگونه است؟ به نقش تجربه در ادراك اصل علّيت و در يافتن مصاديق آن، -۲۴۰
  در برخي موارد الزم است.  -كند مقدمات را فراهم مي) 2    استفاده است. بي -نقشي ندارد) 1  
  فايده است.  بي -اي به نتيجه رسيدن عقل الزم استبر ) 4  گاهي نقش محوري دارد. -تأثيري ندارد )3  
است. اين ترازو در حالت تعادل قرار دارد و » عدم«و كفۀ ديگرش » وجود«ماهيتي را در نظر بگيريد كه مانند ترازويي است كه يك كفۀ آن  -۲۴۱

  اي بر كفۀ ديگر ترجيح ندارد. كدام گزينه دربارٔه اين ماهيت درست است؟ هيچ كفه
  ) وجود و عدم اين ماهيت هنوز غيرمتمايز از هم هستند.2  ن ماهيت، فقط ذهني است و امكان تحقق خارجي ندارد.) اي1  
  ) خارج شدن اين ماهيت از حالت تعادلي ذكر شده، ممكن است.4  ) علتي براي موجود شدن يا معدوم شدن اين ماهيت وجود ندارد.3  
  نياز به دليل است؟ كدام حمل، بي -۲۴۲
  ) غذاي خوردني، خوراكي نيست.2    تاب رشدكننده نيست.) ك1  
  ) تابستان سرد نيست.4    ) فلز، عايق الكتريسيته نيست.3  
  ها و تداعي عليت، چگونه راهي براي رسيدن به نوعي عليت است؟ از نظر هيوم، انعكاس ذهنيِ تكرار پديده -۲۴۳
  ) شهودي4  ) تجربي3  ) استداللي2  ) عقلي محض1  
  ر نهايت معتقد است كه عقيده به ضرورت علي و معلولي، ............... هيوم د -۲۴۴
  ) يك امر عقلي و غيرحسي است. 2    ) يك عقيدٔه يقينيِ ذهني است.1  
  ) پنداري رواني مبتني بر تجربيات است.4  پذير بر اساس تجربه است. ) امري ابطال3  
ولي  ،كند تن يك هواپيماي فوق پيشرفته با تأمين تمام مقدمات الزم استخدام مييك شركت بزرگ هواپيماسازي، متخصصاني را براي ساخ -۲۴۵

خورد. اين شركت يك تـيم فنّـي را  ه استانداردهاي الزم را ندارد و پروژه شكست ميشد شود كه هواپيماي ساخته در آزمايش فنّي، معلوم مي
ترتيب با بـاور بـه كـدام  به صان و سپس بررسي عوامل ناكامي آزمايشات،كند. استفاده از متخص مأمور بررسي عوامل ناكامي اين عمليات مي

  سويي بيشتري دارند؟ اصول فلسفي هم
 اصل سنخيت  -اصل علّيت) 2    اصل علّيت -اصل سنخيت) 1  
 اصل سنخيت -اصل وجوب علّي و معلولي) 4  اصل وجوب علّي و معلولي -اصل سنخيت) 3  

  
  است؟ درست ريز يها عبارت از مورد چند -۲۴۶
  .شود گريد يها سوال طرح باعث تواند يم هيفرض الف)  
  .است آن بودن يواقع و درست يمعنا به كه شود يم ليتبد قانون و اصل به شدن، رفتهيپذ با هيفرض ب)  
  .كند يم كمك دهيسنج يها هيفرض ۀارائ به دانشمندان ليتخ ٔهقوج)   
  .است مسئله طرح دانشمندان هشپژو آغاز ۀنقط د)  
  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  

 
 

 ۲ و ۱ های سدر  :شناسی روان
´ 11
 پيشنهادي زمان
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  است؟ نادرست پژوهشاين  فرايند در نهيگز كدام. كند يبررس را نوجوانان در نفس عزت با يجانيه هوش ارتباط خواهد يم يمحقق -۲۴۷  1818
  »وكسلر« آزمون در فرد ٔهنمر از استفاده با يجانيه هوش ياتيعمل فيتعر  )1  
  يجانيه هوش فيتوص يچگونگ بر ها فرض شيپ ريثأ ت از ير يجلوگ يبرا تالش )2  
  گريد  محقق كي توسط دختر نوجوانان يرو بر آن تكرار سپس و ساله 20 تا 12 پسر نوجوانان يرو قيتحق )3  
  تغييرات آن يبررس منظور به ،شود اديز  و كم ها آن نفس عزت كه يتيموقع در نوجوانان دادن قرار) 4  
  م؟يدار يذهن فرايند چند و رفتار چند ريز باراتع در -۲۴۸
   است نيغمگ زهرا.  
   كند يم يباز توپ حسن.  
   آورد يم ادي به را اش يكودك خاطرات دهيسپ.  
   است يساز النه حال در پرنده.  
   كند يم يزير برنامه فيتكال انجام يبرا پارسا.  
  شناخت 4 -رفتار 1) 4  شناخت 1 -رفتار 4 )3  شناخت 2 -رفتار 3) 2  شناخت 3 -رفتار 2) 1  
  است؟ شده تيرعا مشاهده روش درمربوط به ثبت اطالعات  مهم نكات نهيگز كدام در -۲۴۹
  .كرد ميتقس نوعش هم با را شيغذا  ،يدوست نوع حس با شامپانزه) 1  
  .كرد يباز  ديجد  ليوسا  با استراحت بدون ساعت 3 مونيم بچه) 2  
  .داد ادامه يباز  به اليخ يب ر،ماد رفتن از بعد كودك) 3  
  .شكست را اش يباز  هم يباز  اسباب حسادت يرو از كودك) 4  
  است؟ اطالعات يآور جمع روش كدام به مربوط ريز عبارات از هركدام -۲۵۰
   است افتهي سازمان و هدفمند ي،معمول يگوو گفت برخالف.  
   بدهد ما به يانكسي باًيتقر اي كساني ٔهنمر ديبا اجرا متعدد دفعات در.  
   است يشناخت روان يها يژگيو كردن يكمّ يبرا يابزار.  
  آزمون -آزمون -مصاحبه) 2    آزمون -نامه پرسش -مصاحبه) 1  
  مصاحبه -نامه پرسش-نامه پرسش) 4    مصاحبه -آزمون -نامه پرسش) 3  
در ارتبـاط بـا ايـن مثـال » .برايش بخرند را ستين او مناسب يول، است متيق گران اريبس كه يقرمز لباس دارد اصرار و دارد سال ۵ سارا« -۲۵۱

  يك از عبارات زير درست است؟ كدام
   .است كرده استفاده هيپا شناخت از فقط كودك نيا الف)
دهـــــد ارزان خـــــرد، ارزان اوهركـــــه  ب)

 

ـــه يطفلـــ ،يگـــوهر  ـــان يقرصـــ ب دهـــد ن
 

  كنند. ، بيشتر استفاده مياست يحس يها يژگيو بر يمبتن صرفاً كه يپردازش از دبستان از قبل كودكانج) 
  ) الف و ج4  ) ب و ج3  ) فقط ج2  ) فقط الف1  
 كه يافت شيافزا قدر آن او سرعت. ديآ يم نييپا سرعت به كوه كي بيش از كه ديد يا سورتمه بر سوار را خود خواب در اينشتين نديگو يم -۲۵۲

 و تعقـل شروع بـه خود تينسب يۀنظر ٔهدربار و شد داريب خواب از اينشتين. جا ديد جابه را ها ستاره رنگ كه ييجا تا شد كينزد نور سرعت به
  ؟شكل گرفته است يآگاه كسب منابع از يك بر اساس كدام اينشتين تينسب يۀنظر. كرد پژوهش

  ) استناد4  ) شهود3  ) تجربه2  ) عقل1  
 با تري صميمانه روابط سارا كه است نيا در تفاوتشان تنها. هستند هم هيشب امالًك) اخالق و ظاهر( جهت همه از و هستند قلو دو ديسع و سارا -۲۵۳

  است؟ درست ديسع و سارا مورد رد نهيگز كدام .هاست آن حقوق تيرعا مراقب شتريب گرانيد با رابطه در ديسع و دارد همساالن
  ه سعيد دارد.تري نسبت ب سارا رشد اخالقي پايين -هستند همسان يقلو دو ديسع و سارا) 1  
  .دارد ديسع به نسبت يباالتر  ياجتماع رشد سارا -اند آمده وجود به جدا تخمك دو از ديسع و سارا) 2  
  .دارد سارا به نسبت يباالتر  ياجتماع رشد ديسع -هستند ناهمسان يدوقلو ديسع و سارا) 3  
  .دارد سارا به سبتن يبهتر  ياخالق رشد ديسع -اند آمده وجود به تخمك كي از ديسع و سارا )4  
  ؟ندارد ارتباط رشد در ثرؤم يستيز عوامل با عبارات از كي كدام -۲۵۴

  .دنرس يم بلوغ به يسالگ 14 تا 11 سن در معموالً نوجوانان) 1
  .كنند يم صحبت به شروع يكساني سن در كودكان ۀهممعموالً  فرزند، تك ٔهخانواد كي و تيپرجمعٔه خانواد كي در) 2
ـــــــت) 3    شـــــــود گـــــــرگ زاده گـــــــرگ عاقب

 

شــــــود بــــــزرگ يدمــــــآ  بــــــا گرچــــــه 
 

  .دارد يكودك ٔهدور يزبان رشد در ييبسزا  ريثأ ت يباز  اسباب با يباز ) 4
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  است؟  اكرم امبريپ ثيحديك از والدين مطابق با  رفتار كدام -۲۵۵  1919
  .است كرده محروم يباز  از را يعل وان،يل شكستن ليدل به) ساله 3( يعل مادر) 1  
  .است خودش ۀقيسل با مطابق كه بپوشد را يلباس كند يم مجبور را او) ساله 17( پارسا درپ) 2  
  .ندارد كردن يباز  اجازه ،سديننو  را فشيتكال يوقت تا گفته او به) ساله 9( نرگس پدر) 3  
  .كند يم عوض را سارا اتاق دمانيچ او با مشورت بدون) ساله 15( سارا مادر) 4  
  درستي ذكر شده است؟ محدودٔه سني موارد زير بهدر كدام گزينه  -۲۵۶
  »نشستن مستقل -نوپايي -طفوليت«  
  ماهگي 5تا  4 -سالگي 3تا  2 -سالگي 2تا  0) 2  ماهگي 8تا  5 -سالگي 3تا  1 -سالگي 2تا  0) 1  
  ماهگي 8تا  5 -سالگي 3تا  2 -سالگي 3تا  0) 4  ماهگي 5تا  4 -سالگي 3تا  1 -سالگي 3تا  0) 3  
  است؟ نادرست نهيگز كدام ،يكودك ٔهدور به نسبت ينوجوان ٔهدور يشناخت رشد راتييتغ مورد در -۲۵۷
  .است يرونيب و ملموس يها تيواقع ،يكودك ٔهدور در استدالل يمبنا كه يحال در ،دنبر  يم بهره مختلف يها احتمال از تيموقع كي ينيب شيپ در ناننوجوا )1  
  .ندارند ييتوانا  نيچن كودكان اما ،شوند يم سازگار نظر مورد فيتكل يها ضرورت با و شوند يم مركزمت مرتبط اطالعات بر نانانوجو ) 2  
  .ندارد وجود يكودك در يتالش نيچن اما ،هستند خود ۀحافظ تيتقو  يچگونگ دنبال به ناننوجوا) 3  
  .هستند خودۀ حافظ يساز  تيظرف به قادر كودكان، برخالف نوجوانان) 4  
  .شود يم شامل را ............... و ديعقا فكر، طرز »تيهو«. است تيهو به يابيدست ،ينوجوان ٔهدور ............... رشد در راتييغت از يكي -۲۵۸
  گرانيد  بافرد  ارتباط ٔهنحو -يشناخت) 2    فرد دنيشياند  ٔهنحو -يشناخت) 1  
  نگرا ي بافرد  ارتباط ٔهنحو -ياجتماع) 4    فرد دنيشياند  ٔهنحو -ياجتماع) 3  
  است؟ درست نهيگز ماكد ،كند يم يانگار سهل زدن مسواك در اما ،شود يم ها دندان حفظ و يسالمت موجب زدن مسواك داند يم كه فردي مورد در -۲۵۹
  .ندارد يارتباط ياخالق رشد با يشناخت رشد) 1  
  .شود ليبد ت فرد يها ارزش و ها باور به ديبا  ،شود منجر ياخالق رفتار به شناخت نكهيا  يبرا) 2  
  .باشد دهيرس يمفهوم پردازش ۀمرحل به فرد ديبا  رفتار به شناخت ليتبد  يبرا) 3  
  .ستين شناخت ير يگ شكل مستلزم ياخالق رفتار بروز) 4  
  دارد؟ يامديپ چه آن از مكرر ٔهاستفاد كنند؟ يم استفاده ياپردازيرو ٔهديپد از منظور چه به نوجوانان -۲۶۰
  عملكردها ريسا  و يليتحص عملكرد در افت -يآرمان خود و يواقع خود صلۀفا كردن كم يبرا تالش) 1  
  عملكردها ريسا  و يليتحص عملكرد در افت -آن از بردن لذت) 2  
  يروان فشار و يناكام -يآرمان خود و يواقع خود فاصلۀ كردن كم يبرا تالش) 3  
  يروان فشار و يناكام -آن از بردن لذت) 4  
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 اسکن با توانید می شام گرامی، داوطلب

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

  شوید. وارد دو گزینه مؤسسه
 gozine2.ir 
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سؤال طراحان اسامی
عمـومی هـای درس ریحیـتشـ پاسخ

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ 

  

۲  
۳  
    مهم  رهایتذک   ۱۴

  

  

 برگــزار ۱۴۰۰ آذر ۵ جمعــه روز در دو، گزینــه ۴ مرحلــۀ آزمایشــی آزمــون
 گردد. می

 ماننـــد خـــود طالیـــی خـــدمات از اســـتفاده جهـــت ی،گرامـــ 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 د ملیک 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 ــ به ۳ مرحل ــل، ورتص 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

 ایید.پیگیری من خود شهر
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 ۱۴۰۱رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ علمی تئهی اسامی
ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عموم
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|.................................. زابن و ادبیات فاریس
 الدین افشین محیمسئول درس: 

   الدین افشین محی  یغالم ابوالفضل
 نرگس موسوی  محمدامیر سلیامنی

|...................(عمویم و اختصایص) زابن عریب
 پویا رضادادمسئول درس: 

  کاظم غالمی  فی خاکبازانمصط  بخش عامر تاج عمومی:
  پویا رضاداد  حمید جوهری  مهدی ترابی

 پدرام علیمرادیاختصاصی: 
|.................................................. دین و زندیگ
 اکبر آخوندی علیمسئول درس: 

زهرا محمدی اکرب آخوندی  علی  محمد کریمی  علیرضا دلشاد

|.............................................. زابن انگلییس
 حسان حیدریامسئول درس: 

  امیرحسین مراد  سید میالد قریشی
 علیرضا حافظیان  علیزاده جواد

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ            ریاضـ
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  ریاضیات
  مسئول درس:

کریسید امیرمحمد سید شا

|.......... گروه ریایض  
 

  

   یارس ارشدی  زاده حسین شفیع  مهرداد کیوان
 زاده رسول حاجی  میراسالمی محسن سید  علیرضا رشیف خطیبی

 زاده علی افضل|........... گروه تجریب

 فراهانی علی شهرابی|.......... گروه انساین

ــ گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــومعل ــ   ــ

 
روه
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|.............................................................. فیزیک
  داوودوندیمنصور  - فرد حمید فداییدرس:  ینمسئول
 داوودوندی هادی

 احمد رضوانی  بهمن شاهمرادی  علی نعیمی

|............................................................ شیمی
 هییاسر عبدالّ مسئول درس: 

 علی فرزادتبار پور  بهنام ابراهیم  ماشاءا... سلیامنی

|............................................. شنایس زیست
 اسفندیاری اشتر مالک درس: مسئول

 زاده قلی علی حسن نشتایی  بهرام میرحبیبی  محمد پازوکی

 فرزانه رجایی|................................................شنایس  نزمی

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

 ین بلبلیامیرحس ساز  میرتا چینی

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

 ابوالفضل قاضی

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

 زهرا نعمتی

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

 زهرا نعمتی

|.............................................. شنایس جامعه
 عاطفه محمدیمسئول درس: 

 محمدزمان کبیر

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

حمید سودیان  حسین صادقی  پور مجید قدرتی  علی مودیمحمد

|................................................. شنایس روان
 ضحی سکاکیسّیده مسئول درس: 

 محسن پیرحسینلو  سیمین زاهدی
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  )تجربی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ آبان ۱۴ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ۱فارسي  ۹و  ۶هاي  درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱

  معني صحيح واژگان:  
  محنت: اندوه، ناراحتي  
  ينه و ستبر كه درويشان پوشند.اي پشم بها، جامه پالس: نوعي گليم كم  
  رقعه: نامه، يادداشت كوتاه  
  آخره: چنبرٔه گردن، قوس زير گردن  
  ۳فارسي  ۱۶۶و  ۱۶۵هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲

  اند:  نادرست معني شده» نبات«و » عزّ«در اين گزينه دو واژٔه   
: ارجمندي، گرامي شدن، مقابل ذُل۱ّ     ) عزّ
  روييدني) ) نبات: رُستني (۲  
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  ) منكَر: ناپسند و زشت۳) فايق: برتر ۲) بنان: انگشت ۱: ۱گزينۀ   
  ) وسيم: داراي نشان پيامبري۱: ۲گزينۀ   
  مانده ) تتمه: باقي۱: ۴گزينۀ   
  ۳فارسي  ۲۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۳

عبارت است از توجه قلب با تمام قواي روحاني خود به جانب حق، براي است كه رفته   كار بهدر كاربرد و معني عرفاني آن » تهمّ« ۳در گزينۀ   
   بـه حسـاب آوريـم.» دعاي خيـر«توانيم آن را معادل  كه مي نحوي كه به غير مقصود حقيقي ملتفت نشود حصول كمال در خود يا ديگري، به

  تالش و كوشش است. ،، اراده و عزم»همت«از ها مقصود  در ساير گزينه
  ۱فارسي  ۱۵۰و  ۷۰، ۶۰، ۵۲، ۵۰هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۴

  در اين گزينه دو غلط اماليي وجود دارد:   
  شوي. درِ غربت مزن كه خوار و ذليل مي  
  ها فقط يك غلط دارند:  ساير گزينه  
  حقيقت، مشحون است. : آن كه به اَسرار۱گزينۀ   
  انگيزتر است. آب گوارا) نيز طرب نماي جام تو، از ماءِ معيّن ( : آب آتش۲گزينۀ   
  بلند شد). سا خاست ( : يا بويي از آن سلسلۀ غاليه۳گزينۀ   
  ۳فارسي  ۳۷تا  ۱۰هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۵

  ترتيب: به» دالف و « هاي اماليي دو عبارت صورت درست غلط  
  بطان (جمعِ بط: مرغابي) الف) بتان   
  ثنا: )سناد  
  ۳فارسي  ۳تا  ۱هاي  درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۶

  ها:  امالي صحيح واژه  
  الف) فروگذاري  
  د) نظر و نگاه (نذر: آنچه در راه خدا دهند.)  
  ۳فارسي  ۳۱و  ۲۸، ۱۹، ۱۸و  ۱فارسي  ۷۱تا  ۶۵هاي  صفحه * متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۷

  منظوم هستند.» مست و هشيار« ۴گزينۀ  و در» فرهاد و شيرين« ۳، در گزينۀ »نامه الهي« ۲در گزينۀ   
  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۸

  تشبيه: بيت (ب): طوفان حوادث اضافۀ تشبيهي است.  
  شدن شمع از خودش دانسته است. هاي شمع را گم  ): شاعر علت وجود رشتههسن تعليل: بيت (ح  
  ايهام بيت (د): باز:   
  گشاده (متضاد بسته) -۱  
  پرندٔه شكاري -۲  
  تناقض: بيت (ج) خاك را همانند مسند جم دانستن/ افسر داشتن از فقر  
  است. لوي آن را تضمين كردهتضمين: بيت (الف) مصراع دوم از حافظ است كه غالب ده  
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  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۹
» چهره مه«واژه است. چهره يا چهرٔه معشوق به مه يا ماه تشبيه شده است. واژٔه  تشبيه درون» چهره مه«شود.  اي ديده نمي استعاره ۳در گزينۀ   

  در كل كنايه از معشوق يا زيبارو است.
  ها: ررسي ساير گزينهب  
  »تاج و خاك« تضاد »/ من و مه« : جناس ۱گزينۀ   
  در مصراع دوّم ايهام تناسب دارد.» لب«واژٔه  تناسب  مجاز از باغ و بوستان/ ايهام» چمن« : مجاز ۲گزينۀ   
  اين واژه در بيت در معناي كنار يا كناره است، اما در معناي عضوي از بدن با روي تناسب دارد.  
كنايه از نگاه نكردن به » ديده از كسي پوشيدن«كنايه از خود را پنهان كردن و مخفي شدن و » روي پوشيدن يا پوشاندن« : كنايه ۴گزينۀ   

  در مصراع دوم بر پايۀ قرار ايهام دارد:» قرار ندارم« كسي است./ ايهام 
  .مالف) آرامش و شكيبايي ندار  
  ام. يماني نبستهب) تصميم ندارم، با خود عهد و پ  
 هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۰

  : ۳هاي گزينۀ  بررسي آرايه  
  تشبيه: آتش هجر و آتش هجران/ تناقض: آتش هجران آب حيات است./ تلميح: اشاره به آب حيات/ جناس: آب و آن  
  فاقد تلميح و جناس و تشبيه است. ۴ناس و گزينۀ فاقد تلميح و تشبيه و ج ۲فاقد تناقض، گزينۀ  ۱گزينۀ   
  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۱

  : ۱بررسي گزينۀ   
  كشد. تشخيص: هجران عمر را به آتش مي  تشبيه: آتش غم، كِشتِ عُمر، هر دو اضافۀ تشبيهي هستند.  
  جناس: زد و زرد    تكرار: هجران، كشت عمر  
 ۱فارسي  ۶۶ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۲

اند. واو مصراع دوم ربط است؛ زيرا  آمده نقش، داخل يك جمله هاي هم هاي مصراع اول همگي عطف هستند؛ زيرا بين واژه »واو«در اين گزينه   
  بين دو جمله آمده است.

  ها:  ساير گزينه  
  ميانوند سروپا  ربط/ بي بار از پاي فكندند  : ... دستم نگرفتند و به يك۱گزينۀ   
  ربط  ربط/ بوس از تو [باشد] و جان از من [باشد]  ربط/ حور هستي و رَمان از من[هستي]  : نوري و نهان از من [هستي] ۳گزينۀ   
  همگي عطف : دل او بي ضيا و نور و فروغ [است]، گوش او بر گزاف و فحش و دروغ [است] ۴گزينۀ   
 ۳فارسي  ۲۰ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۳

  كار رفته است:  در اين بيت دو فعل اسنادي به  
  ) [او] مرغ بود.۲) او آب بود. ۱  
  ، هر دو غيراسنادي هستند.»رفت«معني  به» در هوا شد«در جملۀ » شد«و فعل » فرو رفت«معني  به» فرو شد«توجه: فعل   
  ه فعل اسنادي دارند: ها س ساير گزينه  
  : آن شرط وفا نبود./ آن، غايت بيداد بود./ آن عين جفا بود.۱گزينۀ   
  : حال من بد بود./ آن حال كه بد بود./ آن حال بتر شد.۲گزينۀ   
  باشد). كشان، رام كمند تو باد ( : [تو] خواجۀ جان هستي./ [تو] شاه جهان هستي./ گردن گردن۴گزينۀ   
  ۳فارسي  ۱۵ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۴

  كار رفته است. در دو نقش متفاوت به» ت ـَـ«ضمير پيوستۀ » د«و » ب«دو بيت   
نقش متمّمي دارد. (هنوز » هنوزت«در » ت ـَـ«اليه قدم است و جهش دارد. ضمير پيوستۀ  مضاف» گَرَت«در » ت ـَـ«ضمير پيوستۀ »: ب«بيت   

  اهم).خو از تو عذر مي
دوّم » جانـت«در » ت ـَــ«خورم.) ضمير پيوستۀ  اليه جان است (به جانِ تو سوگند مي اوّل مضاف» جانت«در » ت ـَـ«ضمير پيوستۀ » د«بيت   

  نقش مفعولي دارد. (تو را از جان بيشتر دوست دارم.)
اليه سر  مضاف» اگَرَت«در » ت ـَـ«ي دارد. ضمير پيوستۀ اليه است و نقش اضاف در هر دو كاربرد مضاف» ت ـَـ«ضمير پيوستۀ »: الف««در بيت   

  .است و جهش دارد (اگر سرت دريغ نيست)
 /.اگر تو را داغ كند يعني به سـختي آزار دهـد) كند  در هر دو كاربرد نقش مفعولي دارد. (اگر به داغت مي» ت ـَـ«ضمير پيوستۀ »: ج«در بيت   

  رد بِكُشد).اگر تو را به د كُشد  (ور به دردت مي
  ۱فارسي  ۶۶ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۵

  شدٔه بيت چنين است:  صورت مرتب  
  كشد. قيد) مي قيد) هر زمان ( جام ( دل (نهاد)، زهر غمان (مفعول) را جام  
  كشد. مفعول) در كام جان مي مفعول) ناكام را بنگر، كه چه را ( جان (  
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  ۱فارسي  ۶۶و  ۶۲، ۵۳هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۶
  ها: بررسي گزينه  
  شود. دوتلفّظي است و به دو صورت آشْنا و آشِنا تلفّظ مي» آشنا) «۱  
  نشانۀ تصغير است.» شاخك«در » ك) «۲  
ست] و چشم تو همواره در قفاست و بيت داراي در هر دو مصراع حرف ربط است، پس مصراع دوم به اين صورت است: در راه چاه [ا» واو)  «۳  

  جمله است. ۴
  است. به قرينۀ لفظي حذف شده» است«) در انتهاي مصراع اول فعل ۴  
  ۱فارسي  ۵۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۷

  حاصل من چيزي جز دندان به جگر افشردن نيست. گويد: نتيجه و شاعر مي ۱گشايي صبر است. در گزينۀ  گره ۴و  ۳، ۲هاي  مفهوم مشترك گزينه  
  ۱فارسي  ۷۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۸

  شود. : ترك وطن مألوف و حضور در شهر و غربت سبب شهرت و ارزشمندي آدمي مي۴مفهوم مشترك عبارت متن سؤال و بيت گزينۀ   
  شود. : شعر شاعر سبب شهرت او مي۱گزينۀ   
  بسيار داشتن. : به زيبايي مشهور بودن و خواهان۲ِنۀ گزي  
  خاطر زيبايي بيش از حد : شهرت بسيار يافتن به۳گزينۀ   
 ۱فارسي  ۶۴ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۹

يت اهميت باطن است، اما مفهوم سـاير كند بايد به باطن پرداخت و ظاهر را رها كرد، بنابراين مفهوم نهايي اين ب سعدي توصيه مي ۲در گزينۀ   
  رنگي است. و توصيه به يك» صورتك به رو نداشتن«ها  گزينه

 ۱فارسي  ۱۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۰
سـكوت  آيـد و اين است كه كسي كه به ديدار حق نايل شود، از شدت حيرت زبانش بند مـي ۴مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و گزينۀ   

  كند. مي
  ها:  ساير گزينه  
  نظران است. : سكوت و خاموشي نشانۀ كمال صاحب۱گزينۀ   
  شود. : سكوت ما باعث مدعي شدن رقبا مي۲گزينۀ   
  شود. : كسي كه مدح ممدوح را نگويد، زبانش الل مي۳گزينۀ   
 ۳فارسي  ۲۷ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۱

اي جز التماس به خود سلطان نـدارد، امـا مفهـوم  گويد اگر دربانان، درويش را به سراي سلطان راه ندهند، درويش چاره ر ميشاع ۳در گزينۀ   
  اعتنايي و استغناي درويش نسبت به جاه و مقام و ثروت است. ها بي ساير گزينه

  ۳فارسي  ۲۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۲
  دهد. ) و (د) همانند بيت سؤال سخن از اين است كه عاشق اهميتي به سرزنش ديگران نميدر ابيات (الف  
  مفهوم ساير ابيات:  
  گيرد. ب) اگر عاشق پا را از گليم خود فراتر گذارد مورد سرزنش و عتاب معشوق قرار مي  
  شنود. شود مالمت مي ج) كسي كه عاشق مي  
  ) بالكشي عاشقه  
  ۳فارسي  ۱۳ صفحۀ*  دشوار: * سؤال صاتمشخ ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۳

گيرد و اين گريه و  شود و مورد عفو رحمت الهي قرار مي در عبارت صورت سؤال توبۀ بندٔه عاصي و گنهكار سرانجام با گريه و زاري پذيرفته مي  
  شود. ديده مي ۲كند. متضاد اين مفهوم در گزينۀ  زاري گشايشي در كار او ايجاد مي

  شدّت دردمند كرده است. ري يار و بخت و اقبال نامهربان شاعر او را بهمه : بي۱گزينۀ   
  شود. : نوشيدن شراب يا باده سبب رفع غم و اندوه شاعر و گشايش دل او نمي۳گزينۀ   
  ريزي در صورت بستر مناسب داشتن براي اثرگذاري : ارزشمندي اشك/ اشك۴گزينۀ   
  ۳فارسي  ۳درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۴

شاعر اندوه در غربت را بر بـودن در وطـن تـرجيح » د«گويد، اما در بيت  شاعر از عشق به وطن و اندوه دوري از وطن سخن مي» ب«در بيت   
  دهد و اين دو مفهوم در مقابل هم هستند. مي

  مفهوم ساير ابيات:   
  م.اي جز صبوري ندار الف) طاقت دوري از معشوق را ندارم و چاره  
  ج) اگر عاشق وطن نباشي، غم غربت برايت سخت نيست.  
 ۳فارسي  ۲۱ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۵

  سخني از رياكاري و مستي محتسب يا ساير مسئولين حكومتي نيست. بلكه مفهوم اصلي هراس نداشتن از سرزنش محتسب است. ۳در گزينۀ   
  بيت صورت سؤال به باده نوشي و رياكاري مسئولين حكومتي اشاره دارد.ها همانند  مفهوم ساير گزينه  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

  

 
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

مون
آز

 ۱۴  
آبان  

۱۴۰
۰

    |
روه

گ
 

شی
زمای

آ
 

لوم
ع

 
سان

ان
ی   

۶  

 

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۶
  شـود  ترجمـه مـی...» سـی اسـت کـه خداونـد ک«صـورت  نقـش خـرب دارد، پـس بـه» الّـذي«کلمۀ ...» ه الّذي یُرسل الّریاح للّ ا«نکته: در جملۀ   

  )۲گسرتاند (رد گزینۀ  )/ تُثیر: می۴)/ الّسامء: آسامن (رد گزینۀ ۴)/ سحاباً: ابری (رد گزینۀ ۱)/ الّریاح: بادها (رد گزینۀ ۴و  ۲های  (رد گزینه
  ۱عربی، زبان قرآن  ۲۴صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۷

زده کـرده بـود، متعّجـب کـرده  )/ کانَـت أعجبت: شگفت۴و  ۲های  (رد گزینه» باران ماهی«لطّبیعّیة: پدیدۀ طبیعی ا» مطر الّسمک«ظاهرة   
  اضافی هم در قسمت اول ترجمه آمـده کـه نادرسـت اسـت.)/ » بود«، یک ۴و  ۳های  شود، ولی در گزینه بود (معادل ماضی بعید ترجمه می

  )۳و  ۲های  وجدوا: نیافتند (رد گزینه  ما
  ۱عربی، زبان قرآن  ۳۷و  ۳۶های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۸

  )۳ها)/ حمیم: صمیمی (رد گزینۀ  )/ سنتعارف: یکدیگر را خواهیم شناخت (رد سایر گزینه۲و  ۱های  أکّد: تأکید کرد (رد گزینه  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۳۹و  ۲۶های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۹

ُق: باور می   )/ ۲و  ۱هـای  )/ أن یصدَق: راست بگوید (رد گزینـه۴کند (رد گزینۀ  نشینی می )/ یُجالُِس: هم۱کنی (رد گزینۀ  کنی، تأیید می تُصدِّ
  )۲)/ الّتعب: سختی (رد گزینۀ ۴ها (رد گزینۀ  الّنقود: پول

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱۱و  ۳های  هصفح*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۰
ل أقوی ِمن: رسانایی قوی۳و  ۲های  پندارند (رد گزینه کنند، می یزعم: گامن می     )۳)/ النُّحاس: مس (رد گزینۀ ۳و  ۱های  تر از (رد گزینه )/ ُموصِّ
  ۱عربی، زبان قرآن  ۲۸صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۱

ج: فارغ ۴ۀ در گزین» با اینکه«   )/ ُمتََخرّجین (چون مضـاف بـه ۳و  ۱های  التّحصیل نشده است (رد گزینه التّحصیل نشد، فارغ اضافی است/ مل یَتََخرَّ
  )۴و  ۳های  لکنّه أشهر ...: ولی او مشهورتر است ... (رد گزینه )/ و۳و  ۱های  التّحصیالن (رد گزینه شود): فارغ شده، نون آن حذف می» هذه«

  ۳عربی، زبان قرآن  ۹و  ۸های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲سخ: گزینۀ پا -۳۲
  !»کند منیهیچ انسانی ... احساس ناراحتی «ترجمۀ صحیح:   
  ۳عربی، زبان قرآن  ۳و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۳۹و  ۳۷های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  ها:  بررسی سایر گزینه  
  باید در ترجمه بیاید/ الّدنیویّة: دنیوی» إمّنا: فقط، تنها) «۱  
  شود گر می ) یتَجلّی: جلوه۳  
  نگاری کنید ) کاتِبوا: نامه۴  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۶و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۴۳صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۴

صورت التزامـی  به» لیت، لعّل «دانید که فعل مضارع بعد از  )/ می۳و  ۱های  تعلَّم (رد گزینه)/ یاد بگیریم: ن۴ای کاش: لیت (رد گزینۀ  کاش،   
  )۴و  ۳های  )/ یادگیریش: تََعلُّمه (رد گزینه۳شود و نیازی به حروف ناصبه نیست (رد گزینۀ  ترجمه می

  ۳عربی، زبان قرآن  ۲صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۵
  ها:  گزینهترجمۀ   
  انتها است! ای بی  ) نادانی دردی بدون دوا و حامقت چاله۱  
  کنیم، آن گناهی ندارد! ) از روزگارمان شکایت می۲  
  ) هامنا دردتان گناهان است و دارویتان فقط طلب بخشش است!۳  
  ) دور از چشم، دور از قلب است!۴  
کنـیم کـه ِگلـه و شـکایت از روزگـار  مان همگی در خـود تـو اسـت، برداشـت مـیگوید درد و در  با توّجه به مفهوم شعر صورت سؤال که می  

  نادرست است و روزگار گناهی ندارد.
 ترجمۀ منت:   

آَوَرد و شامر زیادی از فواید سالمتی را  های اصلی مانند پاها را به حرکت در می روی از متارین ورزشی است که بسیاری از ماهیچه پیاده«
توانیم آن را در سنین مختلف در هر مکان و زمانی و بدون نیـاز بـه  آید که می شامر می های ورزش به ترین گونه و از سادهرساند  به بدن می
ها و دسـتگاه  دقیقه، قلب، کبد، کلیه ٣٠مّدت  روی روزانه به های علمی اثبات کرده است که مترین پیاده ای انجام دهیم. پژوهش هیچ وسیله

هایی همچون دیابـت و کلسـرتول را  کاهد و خطر ابتال به بیامری ها و مفاصل می وزن و دردهای استخوان ازد و از اضافهس گوارش را فّعال می
کند که هرمـون  روی کنی، بدنت عرقی را ترّشح می بخشد، پس هرگاه [با ریتِم] تند پیاده دهد، همچنین مزاج و خواب را بهبود می کاهش می

گویی ندارند این است کـه مـا و  شوی! واقعّیتی که پزشکان بر رس آن بحث و گفت های روانی رها می رو از اسرتس این از ،تنبلی را در خود دارد
روی نقشی در درمان آن دارد، پـس اگـر پیرامـون  رو هیچ بیامری جسمی یا روانی وجود ندارد مگر آنکه پیاده این ایم، از رو آفریده شده پیاده

شـوند و  روی کنند، نیمی از آنان که در بیامرستانند، در آن وارد منی روی ساخته شود و مردم در آن پیاده ای پیادههر بیامرستانی، جایگاهی بر 
  »روند! نیمی از آنان که در بیامرستانند، از آن بیرون می
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  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۶
 ها: ترجمۀ گزينه  
  ای انسانروی بر  ) فواید بهداشتی و روانی پیاده۱  
 روی و اثر آن بر مبتالیان به دردهای مفاصل ) پیاده۲  
 کنند روی [با یکدیگر] بگو مگو می های پیاده ) آنچه که پزشکان دربارۀ زیان۳  
 برند روها از ورزش روزانۀ خویش بهره می ) آنچه که پیاده۴  
  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۷

 ها: زينهترجمۀ گ  
 روی کنیم! های مشخصی را در آن پیاده روی نیاز به جایی وسیع دارد که زمان پیاده) ورزش ۱  
 روی ورزش روزانۀ ما باشد تا تندرست زندگی کنیم! ایم، پس باید پیاده رو آفریده شده ) ما پیاده۲  
 ست!روی و آثار آن برانگیخته ا های علمی بگو مگویی را میان پزشکان دربارۀ فواید پیاده ) پژوهش۳  
  کنند! روی می دقیقه دور آن پیاده ۳۰) افراد بسرتی در بیامرستان برای بیرون رفنت از آن ۴  
  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۸

 »انجامد! روی روزانه به ............... می ورزش پیاده« :ترجمۀ عبارت سؤال  
  :ها زينهترجمۀ گ  
  لسرتول ) کاهش مرصف شکر و خطر ابتالی به ک۱  
 ها ها و معده و روده ) فّعال کردن قلب و کبد و کلیه۲  
  ) بهبود سالمتی بدن و تنظیم خواب و کاهش دردها۳  
 ) رهایی از اسرتس هنگام ترّشح عرقی که هورمون تنبلی را در خود دارد۴  
  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۹

 ها: زينهترجمۀ گ  
 روی کن و صدایت را آهسته و آرام دار. یانه) در رفتار و منش خود م۱  
 کند! روی را رها کند، سالمتی او را رها می کس پیاده ) هر۲  
 برای بیامران است! ۀ پزشکیترین نسخ روی ساده ) پیاده۳  
 ) به حرکتت اهمیت بده تا سالمتیت ادامه یابد!۴  
  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۰

 :۳ۀ گزین بررسی  
 هفاعلمع فعل  له فاع/ فعٌل مع نائب معلوم  مجهولللمفرد املؤنّث الغائب/  لمفرد املذکّر املخاطب ل  
  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۱

 :۱ۀ گزین بررسی  
  فعٌل و فاعله محذوف ه محذوف فاعلنائب فعل و مبعنی املايض النَّقيل/  مبعنی املايض البعید   
  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲نۀ پاسخ: گزی -۴۲

 :۲ۀ بررسی گزین  
  منصوب بالیاء نکرة/ منصوب بالفتحة  یُفیُد معنی املبالغة/ معرفة   یُفیُد معنی الُشغل و املِهَنة  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۴۲و  ۳۷، ۲۵، ۲۴های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۳

  بایست فتحه بگیرد. الفعل آن می است و لذا عین» إستفعال«این فعل ماضی از باب  درست است؛ زیرا» إسَتْخَدَمت«  
  باشد. درست می» دنیا«معنی  در این جمله به» العالَم«درضمن واژۀ   
  ۳عربی، زبان قرآن  ۱۱و صفحۀ  ۱عربی، زبان قرآن  ۴۱و  ۳۱های  صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۴

  »املُغلَق (بسته): ما لیس مفتوحاً، بَل مسدوداً!: «۲ینۀ صورت صحیح گز  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۳۸و  ۲۷های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۵

  ها:  بررسی گزینه  
  بوده و دو حرف زائد دارد.» تفّعل«از باب » یتجلّی) «۱  
  د. است و یک حرف زائد دار » تفعیل«از باب » تُفرِّقوا) «۲  
  است و دو حرف زائد دارد.» تفاعل«از باب » تَعایَشوا) «۳  
  بوده و سه حرف زائد دارد. » إستفعال«از باب » تسَتخدم) «۴  
  کنند. پیدا می» هو«است. یادتان باشد که حروف زائد را در ثالثی مزید از ماضی  ۲پس پاسخ گزینۀ   
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  ۱عربی، زبان قرآن  ۳۸و  ۲۷ای ه صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۶
  رخ داده است.  ۱فعلی در امر نیازمند همزه است که حرف دّوم آن در مضارع ساکن باشد و این تنها در گزینۀ   
  تََتَعلَُّم (تََعلَّْم) -تُساِعُد (ساِعْد) -تَُرشِّفوَن (َرشِّفوا) -ها توّجه کنید: تَْنَتِقُل (إنَتِقل) به امر فعل  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۳۸و  ۲۷های  صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲زینۀ پاسخ: گ -۴۷

ل«های  های امر و ماضی در باب فعل   هـا بـه سـاختار جملـه  شوند. شام باید در این بـاب ها شبیه به هم می در برخی صیغه» تفاُعل«و » تفعُّ
  ام کمک خواهد کرد. توّجه کنید. حّتی اگر برای فعل حرکت هم نگذاشتند، ساختار جمله به ش

  ها:  بررسی گزینه  
  است. » إنَتِبهوا«ماضی است چون فعل امر آن » إنَتَبهوا) «۱  
  توان فهمید (برای گناهانشان آمرزش خواستند!).  می» لذنوبهم«در » ُهم«ماضی است و این را از ضمیر مّتصل » إسَتغفروا«) فعل ۳  
  ه، دّوم شخص یا مخاطب است. فعل امر است چون ساختار جمل» تَعاَملوا) «۴  
  تواند ماضی باشد هم امر. هم می» تََعلَّموا«فعل  ۲اما در گزینۀ   
  !»آموختندسخن نیکو و اخالق نیکو «صورت ماضی:  به!»/ بیاموزیدسخن نیکو و اخالق نیکو «صورت امر:  به ۲ترجمۀ گزینۀ   
  ۳زبان قرآن عربی،  ۶صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۸

  وقوع نپیوسته است. آمده است، فعل در آن به» لعّل «و » لیت«در جمالتی که   
  ۳عربی، زبان قرآن  ۶و  ۵های  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۹

  بالفعل است. روف مشّبهةاز ح» ألنّ «در » أنَّ «ها فقط  آید. در این گزینه هرگز بالفاصله پس از حروف مشّبهة بالفعل، یک فعل منی  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۹صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۵۰

  ).۳گیرد (رد گزینۀ  ). ضمناً آن اسم تنوین و ال منی۲و  ۱های  آید (رد گزینه همواره پس از الی نفی جنس، یک اسم می  
  نافیة للجنس است.» کّ بالش«در عبارت » ال«نافیه است و  ۴در ابتدای گزینۀ » ال«  

  
  ۳ زندگي و دين ۱۰ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۱

 خود و كنند يم احساس را خدا رحمت و لطف يۀسا دائماً آگاه يها انسان اما اند؛ توجه يب خداوند به انسان يدائم ازين به نسبت ناآگاه يها انسان  
 و ينـاتوان و احسـاس شـتريب را او بـه ازين شود، شتريب خدا با اش رابطه و خود به انسان معرفت هرچه .دانند يم او ۀوستيپ اتيعنا مندازين را

  .كند يم ابراز شتريب را خود يبندگ
  يبندگ شيافزا  ازين و فقر شتريب درك  يخودشناس شيافزا  
  ۳ زندگي و دين ۱۹ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۲

 از  خـدا رسول كه است ديتوح قتيحق و اصل انگريب نيا و ندارد يشريك و همتاست يب خدا ييعن است؛ گانهي يخدا به اعتقاد يمعنا به ديتوح  
  .آورند مانيا گانهي يخدا به و بردارند يپرست بت و شرك از دست ،»اهللا الّا اله ال« ۀجمل گفتن با خواست يم مشركان از خود، رسالت آغاز همان

  ۱ زندگي و دين ۸۶ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۳
 ايـدن بـه اگـر كه بر رونيب نجايا از را ما .ميبود گمراه يمردم ما و شد رهيچ ما بر شقاوت پروردگارا« :نديگو يم خداوند به جهنم در انيدوزخ  

 به خواست يم هركس تا مينداد عمر شما به يكاف ٔهانداز به ايدن در ايآ« كه است نيا خداوند يقطع پاسخ ».ميده يم انجام صالح عمل م،يبازگرد
  ».ديريگ يم شيپ را گذشته راه همان د،يبازگرد ايدن به اگر ميدان يم ما د؟يآ راست راه

  ۳ زندگي و دين ۱۲ و ۱۱ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۴
   است دل و قلب يصفا و يپاك انگريب ال،ؤس صورت شعر.  
   دارد اشاره مطلب نيا به »...و قبله اهللا تأير و الّا ئايش تأير ما« فيشر ثيحد كه باشد يم زيهرچ در خدا دنيد ۀالزم ،قلب يصفا و يپاك.  
  ۱ زندگي و دين ۶۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۵

 در شـما :نـديگو يمـ اند، كرده ظلم خود به كه يحال در ،كنند يم افتيدر را آنان روح كه يكسان به فرشتگان( :كه ميخوان يم نساء ٔهسور ۹۷ يۀآ در  
   )د؟يـكن مهـاجرت كـه نبود عيوس خدا نيزم مگر :گفتند فرشتگان .ميبود مستضعف و فشار تحت خود نيسرزم در ما :گفتند د؟يبود چگونه ]ايدن[

 است داشته ايدن در را گناه ترك توان و ارياخت انسان يعني كرده، يم مهاجرت ديبا گناه ترك يبرا ايدن در انسان نكهيا.  
  ۱ زندگي و دين ۸۸ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۶

 )عمل باطن و قتيحق -آتش خوردن( رانا بطونهم يف اكلوني انّما )عمل ييايدن ۀجنب -تاميا اموال خوردن( ظلما يتاميال اموال اكلوني( يۀآ به  
  .ديكن دقت ))تاميا اموال خورندگان ياخرو فرجام -بد گاهيجا( رايسع صلونيس و
  ۱ زندگي و دين ۶۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۷

 كـه است نيا درخواست نيا علت اما ،ازگردندب ايدن به خواهند يم يعني )ارجعون ربّ قال( كه كنند يم درخواست خدا از برزخ در گناهكاران  
 كه كنند جبران خواهند يم حال و بودند كرده ترك را صالح اعمال ايدن در كه شدند متوجه و شدند آگاه اعمالشان كاست و كم به برزخ در ها آن
  .است شده انيب )تركت مايف صالحا اعمل يلعلّ( ۀفيشر عبارت در مطلب نيا
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  ۱ زندگي و دين ۵۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۸
 بـر و بودنـد نعمـت مغرور و مست )ايدن عالم در( نيا از شيپ )انيدوزخ( آنان( :كه ميخوان يم گونه نيا واقعه مباركه ٔهسور ۴۷ تا ۴۵ اتيآ در  

  )»!شد؟ ميخواه ختهينگبرا ايآ م،يشد استخوان و ميمرد ما كه يهنگام« :گفتند يم و كردند يم اصرار بزرگ گناهان
  ۳ زندگي و دين ۱۸ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۹

 مـن كـه يا گونه همان تو !من يخدا ،يمن پروردگار تو كه بس افتخار نيا و باشم تو ٔهبند كه بس عزّت نيا مرا !من يخدا« : نينمرالمويام  
  ».يدار ستدو تو كه ده قرار گونه همان مرا پس دارم، دوست

  ۳ زندگي و دين ۱۴ و ۱۳ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۶۰
   االبصـار تدركـه ال( يۀآ در كه  طور همان ،ستين دنيد قابل )سَر چشم( ظاهر چشم با متعال خداوند كه است نيا انگريب الؤس صورت شعر( 

  .)يابند ينم در را او ها چشم( كه آمده
   است سريم دل چشم با خدا تؤير كه ديكن دقت.  
  ۳ زندگي و دين ۲۴ و ۱ زندگي و دين ۶۳ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۶۱

 اسـتمرار هـم ها آن مرگ از پس و ندارد اختصاص ها آن اتيح زمان به تنها ي،اله ياياول توسط حاجت رفع و مخلوقات به يرسان ضيف ييتوانا  
 و )اسـت شـده افتيدر مرگ ۀفرشت توسط كمال و تمام طور به يعني ،شده يتوف چون( است زنده مرگ از پس ايشان مطهر روح كهچرا ،دارد

  .برساند ياري ها انسان به تواند يم
  ۳ زندگي و دين ۲۰ و ۱۹ ،۱۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۶۲

   است تيوال در ديتوح انگريب )...يّول من دونه من لهم ما( ۀفيشر يۀآ.  
   است آن انگريب )..السّماوات يف ما هللا و( يۀآ كه است تيمالك در ديتوح ت،يوال در ديتوح علت.  
   است آن انگريب دهد، يم نشان را خدا مستمر تيفاعل كه )نأش يف هو ومي كلّ( يۀآ و است تيربوب در ديتوح ت،يوال در ديتوح معلول.  
  ۱ زندگي و دين ۵۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۶۳

   دهد يم نشان يتر محسوس صورت به را خدا قدرت و خداست مطلق قدرت انگريب »مردگان شدن زنده از ييها نمونه« كه ديكن دقت.  
   دهد يم شانن يخلقت هر به نسبت را خدا ييدانا ،»انسان نينخست نشيآفر« در دقت كه ديباش داشته توجه.  
   اتيآ يبررس:  
  عتيطب در يزندگ و مرگ نظام به توجه با معاد امكان :)...فرستد يم را بادها كه خداست(  
  انسان نينخست نشيآفر به توجه با معاد امكان :)...را خود نينخست نشيآفر كه يحال در زد، يمثل ما يبرا(  
  مردگان شدن زنده از ييها نمونه به توجه با معاد امكان :)...ميآور يم در اول حالت به را ها آن يها استخوان تنها نه(  
  ياله عدل ۀالزم معاد، :)...آورده مانيا كه را ها آن ما ايآ(  
  ۱ زندگي و دين ۷۴ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۶۴

   يتـرازو در هـا انسـان يها تين و افكار اعمال، و شود يم آغاز اعمال به يدگيرس امت،يق ۀصحن شدن آماده با :ياله عدل دادگاه شدن برپا 
 و امبرانيـپ اعمـال .شـد خواهد يدگيرس زين آن حساب به باشد، زيناچ يا ذره ٔهانداز به يحت يعمل اگر و شود يم دهيسنج پروردگار عدل
 هرچـه ،رو نيـا از است؛ داده دستور آن به خدا هك است يزيچ آن نيع آنان اعمال رايز رد؛يگ يم قرار اعمال سنجش زانيم و اريمع امامان
  .داشت خواهد يتر افزون ارزش باشد، تر كينزد آنان روش و راه به ها انسان عمل

   شود يم داده ها انسان به عمل ۀنام آن، انيپا ۀنقط در و اعمال به يدگيرس از پس كه ديكن دقت.  
  ۱ زندگي و دين ۷۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۶۵

   است امتيق اول ۀمرحل عيوقا از ها، آسمان و نيزم ساختار در رييتغ انگريب )مهيال كثيباً الجبال كانت و( يۀآ.  
   ها نهيگز يبررس:  
  امتيق دوم ۀمرحل  ها انسان ۀهم شدن زنده :۲ گزينۀ  امتيق دوم ۀمرحل  عالم قيحقا از ها پرده رفتن كنار :۱ گزينۀ  
  امتيق اول ۀمرحل  بيمه ييصدا شدن دهيشن :۴ گزينۀ  امتيق دوم ۀمرحل  عمل ۀنام دادن :۳ ۀگزين  
  ۱ زندگي و دين ۵۵ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۶۶

   به هركس كه است داده وعده خداوند رو ازاين دهد، نمي قرار برابر بدكاران با را نيكوكاران و است عادل خداوند است. الهي عدل الزمۀ معاد 
 و است برتر زندگي يك آخرت اما نيست، وعده اين تحقق امكان دنيا زندگي در اما نكند، ضايع را كسي حق و برساند دارد، استحقاق آنچه

  بخشد. تحقق را عدالت ماده، عالم هاي محدويت از فارغ تواند مي متفاوت قوانين با
   كند. مي راهنمايي عدالت تحقق براي آخرت وجود و »معاد ضرورت« بر را ما ،عقلي شيؤه با »استفهامي« شكل به ۴ گزينۀ آيۀ  
  ۱ زندگي و دين ۶۶ و ۶۴ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۶۷

 عـالم ميـان ارتبـاط وجود )۳ آگاهي و شعور وجود )۲ برزخي حيات )۱ از: عبارتند كه شده بيان برزخ براي  ويژگي سه كه باشيد داشته توجه  
  است: شده بيان گونه اين سوم ويژگي هاي نشانه كه دنيا، و برزخ

   ماتأخر اعمال واسطۀ به برزخ در عمل پروندٔه نشدن بسته :)أخَّرَ و قدّم بما يومئذٍ االنسان ينبّؤا( آيۀ  
   ماتأخر اعمال واسطۀ به برزخ در عمل پروندٔه نشدن بسته ...»: نيكي سنت هركس« نبوي حديث  
   بازماندگان خيرات : ... مغفرت طلب و صدقه دادن  
   كاظم امام حديث  »خانواده با متوفي ارتباط ...»: مقدار برحسب مؤمن  
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  ۳ زندگي و دين ۲ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۶۸
 پيامبر  :قدرته في و اهللا في التفكّر ادمان العبادة اَفضلُ« فرمودند«  
      
   قدرت) مثل( الهي صفات و اسماء در مداوم انديشيدن  

   بخشد. مي نويد را زيباتر اي آينده به اميد و كند مي شكوفا را استعدادها سازد، مي زيبا و پرطراوت را جواني بهار تفكر، و انديشه  
  ۳ زندگي و يند ۱۲ و ۱۱ ،۱۰ ،۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۶۹

   كـه كنـيم مـي زنـدگي جهـاني در دانـيم مي روشني به و كنيم مي درك را حضورش و يابيم مي را خدا خويش فطرت اساس بر ما از هركدام 
  اوليه). (شناخت رساند مي مدد موجودات به و كند مي پشتيباني و هدايت را آن حكيم اي آفريننده

 هاي انسان
اند. توجه بي خداوند به انسان دائمي نياز به نسبت  ناآگاه
 كنند. مي احساس را خدا رحمت و لطف سايۀ دائماً  آگاه

   است. »قلب صفاي و پاكي« هرچيز)، در خدا (ديدن عميق معرفت به رسيدن الزمۀ  
   عميق معرفت لذت چشيدن راه  بگذارد. قدم يرمس اين در تصميم و عزم با بايد انسان  
  ۳ زندگي و دين ۲۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۷۰

   مسئلۀ به بايد شما ؟داشت خواهد زندگي در تأثيري چه اعتقاداتي چنين نظر، و عقيد ساحت در يعني پرسيده را نظري توحيد مراتب سؤال 
  است. آمده ۴ گزينۀ در مطلب اين كه كنيد اشاره عقيده با رفتار تناسب

  ها: گزينه ساير رد علت  
  توحيد. مراتب به اعتقاد صرفاً نه شد خواهد آرام) (دروني درون آرامش موجب بودن، او رضايت پي در و بودن خدا تسليم :۱ گزينۀ  
  او. عقيدٔه نه است، انسان اعمال نتيجۀ قيامت، كيفر و پاداش :۲ گزينۀ  
  زندگي. در آن تأثير نه ت،اس سؤال صورت توضيح و تكرار :۳ گزينۀ  
   كنيد. توجه درس تحقيق و انديشه به  
  ۳ زندگي و دين ۲۲ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۷۱

   رسيم: مي نكات اين به )الصّمد اهللا( مفهوم در دقت با  
  است. نياز بي و كامل جهت هر از خداوند )۱  
  است. مخلوقات نياز كردن رطرفب و كردن قصد سزاوار خداوند تنها )۲  
  خداست. سوي به ناخواسته و خواسته موجودات تمام توجه )۳  
   است. توحيد اصل دهندٔه نشان و...، )احد اهللا هو قل( ،)القّهار الواحد هو و( شريفۀ آيات كه است توحيد اصل همان توحيد، مراتب همۀ در خدا يگانگي  
   است. ربوبيت در توحيد بيانگر )... السّماوات ربّ( آيۀ كه كنيد دقت  
  ۱ زندگي و دين ۸۷ و ۸۴ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۷۲

   خوانيم يم را تقوا اهل يها يژگيو عمران، آل ٔهسور ۱۳۵ تا ۱۳۲ اتيآ در .است تقوا اهل به خطاب متعال خداوند ٔهوعد ع،يوس بهشت ٔهوعد: 
 هـا همـان است؛ شده آماده انيمتق يبرا و است نيزم و ها آسمان آن، وسعت كه يبهشت و پروردگارتان آمرزش به دنيرس يبرا ديكن شتاب و(
 هـا آن و دارد دوست را كوكارانين خدا و گذرند يم مردم يخطا از و برند يم فرو را خود خشم و كنند يم انفاق يتنگدست و يتوانگر زمان در كه
  ).كنند يم آمرزش طلب خود گناهان يبرا و افتند يم خدا ادي به كنند، يم ستم خود به اي دشون يم يزشت عمل مرتكب يوقت كه

   ًشود يم محروم نيزم و ها آسمان وسعت به يبهشت ٔهوعد از دهد، انجام تقوا اهل يها يژگيو ضد بر يكار ،هركس قاعدتا.  
   كردند يم انفاق يتنگدست و يتوانگر در كه است تقوا اهل با تضاد در محرومان از يريدستگ عدم.  
   كنند يم آمرزش طلب ،گناه از پس كه است تقوا اهل يها يژگيو با تضاد در هم مرگ دنيرس فرا هنگام در توبه.  
  ۳ زندگي و دين ۱۱ و ۱۰ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۷۳

   بـه بقا و )نشيآفر همان( شيدايپ در موجودات و هستند خدا وجود بخش يتجل عالم تمام كه است نيا ٔهدهند نشان )...نور اهللا( ۀفيشر يۀآ 
  .دارند ازين خدا

   انيـب بـا و دارد اشـاره وجـود و شيدايپ در موجودات يازمندين به ،»ما يها يهست و مييها عدم ما« عبارت انيب با ۱ ۀنيگز در مذكور شعر 
  .است بقا در ازين ٔهدهند نشان »نما يفان ،يمطلق وجود تو« عبارت

   است شيدايپ در ازين انگريب فقط ،»...بخش ، يهست از افتهينا ذات« تيب كه ديكن دقت.  
  ۱ زندگي و دين ۷۶ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۷۴

 ).ميبـود يم مؤمنان از و ميكرد ينم بيتكذ ار پروردگارمان اتيآ و ميشد يم بازگردانده )ايدن به( كاش يا( :ميخوان يم انعام ٔهسور ۲۷ يۀآ در  
  .نداشتند مانيا و نمودند بيتكذ را پروردگار اتيآ و كردند يكوتاه ايدن در چراكه ،دارند را ايدن به بازگشت يآرزو ،امتيق در ها آن يعني
  ۳ زندگي و دين ۲۲ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۷۵

   شود. مي مشاهده )... كَخَلقِهِ خَلقوا شُركاءَ لِلّه جَعلوا( آيۀ در مفهوم اين كه خالقيت در شرك به گرفتاري يعني ايجاد، در ايعتمش و معاونت به باور  
   خالقيت. در شرك نه است، خالقيت در توحيد به باور )شيء كل خالقُ اهللا قلِ( آيۀ كه باشيد داشته توجه  
   حـق آن، واسـطۀ بـه كه باشد مي واليت در توحيد خدا)، حقيقي (زراعت ربوبيت در توحيد از فاصله ونبد و قبلي مرحلۀ ،توحيد مراتب در 

  داند. مي خدا ازآنِ منحصراً ،را خلقت جهان در تصرف
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  ۳ انگليسي زبان ۳۱ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۷۶
   باشـد، فلـزات يكـيزيف شـرايط بـه وابسـته آن اثـرات اسـت ممكـن رايـز داد، ميتعم راحتي به را مشاهدات نيا توان مي ندرت به ترجمه:  

  نيست؟ اينگونه
 ساخته است، آن در حروف اين كه اي جمله از tag باشند، داشته و... if، because، when مانند وابستگي ربط حروف كه جمالتي در توضيح:  

  شود. ساخته مثبت صورت به tag بايد نتيجه در و باشد مي منفي جمله بار hardly كلمۀ وجود به توجه با پايه جملۀ در همچنين شود. نمي
  ۳ انگليسي زبان ۲۹ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۷۷

 سـرطان محلـي خيريـه مؤسسـۀ كي به كمك و مشاركت از حمايت براي دانشگاهي دوستان از گروهي توسط تلويزيوني برنامۀ اين ترجمه:  
  .شد تأسيس

 فقـط باشـد. مجهـول بايـد جملـه فعل درنتيجه نداريم؛ مفعول آن براي و است متعدي found طرفي از نداريم. جمله در زمان قيد توضيح:  
  سـتدر پاسـخ كنـيم. انتخـاب را have been founded تـوانيم نمـي پـس اسـت، مفـرد TV show هسـتند. مجهول ۳ و ۱ هاي گزينه

 was founded .است  
  ۱ انگليسي زبان ۵۳ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۷۸

  .بود مصدوميتش زمان از او بازي اولين اين كنيم، قضاوت عادالنه اما نكرد، بازي توانست مي كه خوبي همان به او ترجمه:  
 اسـتفاده بايـد than از much better با همراه است. اضافه that ،۳ ينۀگز در شود. مي مقايسه مصدوميتش از قبل با فرد وضعيت توضيح:  

 فعـل play زيـرا كنـيم، مـي انتخـاب را as well as گزينـۀ درنتيجه نداريم؛ ربطي فعل as از قبل چون نيست درست نيز ۱ گزينۀ كرد. مي
  است. غيرربطي

 ۳ ليسيانگ زبان ۲۹ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۷۹
 يرسـم زبـان عنوان به ها آن ۀهم در يياياسپان ،زيبل در جز به و هستند ياريبس يفرهنگ يها يژگيو يدارا يمركز يكايآمر يها ملت ترجمه:  

  شود. مي صحبت
 پـس آمـده، يخـال جاي از قبل انيولي)پ(اس يعني آن مفعول كه آنجايي از دارد مفعول به نياز و است متعدي فعل يك )speak( فعل توضيح:  

  كنيم. مي استفاده حال زمان مجهول يعني ۳ گزينۀ از سپ است، حال ما جملۀ زمان طرفي از است. مجهول ما جملۀ
  ۳ انگليسي زبان ۲۹ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۸۰

  .ديريبگ الهام و دهيا خود ٔهپروژ يبرا اند، شده يطراح متخصصان توسط كه يرنگ هاي پالت انواع ۀمطالع با ديتوان مي شما ترجمه:  
  القا الهام، )۴  مؤسسه )۳  توليد نسل، )۲  واژگان آيي هم )۱  
  ۳ انگليسي زبان ۳۲ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۸۱

 را يديشد احساسات است ممكن كه ديده قرار يتيموقع در را يگروه كه است نيا خشم كنترل يها كيتكن ارائه يبرا يعال راه كي ترجمه:  
 .زديبرانگ

  برانگيختن كشيدن، بيرون كردن، استنباط )۲    كردن دفاع )۱  
  كردن عفو بخشيدن، )۴    تصميم گرفتن )۳  
  ۱ انگليسي زبان ۵۰ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۸۲

 يك بلكه نبود؛ معجزه از پر جهاني صرفاً كودكي .بود شگفتي يك آن در هرچيزي كه است اين بود خوب خيلي كودكي مورد در آنچه ترجمه:  
  بود. انگيز شگفت دنياي

  قدرداني )۴  خلقت )۳  عنصر )۲  شگفتي )۱  
 كنـد مـي برقـرار جملـه مفهوم با منطقي ارتباط كه اي گزينه بهترين خالي، جاي از بعد amazing و miracles كلمۀ دو به توجه با توضيح:  

wonder .است  
  ۳ انگليسي زبان ۱۵ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۸۳

  .است تر پيشرفته قبلي تمرين از اما است، شده طراحي بازوها و دست كردن تقويت براي همچنين تمرين اين ترجمه:  
  گرفتن نظر در )۴  كردن توليد )۳  كردن تقويت )۲  دادن اختصاص )۱  
   است. درست پاسخ strengthen پس رود، مي كار به بازو و دست كردن قوي و يتتقو براي ورزشي حركت توضيح:  
  ۳ انگليسي زبان كار كتاب ۱۰ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۸۴

  شود. مي يلم فاجعۀ كي ايجاد به منجر يكشاورز در شكست هرگونه هستند، وابسته نيزم به هند تيجمع كل ششم پنج كه ييآنجا از ترجمه:  
  موافقت توافق، )۴  مبادله )۳  تغيير )۲  ناكامي شكست، )۱  
  ۱ انگليسي زبان ۶۲ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۸۵

  آمد. يم دفتر به يمشك يها كفش و ديسف راهنيپ ،مرتب ۀتك سه شلوار و كت دنيپوش با صبح روز هر او بود. پيت خوش واقعاً الكس ترجمه:  
  غيرطبيعي )۴  مدرن  )۳  مرتب )۲  واقعي )۱  
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  ۳ انگليسي زبان ۲۵ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۸۶
  د.نك كار را يكمتر ساعات حقوق زانيم همان با آن موجب به كه كرد يتوافق خود يكارفرما با جكسون خانم ترجمه:  
 بار يك زماني، يك )۴  كه حالي در كه، وقتي )۳  آن موجب به كه )۲  اصالً )۱  
  ۳ انگليسي زبان ۲۵ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۸۷

  .كنند مراقبت فرزندان از مادران مانند توانند يم پدرها كه ندارند قبول هنوز مردم برخي ترجمه:  
  هتل) (در كردن پذيرش )۲    به دادن جواب )۱  
   شنيدن چيزي) يا (كسي دربارٔه )۴    از كردن مراقبت )۳  
 ترجمۀ Test Cloze: 

 براي مكان ترين كشنده اين .اند شده ناپديد مرموزي طرز به و اند شده برمودا مثلث وارد هواپيما و كشتي ۱۰۰۰ از بيش گذشته، سال ۵۰۰ در
 فلوريدا ميامي، از مثلث نوك يك .است مربع مايل ۵۰۰۰۰۰ حدود در آب از مساحتي برمودا مثلث اندازٔه .است زمين روي ها كشتي و هواپيماها

 پورتوريكـو سـمت به جنوب سمت به مستقيماً مثلث ديگر سمت سپس .يابد مي امتداد برمودا جزيرٔه سمت به شرقي شمال از و شود مي شروع
 .اسـت برمودا مثلث در شدن ناپديد موارد ترين جالب از يكي ۱۹ پرواز داستان .گردد مي باز فلوريدا به شرقي شمال در سپس و كند مي حركت

 خارج آموزشي پرواز يك براي فلوريدا در دريايي پايگاه يك از سرنشين ۱۴ با آمريكايي نظامي هواپيماي فروند پنج ،۱۹۴۵ سال دسامبر ۵ در
 سـاحل شـرق از را پـرواز بـود قرار »تيلور چارلز« فرمانده .بودند زمان آن در جهان هواپيماهاي قدرتمندترين ميان در هواپيماها اين .شدند

  حـدود مشـكالت اما بود، پرواز براي مناسب روز يك و بود صاف آسمان .كرد منتقل برمودا مثلث به را ها آن درنهايت كه كند هدايت فلوريدا
  .شد آغاز هواپيما برخاستن از پس دقيقه ۹۰

  ۳ گزينۀ پاسخ: -۸۸
  تر ندهكُش )۴  ترين كُشنده )۳  كُشنده اندازه همان به )۲  كُشنده )۱  
  كنيم. مي انتخاب را ۳ گزينۀ درنتيجه است عالي صفت از استفاده نشانۀ on Earth عبارت وجود توضيح:  
  ۲ گزينۀ پاسخ: -۸۹

  با كردن مقايسه )۴  با داشتن مطابقت )۳  بازگشتن )۲  كردن پمپ )۱  
  بازگردد. اوليه نقطۀ به بايد كند مي بيان را مثلث سوم ضلع كه زماني درنتيجه پردازد مي برمودا مثلث مكان و مختصات بيان به جمله توضيح:  

  turn back : to return in the direction you have come from : ايم كرده شروع را حركت آنجا از كه مسيري به برگشتن
  ۴ گزينۀ پاسخ: -۹۰

  كند. مي مقايسه برمودا مثلث در افتاده قاتفا موارد تمام با را مورد يك زيرا دارد، را ساختار ترين درست ۴ گزينۀ توضيح:  
  ۱ گزينۀ پاسخ: -۹۱

 مفعـول خالي جاي از بعد expect فعل براي طرفي از باشد. گذشته بايد جمله فعل زمان پس است، افتاده گذشته زمان در اتفاق اين توضيح:  
  .was expected يعني برود كار به گذشته مجهول شكل به بايد پس است، نيامده

  ۴ گزينۀ اسخ:پ -۹۲
  صاف )۴  اي صخره )۳  سالم )۲  ابري )۱  
 درنتيجه »بود پرواز براي مناسب روز يك« كند مي اشاره بعد جملۀ در طرفي از شوند. مي همراه آسمان با »صاف« و »ابري« هاي گزينه توضيح:  

  كنيم. مي انتخاب را clear گزينۀ
 ۱ مطلب درك ترجمۀ: 

 يجـار«( يسالمت )،»ديجد خون«( يزندگ نماد نيا كند. مي فايا را يمهم نقش كه است زنده واناتيح در موجود عيما نيتر يتخصص خون
 مردم اكثر كه است يزيچ خود قرمز عيما نيا است. )»شما خون ريشۀ و نسبت«( خانواده و )»بد اي خوب خون«( تيشخص )،»خود خون كردن
 است يسلول ياصل ياجزا و گازها ها، هورمون ها، وني قندها، ها، نيپروتئ از يا دهيچيپ (مخلوط) سوپ يحاو اما ،نندينب را آن دهند مي حيترج
 .رديگ قرار يبررس مورد اتيجزئ با ديبا مطمئناً كه

 يهـا گلبول ها آن نيتر ياصل كه است يتخصص ياجزا شامل هيبق شود. مي دهينام پالسما كه است عيما قسمت خون از يمين حجم، نظر از
 نيهمچنـ و كنند مي منتقل بدن سراسر به را ژنياكس يها مولكول ها نيا است. د)نشو مي شناخته قرمز يها گويچه عنوان به يفن نظر (از قرمز

 يها سلول تمام مانند خون، قرمز يها گلبول شود). مي قرمز ژنياكس با بيترك در كه آن درون نيهموگلوب نيپروتئ (از دهند مي رنگ خون هب
 شـدن فعالريغ از قبل ماه چهار حدود و شوند مي ديتول تر، بزرگ عمدتاً هاي استخوان مغز در ها آن دارند. يمحدود ياتيعمل عمر انسان، بدن
  شوند. مي جذب دوباره ادرار در زائد مواد و كبد توسط سپس مانند، مي زنده

  ۱ گزينۀ پاسخ: -۹۳
 كند. يم بحث ............... دربارٔه عمدتاً اول پاراگراف ترجمه:  
 خون به ها نگرش برخي )۱  
 ديافزا مي رنگ كه يقسمت نيمهمتر )۲  
 خون انواع )۳  
 ها سلول و خون )۴  
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  ۲ گزينۀ پاسخ: -۹۴
  ............... كه گرفت جهينت توان مي متن از ترجمه:  
  كند. افتيدر بدن به ارسال يبرا يشتريب ژنياكس تواند مي نيبنابرا شود، مي منتقل ها هير و قلب به ها رگ قيطر از خون )۱  
 هستند. اكسيژن حمل مسئول ما خون قرمز هاي گلبول )۲  
 است. خون گريد يمين و آب بدن از يمين )۳  
 ندارند. يمحدود ياتيعمل عمر انسان، بدن يها سلول از يبرخ )۴  
  ۳ گزينۀ پاسخ: -۹۵

  .است ............... كي از يبخش اديز احتمال به متن ترجمه:  
 دانشگاه ۀمقال )۴  سالمت ۀمجل )۳  يخبر گزارش )۲  يقيتحق ۀمقال )۱  
  ۳ گزينۀ پاسخ: -۹۶

  ؟دارد وجود ريز سؤاالت از يك كدام به پاسخ براي متن در يكاف اطالعات ترجمه:  
 دارد؟ قرمز از ريغ يگريد رنگ انسان خون ايآ )۱  
  كرد؟ رهيذخ را خون توان مي مدت چه )۲  
  است؟ مهم بدن يبرا خون چرا )۳  
  اول پاراگراف آخر خط از استفاده با توضيح:  
  خون؟ از نه و كند مي افتيدر ژنياكس هوا از ماًيمستق كه دارد وجود انسان بدن از ييها قسمت ايآ )۴  
 ۲ مطلب درك ترجمۀ: 

 .نشويد گردد، كارتان پايان به جرمن كه اشتباهي مرتكب تا باشيد مراقب است بهتر .ديكرد حفظ را يديجد شغل باالخره !ميگو مي كيتبر
 كـار اول ۀهفتـ چنـد در است ممكن شما كه است درك قابل اول: د؟يده انجام دينبا گاه هيچ را ييكارها چه ديجد كار شروع هنگام ،نيبنابرا
 اديـ به اما باشد، قبول قابل كامالً تواند مي سؤاالت به پاسخ حتي اي همكاران از كمك درخواست و ديباش داشته ازين ييراهنما اي كمك به خود

 امـا ،ديكن كمك تقاضاي كمك، به ازين صورت در داشتند. اعتقاد كار انجام در شما ييتوانا به رانيمد رايز ،ديشد استخدام شما ،ديباش داشته
  .ديده انجام را كار ديتوان مي خودتان كه ديكن ثابت و ديباش داشته باور را خودتان

 محـدود يبرا يشخص استيس كي .ديبزن گپ خود يها بچه پرستار يحت اي و خود دوستان با تا دهد نمي پول شما به شما يكارفرما دوم:
  .ديكن اتخاذ ،ياضطرار موارد ياستثنا به ناهار، هنگام يشخص يها امكيپ و ها تماس كردن

 در كـه ديـده نشـان خـود ديـجد يكارفرمـا به و ديبگذار يخوب ريتأث ،ديجد كار كي به دستيابي محض به ديخواه مي شما البته، سوم:
 محتـاط خـود اول ۀهفتـ چنـد در ديجد هاي ياستراتژ اي استيس شنهاديپ در حال، نيا با است. داده انجام را يدرست انتخاب شما استخدام

 وقـت خـود شـغل يريادگيـ و درك يبـرا ابتدا، در نباشد. ،ديهست ميتاز عضوي نكهيا دادن نشان يبرا راه نيبهتر تاس ممكن رايز ،ديباش
  .ديكن مطرح خود تخصص و نظرات به توجه با و آمده شيپ مواقع در را يراتييتغ و شنهاداتيپ ديتوان مي زمان، گذشت با سپس ،ديبگذار

 شـما از ،مطمئنـاً كننـد. مـي درك را آنمـؤثر سرپرستان و داشت خواهد وجود يريادگي يمنحن كي شهيهم ،ديجد كار كي در چهارم:
 نكهيا گفتن يجا به .بگيرد ياد نيستيد، آگاه آن انجام روش از يا ،ديدان نمي هنوز كه را يكار رود مي انتظار اي ديده انجام يكار شود مي تهخواس
   .دينترس »دانم نمي«گفتن از و دييبگو را قتيحق ،ديده انجام ييتنها به را كار ديتوان مي

  ۱ گزينۀ پاسخ: -۹۷
  است؟ كدام اول مورد ايبر عنوان بهترين ترجمه:  
 .دينترس كمك درخواست از )۲  .دينده دست از را خود نفس اعتمادبه )۱  
  .دينشو ديناام كامل، تيحما عدم صورت در )۴  نكنيد. معطل اديز كار شروع از قبل )۳  
   ۴ گزينۀ پاسخ: -۹۸

  ............... اينكه براي كند مي ذكر دوم مورد در را »اضطراري موارد در جز به« عبارت نويسندٔه ترجمه:  
 .هستند يريگ سخت افراد انيكارفرما كه دكن ثابت )۱  
 .ديده انجام دينبا را ييكارها چه ديجد كار شروع هنگام دده نشان )۲  
 كند. پشتيباني را قبلي جملۀ )۳  
 .ستين يضرور رانهيگ سخت يها استيس تيرعا معمولريغ داديرو كي هنگام كه كند انيب )۴  
   ۴ گزينۀ پاسخ: -۹۹

  ............... به است نزديك خيلي معني نظر از متن، در inevitably كلمۀ ترجمه:  
 لزوماً )۴  فرهنگي نظر از )۳  كامالً مطلقاً، )۲  عمالً واقعاً، )۱  
  ۴ گزينۀ پاسخ: -۱۰۰

  ؟گيريم مي ياد يزيچ چه سوم مورد از ديجد كار كي شروع هنگام ترجمه:  
 .دينكن مطالبه يشتريب درآمد )۲    .ديونش حاضر ريد )۱  
  .ديده رييتغ را زهايچ دينكن يسع )۴  .دينگذار وقت يخصوص مسائل يبرا )۳  
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ آبان ۱۴ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
 

  
  ۱ آمار و رياضي ۴۲ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۰۱

a)مرتب  نكته: اگر دو زوج   ,b)  و(c ,d) باشند، آنگاه برابر:  
 a c  وb d  

  هاي دوم را نيز با هم برابر قرار دهيم: هاي اول را با هم و مؤلفه در اينجا بايد مؤلفه  
(a b , ) a b
( ,a b) a b

         

6 5
25
62

   

  كنيم: كمك اتحاد مزدوج در هم ضرب مي آمده را به دست طرفين دو تساوي به  

(a b)(a b) a b      2 25 6 152   

  ۱ آمار و رياضي ۴۵ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۰۲
صورت نمودار ون هنگامي تابع است كه از هر عضو مجموعۀ اول دقيقاً يك پيكان به يكي از اعضاي مجموعۀ دوم وارد شود،  نكته: يك رابطه به  

  ها با هم برابر باشد. د انتهاي پيكاناگر از عضوي دو پيكان خارج شود، باي
  وارد شده است. اين دو عدد بايد با هم برابر باشند: a6و  a، دو پيكان به ۲از عدد   

aa a a      36 2 6   
aگذاري  با جاي    b، دو پيكان به ۳، از عدد 3    وارد شده است. اين دو عدد هم بايد برابر باشند: ۶و  1

b b   1 6 5   
  پس:  

b a   5 3 2   
  ۱ آمار و رياضي ۵۴ تا ۵۰ هاي صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۰۳
xازاي  را به fمقدار تابع     xو  2  1 كنيم: حساب مي  

x

x
f (x) x x a f ( ) a a

f (x) x x a f ( ) a a





       

          

223

13 2
2 2 8 8
2 1 1 2 3

   

  است، پس: ۱۱مجموع دو مقدار باال برابر با   
aaaaf ( ) f ( )           71411 232 1 11   

fشكل  ضابطۀ تابع به   (x) x x  3 22   درآمد، در نتيجه: 7
f ( )    3 27 18 7 16   

  ۱ آمار و رياضي ۵۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال تمشخصا ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۰۴
yصورت  نكته: هر تابع به   f (x)  كهy mx h شود كه در آن  ، يك تابع خطي ناميده ميm  شيب وh باشد. عرض از مبدأ خط مي  
A(xنكته: شيب تابع خطي گذرا از دو نقطۀ    , y )1 B(xو  1 ,y )2   برابر است با: 2

y y
m

x x





2 1
2 1

   

fهاي  از تساوي   ( ) 2 fو  8 ( )  1 )Aاز دو نقطۀ  fگيريم  ، نتيجه مي13 , )2 )Bو  8 , ) 1   گذرد. مي 13
  كنيم: حساب ميابتدا شيب را   

B A
B A

y ym
x x

     
   

13 8 21 71 2 3   

fشكل  به fتا اينجا ضابطۀ    (x) x b 7 .است  
)نقطۀ    , )2   است: fروي  8

( ) b b b       8 7 2 8 14 6   
  پس:  

 f (x) x 7 6   

)ها، فقط نقطۀ  در بين گزينه   , )
5   قرار دارد. fروي  17
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  ۱ آمار و رياضي ۶۹تا  ۶۶هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۰۵
)نقطۀ    , )2 c                           روي سهمي است، پس: 0 cy x x c          2 124 0 4 8   
cگذاري  با جاي    yشكل  ۀ سهمي به، ضابط12 x x   2 4   آيد. درمي 12
xاي كه طول آن  نقطه   k  است، عرضش همانc  باشد. مي ۱۲يعني  
k)پس نقطۀ    ,   روي اين سهمي است: 12(

k
k k k k k( k )

k


              
2 2 04 12 12 4 0 4 0 4




   

  ۱ آمار و رياضي ۶۶ صفحۀ*  سطمتو: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۰۶

yنكته: در سهمي    ax bx c  2  طول رأس سهمي از رابطۀs
bx
a

  گذاري اين مقـدار در ضـابطۀ سـهمي،  آيد. با جاي دست مي به 2

  آيد. دست مي عرض رأس سهمي به
  نويسيم: تر مي اول ضابطۀ سهمي را ساده  

y (x ) k y x x k       2 22 1 2 4 2   
  طول رأس برابر است با:  

s
bx
a

     
4 12 4   

  x  1 دست آيد: دهيم تا عرض رأس به را در معادله قرار مي  
sy k k    2 4 2   

)پس نقطۀ    ,k)1.رأس سهمي است ،  
yاين نقطه روي خط    x 2   است، پس: 1

k ( ) k     32 1 1   
  ۱ آمار و رياضي ۷۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۰۷

yنكته: در سهمي    ax bx c  2  طول رأس سهمي از رابطۀs
bx
a

  ۀ سـهمي، گذاري اين مقـدار در ضـابط آيد. با جاي دست مي به 2

  آيد. دست مي عرض رأس سهمي به
aاز رابطۀ    x 6 100 ،a  را برحسبx نويسيم: مي  

a x  6 100   
x(a(گذاري تساوي باال در عبارت  با جاي      ، داريم:20

( x )x x x     26 100 20 6 120   
fپس بايد ماكزيمم تابع    (x) x x  26   را حساب كنيم. 120
  كنيم: اول طول رأس را پيدا مي  

s
bx
a


  


120 10122   

xگذاري  با جاي    )                                  آيد: دست مي به f، ماكزيمم fدر  10 )f ( ) ( )    2 600 1200 600120 106 1010   
  )۷(تمرين  ۱ آمار و رياضي ۶۲ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۰۸
  نكته:  

P(x) R(x) C(x)    هزينه  درآمد سود  
  شود: رو مي صورت روبه تومان بفروشيم، تابع درآمد به kاي  كاال را دانه ۱۴۰اگر   

k¶Anj ¯I¨ jHk÷U ¯I¨ oÀ SμÃ¤
x

R(x) x   
140

140    

  نويسيم: تابع سود را مي  
P(x) R(x) C(x) x (k x) x k      140 80 60   

P(x)براي آنكه سوددهي آغاز شود، بايد نامعادلۀ       را حل كنيم: 0
kx k x k x     6060 0 60   

xكاال توليد كند، پس با قرار دادن مقدار  ۲۰۱با توجه به فرض سؤال براي آنكه شركت به سوددهي برسد بايد حداقل       داريم: 200

  k k200 1200060   
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  ۳ آمار و رياضي ۱۳ و ۱۲هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۰۹
  جمالت مهم زير در كتاب درسي آمده است.  
در ينـد. گو طور قطع مشخص نيست، پديـده يـا آزمـايش تصـادفي مـي ها قبل از اجراي آزمايش به هايي كه نتيجۀ آن ها يا آزمايش به پديده  

  ). ۲(گزينـۀ  دهـد، اطمينـان نـداريم از اينكه كدام حالت قطعـاً رخ مـي). ۱(گزينۀ  هاي ممكن اطالع داريم هاي تصادفي از همۀ نتيجه پديده
طور  هها قبل از اجراي آزمايش ب هايي كه نتيجۀ آن به آزمايش). ۳. (گزينۀ گوييم به هريك از نتايج ممكن براي يك آزمايش تصادفي، برآمد مي

  ).۴(گزينۀ  گوييم هاي قطعي مي ها يا پديده قطع مشخص باشد، آزمايش
رود يـا پـيش از  دانيم كه سنگ به داخل آب فرو مـي براي مثال چنانچه سنگي را به داخل استخر آبي پرتاب كنيم، قبل از اجراي آزمايش مي  

  هاي قطعي هستند. ا، آزمايشه نشيند، اينگونه پديده دانيم كه سكه روي زمين مي پرتاب يك سكه مي
  نادرست است. ۴پس گزينۀ   
  شد، اين جمله درست بود. استفاده مي» مشخص«از » نامشخص«جاي كلمۀ  اگر به  
  ۱ آمار و رياضي ۱۴ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۱۰

نمايش  Sگوييم و آن را با حرف  د كه به آن فضاي نمونه ميده اي را تشكيل مي نكته: همۀ برآمدهاي ممكن در يك آزمايش تصادفي، مجموعه  
  گوييم. هاي ممكن براي فضاي نمونه يك پيشامد مي دهيم كه به هر يك از حالت مي

H tIU«−   حالت دارد، پس تعداد كل حاالت برابر است با: ۶تاس، هر تاس  ۴در پرتاب    ³»j tIU ³¼w tIU ³nI¿a tIUn(S)   46666 6   

  ۳ آمار و رياضي ۶ و ۵هاي  صفحه*  ساده: * ؤالس مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۱۱
  باشند: Aحرفي يكسان باشد، بايد هر دو،  ۵اگر قرار باشد، حرف اول و آخر اين رمز   

A A   

  پر كنيم: Dو  A ،C ،Nحرف  ۴تا جاي خالي را با  ۳اآل ن بايد   

³»j ýoe ³¼w ýoe ³nI¿a ýoe  4 3 2 24   

  ۳ آمار و رياضي ۱۱ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۱۲
  عضوي برابر است با:nعضوي يك مجموعۀ kهاي  نكته: تعداد زيرمجموعه  

n n!
k k ! (n k)!
 

   
   

  عضوي برابر است با: ۱۲عضوي يك مجموعۀ  ۱۰هاي  پس تعداد زيرمجموعه  
!

! !
  

 
 

12 12 12 11 6610 210 2   

  ۳ آمار و رياضي ۱۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال شخصاتم ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۱۳
  عددي فرد شود، بايد هر دو عدد فرد باشند. ،عدد ۲ضرب  اگر حاصل  
  تاس، عددي فرد بيايند: ۲پس در اينجا بايد هر   

−»H tIU ³»j tIU 3 3 9   

  عضو دارد. ۹در نتيجه اين پيشامد،   
  ۳ آمار و رياضي ۴ تا ۲هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۱۴
 mطريق و در مرحلۀ دوم هركدام از ايـن  mطوري كه در مرحلۀ اول به  نكته (اصل ضرب): اگر عملي طي دو مرحلۀ اول و دوم انجام پذيرد به  

mپذير باشند، در كل آن عمل از  روش انجام nطريق به  n تعميم به بيش از دو مرحله است.) اصل ضرب قابلپذير است. ( طريق انجام  
طريق انجام داد و اين دو عمل را نتوان با هم انجام داد، در اين صورت  nطريق و عمل ديگري را به  mنكته (اصل جمع): اگر بتوان عملي را به   

mبه  n تعميم به بيش از دو مرحله است.) جمع قابلتوان عمل اول يا عمل دوم را انجام داد. (اصل  طريق مي 
  حالت داريم: ۲درميان، زوج و فرد باشد،  رقمي، يكي براي آنكه ارقام يك عدد سه  

IÀïZ»p à¾μÀIÀjoÎ à¾μÀ ·I¬kÅ q]ï¾M IÀjoÎ à¾μÀ

(joÎ) ·I¬kÅ (Z»p) ·I«Àj (joÎ) ·I§Ä( )
  


342 241   

·I¬kÅ q]ï¾M IÀïZ»p à¾μÀIÀjoÎ ¾à μÀ6 IÄ 4 IÄ 2

(Z»p) ·I¬kÅ (joÎ) ·I«Àj (Z»p) ·I§Ä( )
  


333 272   

                                       پس تعداد كل حاالت طبق اصل جمع برابر است با:   24 27 51   
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  ۳ آمار و رياضي ۹ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۱۵

C(nنفر را با  nنفر از بين  rنكته: تعداد حاالت انتخاب    ,r)  ياn
r

 
 
 

  دهيم و برابر است با: نشان مي 

n n!
r (n r)! r!

 
   

   

  مرحله دارد: ۳كارمان   
  كنيم: انتخاب مي ۱نفر براي گروه  ۳نفرمان،  ۹) اول از ۱  

!
! !

        

9 9 9 8 7 843 6 3 3 2   

  كنيم: انتخاب مي ۲نفر براي گروه  ۳مانده،  نفر باقي ۶) بعد از ۲  
!

! !
   

     

6 6 6 5 4 203 3 3 3 2   

  كنيم: خاب ميانت ۳نفر براي گروه  ۳مانده،  نفر باقي ۳) در آخر از ۳  
 

 
 

3 13   

  پس تعداد كل حاالت برابر است با:  
  84 20 1 1680   

  ۳ آمار و رياضي ۹ و ۸هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۱۶
n!P(n ,r)

(n r)!



  : نكته 

n!C(n ,r)
(n r)!r!




  : نكته 

)Pمقدار    , )8 )Cو  3 , )8   برابر است با: 3
!P( , )
!


88 3 5   

!C( , )
! !


88 3 5 3   

)Pپس بايد    , )8 )Cتقسيم كنيم تا با  3!را بر  3 , )8   برابر شود: 3
P( , ) C( , )

!


8 3 8 33   

  ۳ آمار و رياضي ۹ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۱۷
 mطريق و در مرحلۀ دوم هركدام از ايـن  mطوري كه در مرحلۀ اول به  نكته (اصل ضرب): اگر عملي طي دو مرحلۀ اول و دوم انجام پذيرد به  

mل آن عمل از پذير باشند، در ك روش انجام nطريق به  n تعميم به بيش از دو مرحله است.) پذير است. (اصل ضرب قابل طريق انجام 
طريق انجام داد و اين دو عمل را نتوان با هم انجام داد، در اين صورت  nطريق و عمل ديگري را به  mنكته (اصل جمع): اگر بتوان عملي را به   

mبه  n تعميم به بيش از دو مرحله است.) توان عمل اول يا عمل دوم را انجام داد. (اصل جمع قابل طريق مي  

C(nنفر را با  nنفر از بين  rنكته: تعداد حاالت انتخاب    ,r)  ياn
r

 
 
 

 دهيم و برابر است با: نشان مي 

n n!
r (n r)! r!

 
   

   

  تواند اين كار را انجام دهد: حالت مي ۳علي به   
  سبز: ۱قرمز و  ۱پيراهن آبي،  ۲) ۱  

    
       

    

4 6 3 6 6 3 1082 1 1   

  سبز: ۱قرمز و  ۲پيراهن آبي،  ۱) ۲  
    

       
    

4 6 3 4 15 3 1801 2 1   

  سبز: ۲قرمز و  ۱پيراهن آبي،  ۱) ۳  
    

       
    

4 6 3 4 6 3 721 1 2   

                         ل حاالت برابر است با:پس تعداد ك    108 180 72 360   
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  ۳ آمار و رياضي ۹ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۱۸
n n(n )C(n , )   

  
 

12 2   : نكته 2

  روز را انتخاب كند: ۲شنبه) بايد  روز (شنبه تا پنج ۶در هفتۀ اول، علي از   
  

  
 

6 6 5 152 2   

  روز را انتخاب كند: ۲روز،  ۶در هفتۀ دوم هم مثل هفتۀ اول بايد از   
  

  
 

6 6 5 152 2   

  پس تعداد كل حاالت برابر است با:  
 15 15 225   

  ۳ آمار و رياضي ۴ تا ۲هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۱۹
  رقمي برابر است با: ۳كل اعداد  تعداد  

·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä  9 10 10 900   

  رقمي كه رقم تكراري ندارند برابر است با: ۳تعداد اعداد   

·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä  9 9 8 648   

         رقمي كه رقم تكراري دارند برابر است با: ۳پس تعداد اعداد    900 648 252   
  ۳ آمار و رياضي ۴ تا ۲هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۲۰
 mطريق و در مرحلۀ دوم هركدام از ايـن  mطوري كه در مرحلۀ اول به  نكته (اصل ضرب): اگر عملي طي دو مرحلۀ اول و دوم انجام پذيرد به  

mپذير باشند، در كل آن عمل از  روش انجام nطريق به  n تعميم به بيش از دو مرحله است.) پذير است. (اصل ضرب قابل يق انجامطر 
  انتخاب داريم. ۳براي صندلي راننده،   
  صندلي داريم. ۶نفر و  ۴اآلن   
  دهيم: نفر يك صندلي اختصاص مي ۴به هركدام از اين   

−»H oÿº ³»j oÿº ³¼w oÿº ³nI¿a oÿº   6 5 4 3 360   

  پس تعداد كل حاالت برابر است با:  

Â²k¹Å oÿº 4 ¸Tvzº
o«Äj Â²k¹Å 6 Á»n½k¹ºHn

 
 3 360 1080   

  

  اقتصاد ۱۰ و ۹ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز پاسخ: -۱۲۱
  دهد. نمي دست او به نيازي بي احساس نيازهايش، اي پاره شدن برآورده با دليل همين به  است؛ جو كمال موجودي انسان الف)  
  شود. مي انسان انحطاط يا و توقف موجب مادي، نيازهاي رفع در روي زياده يا و كاذب نيازهاي پيگيري ب)  
  كه: است نكته دو اين معلول »كميابي« ج)  
  است. محدود ،دسترس در منابع  الف)    
  دارند. متعدد مصارف قابليت منابع اينكه يا دارد محدوديت منابع اين از برداري بهره در انسان ب)    
  اقتصاد ۱۴ و ۱۱ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۲۲
 و خود براي را منافع بيشترين و آورند عمل به امكانات و منابع از را اي بهينه انتخاب استفاده، محل بهترين در و روش بهترين با بايد ها انسان الف)  

 شود. مي رو روبه انتخاب يعني اقتصاد، علم لياص موضوع و زندگي مسائل مهمترين از يكي با انسان ترتيب، بدين كنند. تأمين جامعه
  نادرست: هاي گزينه بررسي ب)  
    كرد. خواهد انتخاب را ها گزينه بهترين خود فطرت روي از انسان و است غيرممكن ممكن گزينۀ بهترين انتخاب يعني انتخاب روش در اشتباه )۱    
  است. غيرممكن مرحله اين در اشتباه و شد خواهد مانجا درستي انتخاب حتماً انتخاب، بهترين گزينش هنگام )۳    
 هستند. درست )۴ و ۲    
 را بشـر نامحـدود نيازهـاي و دارنـد) مختلف استفادٔه موارد (كه كمياب توليد عوامل و منابع بين رابطۀ و است انتخاب علم اقتصاد، علم« ج)  

 »كند. مي مديريت را انسان جمعي و يفرد رفتارهاي ها، انتخاب بهترين ارائۀ با و كند مي بررسي و مطالعه
  است. خويش امكانات و منابع از استفاده منظور به روش بهترين كارگيري به و انتخاب بهترين براي انسان راهنمايي اقتصاد، علم هدف د)  
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  اقتصاد ۱۲ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۲۳
 تصـميم توليدكننـده كه دانيم مي دهد. مي دست از را يزيچ چه خود انتخاب با توليدكننده كه فتگر نظر در بايد ،فرصت هزينۀ محاسبۀ براي  

 جفت ۱۷۰ توليد از حاصل سود پس كند؛ توليد مردانه كفش نيز تعداد همين به توانست مي وي ،سؤال گفتۀ به كند، توليد زنانه كفش ۱۷۰ دارد
  كرد: محاسبه را مردانه كفش جفش يك از حاصل دسو بايد ابتدا .است داده دست از را مردانه كفش


¾ºHjo¶ yÿ¨ Sÿ] oÀ kÃ²¼U pH ®ÅIe j¼w

·I¶¼U ,170 000
¾ºHjo¶ yÿ¨ Sÿ] oÀ kÃ²¼U ¾à ¹ÄqÀ

·I¶¼U ,310 000  
¾ºHjo¶ yÿ¨ Sÿ] oÀ x»oÎ SμÃ¤

·I¶¼U ,480 000 

  كنيم: ضرب است، مردانه كفش توليد ممكن تعداد كه ۱۷۰ در را عدد اين بايد حال  
  مردانه كفش ممكن توليد تعداد عدد  ۱۷۰ تومان  ۱۷۰,۰۰۰ ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان يا تومان ميليون ۹/۲۸

  اقتصاد ۲۱ و ۲۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۲۴
 كـه منـزل در گوشت چرخ است، مصرفي كاالي كه منزل غذاي در شده استفاده زميني سيب و است اي سرمايه كاالي كه كارگاه در موجود ٔهارّ  

 گرفته كار به توليد فرايند در آنكه دليل به ها كافه در شده استفاده چاي است. تجملي كاالي كه قيمت گران افتدستب فرش و است دوام با كاالي
 كنند. نمي مصرف را چاي خود ها كافه صاحب كه كنيد دقت مصرفي؛ نه است اي واسطه كاالي شود، مي عرضه مشتريان به و شود مي

 آموزشي خدمات ،ها دستگاه اين با دبيرستان معلمين چراكه هستند اي سرمايه كاالي مجازي، سكال برگزاري براي دبيرستان يك هاي تاپ لپ  
  روند. مي شمار به مدرسه كار ابزار و شده ايجاد افزوده ارزش ها آن با كه هستند بادوامي كاالهاي ها دستگاه اين واقع در كنند؛ مي توليد

  اقتصاد ۲۳ تا ۲۱ هاي فحهص * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۲۵
 كرده تأمين را عمومي نيازهاي برخي گاهي نيز كالن بازيگران اما است، خدمات و كاال مبادلۀ و مصرف توليد، خرد، بازيگران اصلي وظيفۀ الف)  

 پردازند. مي محصوالت توليد به و
 كـار تقسـيم كرده؛ رشد خوبي به بازيگران هاي قابليت و ييتوانا خارجي، عرصۀ در چه و داخلي عرصۀ در چه است مهم اقتصاددانان براي ب)  

 گروه يك مثل ترتيب بدين نكنند؛ خنثي را يكديگر هاي فعاليت و باشد گرفته شكل ها آن بين بيشتر افزايي هم و همكاري تعامل، و درست
 كنند. مي عمل موفق

 باعـث چيـز يـك نبودن محسوس و ملموس كه كنيد دقت هستند؛ توليدي هاي فعاليت جزو و بوده اقتصادي ارزش داراي محصوالت اين ج)  
  شود. نمي آن نبودن توليدي يا آن شدن ارزش بي

  اقتصاد ۲۴ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۲۶
  )پاورقي( اقتصاد ۲۹ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۲۷
 كـه گيـرد قـرار محاسبه مورد سود اين بايد سوال اين در بنابراين است، ويژه يا اقتصادي سود شود، يم درج مالياتي اظهارنامۀ در كه سودي  

   از: است عبارت آن فرمول
  اقتصادي سود  درآمد  غيرمستقيم و مستقيم هاي هزينه

  گرفت: نظر در را شده فروخته محصوالت تعداد بايد درآمد محاسبۀ براي كه كنيد دقت شود؛ محاسبه درآمد بايد ابتدا  
  درآمد  واحد) هر (قيمت تومان  ۴,۵۰۰ شده) فروخته محصوالت (تعداد عدد  ۳,۲۴۰ ۱۴,۵۸۰,۰۰۰ تومان  

 در ضـرب بايـد كاال هر توليد هزينۀ توليد، هاي هزينه  محاسبۀ در كه كنيد توجه نمود؛ محاسبه را غيرمستقيم و مستقيم هاي هزينه بايد حال  
  شود: شده دتولي محصوالت تعداد

  مستقيم هاي هزينه  كاال) واحد هر مستقيم (هزينۀ تومان  ۶۰۰ شده) توليد محصوالت (تعداد عدد  ۷,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ تومان  
  غيرمستقيم هاي هزينه  كاال) واحد هر غيرمستقيم (هزينۀ تومان  ۱,۱۰۰ شده) توليد محصوالت (تعداد عدد  ۷,۰۰۰ ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان

, تومان , , , , , 4 200 000 7 700 000 11 900 000  غيرمستقيم و مستقيم هاي هزينه مجموع  
  اقتصادي سود  (درآمد) تومان  ۱۴,۵۸۰,۰۰۰تومان  ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۶۸۰,۰۰۰ تومان

  )پاورقي( اقتصاد ۳۰ و ۲۵ ،۲۴ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۲۸
  .ودش مي (شخصي) فردي مالكيت موجب حيازت الف)  
 شوند. مي تلقي »عبادت« نوعي به كه هستند ملي و انساني هاي انگيزه غيرانتفاعي، هاي انگيزه ب)  
 كـردن (مصـرف مصرفي ارزش شكل  به افزوده ارزش اين كند؛ مي ايجاد »افزوده ارزش« و كار قبلي مؤسسۀ محصول روي بر اي مؤسسه هر ج)  

 باشد. مي محصول) مبادلۀ و (دادوستد مبادالتي ارزش يا محصول)
  دارند. نياز آالت ماشين و كار نيروي اوليه، مواد به دو هر صنعتي محصوالت توليد موسسۀ و كشاورزي موسسۀ د)  
 بيشـتري محصول آنكه دارند، يكساني توليد عوامل كه توليدكننده دو ورودي. كمترين با خروجي بيشترين آوردن دست به يعني وري بهره )ه  

  است. داشته بيشتري وري رهبه باشد، داشته
  اقتصاد ۲۱ و ۱۸ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۲۹
 رود. نمي شمار به كاال شود، نمي فروش و خريد بازار در كه اشيايي بنابراين »است اقتصادي مفهومي كاال« است گفته كتاب شي، يك بودن كاال مورد در  
  است: آمده قيمت به نسبت حساسيت ميزان به توجه با كاال يك اهميت بر عالوه كتاب، در كاال، يك دنبو تجملي يا ضروري مورد در  
 متفـاوت ديگـر جامعـه بـه اي جامعه از و ديگر زمان به زماني از ديگر، فرد به فردي از و است اقتصادي مفهومي كاال بودن تجملي يا ضروري  

  بود. خواهد
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  اقتصاد ۲۹ صفحۀ * دشوار * ؤال:س مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۰
 ميـزان محاسبۀ براي و شود محاسبه توليد هاي هزينه و درآمد بايد است، شده زيان دچار يا است كرده سود توليدكننده اينكه محاسبۀ براي  

 اسـت، رسـيده فروش به تمحصوال سوم يك فقط كه آنجايي از شود؛ آورده دست به توليد هاي هزينه و درآمد ميان اختالف بايد زيان يا سود
  است: شده فروخته محصوالت تعداد ضربدر محصوالت قيمت با مساوي نيز درآمد پس

  شده فروخته محصوالت تعداد  شده) توليد محصوالت تعداد (عدد  ۳ ۲۴,۰۰۰ ۸,۰۰۰ شده) فروخته محصوالت تعداد (عدد
  درآمد  محصول) هر (قيمت تومان  ۳۶۰,۰۰۰ شده) فروخته (محصوالت دتعدا  ۸,۰۰۰ ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 توليد هاي هزينه  
  ماه  ۱۲ كارمندان تعداد نفر  ۱۴ كارمند هر ماهانۀ حقوق تومان ۵,۶۰۰,۰۰۰(  انبارها) تعداد عدد  ۲ انبار هر ساالنه اجارٔه تومان ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰(

۲,۳۷۸,۴۰۰,۰۰۰  ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ هالكاست هزينۀ  )۹۴۰,۸۰۰,۰۰۰ كارمندان همۀ ساالنۀ حقوق تومان  ۸(  
  توليد: هاي هزينه و درآمد اختالف با است برابر سود ميزان است، كرده سود توليدكننده پس است، بيشتر درآمد مقدار كه آنجايي از  

  ودس  ۲,۳۷۸,۴۰۰,۰۰۰  ۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰  ۵۰۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان  
  اقتصاد ۳۷ تا ۳۱ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۱
 هركـدام قيمت، آن عرضۀ يا تقاضا مقدار ضربدر را قيمت كار اين براي شود؛ محاسبه توليدكننده درآمد نظر مورد قيمت دو در بايد ابتدا الف)  

  كنيم: بود تر كوچك كه
۲۷,۰۰۰,۰۰۰  قيمت ومانت هزار ۵۴۰ تومان هزار  ۵۰ عرضه مقدار كيلو  تومان هزار ۵۴۰ قيمت در توليدكننده درآمد  

  تومان هزار ۱۸۷۰ قيمت در توليدكننده درآمد  تقاضا مقدار كيلو  ۴۰ قيمت تومان هزار  ۱,۸۷۰ ۷۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان هزار
  كرد: محاسبه را درآمد دو فاختال بايد افزايش ميزان  محاسبۀ براي و است يافته افزايش توليدكننده درآمد  

  تومان هزار  ۷۴,۸۰۰ تومان هزار  ۲۷,۰۰۰ تومان هزار ۴۷,۸۰۰ يا ۴۷,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 تومان. هزار ۵۴۰ يعني باشد، كيلو ۹۰ آن در تقاضا مقدار كه كرد پيدا را قيمتي بايد پس عرضه، نه دارد بستگي تقاضا به توليدكننده فروش مقدار ب)  
  كرد: ضرب مقدار در را تعادلي قيمت بايد آن محاسبۀ براي و است تعادلي قيمت در هميشه توليدكننده مددرآ رثحداك ج)  

  تعادلي) (مقدار كيلو  ۷۰ تعادلي) (قيمت تومان هزار  ۱,۰۳۰ تومان هزار ۷۲,۱۰۰ يا ۷۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 قيمـت كاهش مقدار بيايد؛ كاهش قيمت تعادلي قيمت تا بايد تعادلي نقطۀ به رسيدن براي و است تومان هزار ۱,۳۰۰ همان تومان ۱,۳۰۰,۰۰۰ د)  

  با: است مساوي موردنياز
  تومان هزار  ۱,۳۰۰ تومان هزار  ۱,۰۳۰ ۲۷۰ تومان هزار

  اقتصاد ۳۷ و ۳۱ ،۳۰ ،۲۸ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۲
 پذيرد. مي تأثير كاالها ساير قيمت و تبليغات خودشان، ۀسليق درآمد، كاال، قيمت مانند عواملي از كاال مصرف مورد در كنندگان مصرف تصميم الف)  
 مثـل بيروني عوامل اينكه بر مشروط كشانند؛ مي تعادلي قيمت سمت به را آن عواملي نباشد، تعادلي قيمت سطح در قيمت بازار، در هرگاه ب)  

 نشود. تعديل اين مانع دولت گذاري قيمت
 از تواننـد مـي هـا هزينـه كـاهش بـراي كننـد؛ دوري زيـان وضعيت از درآمد افزايش يا ها هزينه كاهش با كنند مي تالش توليدكنندگان )ج  

 از جلـوگيري يـا و انـرژي و اوليـه مـواد مصـرف در جـويي صرفه يا غيرالزم كار نيروي استخدام از پرهيز وري، بهره افزاش جويي، صرفه
 است. تر مناسب قيمت با فروش يا محصوالت براي بازاريابي نيز درآمد افزايش هاي روش و كنند استفاده ها وپاش ريخت

 و سـود در كـار صاحب عنوان به يا و برد مي اجتماعي و الهي اجر و كند مي مشاركت توليد در الحسنه قرض صورت به يا مالي سرمايۀ صاحب د)  
 ربـا چراكـه بگيـرد؛ اجـاره اي) سـرمايه (كاالي فيزيكي ۀسرماي مانند تواند نمي )پول( مالي سرمايۀ ديگر عبارت به شود؛ مي شريك زيان

  است. حرام اسالم در ربا و شود مي محسوب
  )پاورقي( اقتصاد ۳۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۳
 اسـت؛ زيـاد آن كشـش بوده كم آن تقاضاي منحني شيب كه است تجملي كااليي كاال، پس است زياد كاال قيمت به كننده مصرف حساسيت  

 تقاضـاي منحني شيب نيز ۳ و ۱ هاي گزينه بين از شوند. مي حذف پس نيستند، تقاضا منحني اصالً و بوده صعود ۴ و ۲ هاي گزينه هاي منحني
  است. درست پاسخ گزينه همين پس است، كمتر ۳ گزينۀ

  اقتصاد ۳۷ و ۳۶ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۴
 توليدكننـدگان و بـوده كـم تقاضا اما است، زياد نيز عرضه مقدار حالتي چنين در باشد، زياد كاال قيمت است شرايطي در قيمت كاهش الف)  

 وشند.بفر را خود كاالي بازار در تقاضا گيري شكل با تا دهند مي كاهش را قيمت بنابراين شوند نمي خود كاالي فروش به موفق
  ها: گزينه بررسي  
  ندارند. كاال خريد به تمايلي نيز كنندگان مصرف آنكه ضمن عرضه. بر تقاضا فزوني نه دارد وجود تقاضا بر عرضه فزوني عرضه، مازاد شرايط در )۱  
  هستند. درست )۳ و ۲  
 است. عكوسم دو اين رابطۀ و است زياد عرضه ميزان اما است، كم تقاضا تقاضا، كمبود شرايط در )۴  
  ها: گزينه بررسي ب)  
  افزايش. نه يابد مي كاهش تقاضا ميزان قيمت، افزايش با )۱  
  هستند. درست )۳ و ۲  
 افزايش. نه يابد مي كاهش تقاضا عرضه، و قيمت افزايش با )۴  
 كه كنيد دقت شود؛ مي جا جابه راست تسم به تقاضا منحني در بنابراين يابد، مي افزايش اتوبوس بليت خريد تقاضاي شود، گران بنزين اگر ج)  

  شود. مي كمتر آن مقدار برود چپ سمت به هرچه و شده بيشتر آن مقدار برود راست سمت به عرضه يا تقاضا نقطۀ هرچه
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  اقتصاد ۳۸ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۵
  :نادرست عبارات بررسي  
 هستند. درست »و« و »ج« ،»الف«  
 پذير. قيمت نه است گذار قيمت صارگرانح ب)  
 است. نفتي محصوالت فروش و خريد در انحصارگر ايران در قانوني داليل به نفتي، هاي فرآورده پااليش و پخش شركت د)  
  باشد. سودمند كننده مصرف براي تواند مي دولت درست گذاري مقررات و مواظبت به مشروط قانوني و طبيعي انحصار )ه  

 
  ۱ فنون و علوم ۶۲ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۶
  است. خراساني سبك زباني هاي شاخصه از كه در) ويرانه به در، ميخانه (به است آمده متمم يك براي اضافه حرف دو گزينه اين در  
  ۱ فنون و علوم ۶۳ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۷
  داشت. رواج خراساني دورٔه در كه است »مدحي« بيت يك گزينه اين  
  نيست. دوره و سبك اين به مربوط كه است شده مطرح »عرفاني موضوعات و قدر و قضا به باور« ها گزينه ساير در  
  ۱ فنون و علوم ۶۵ و ۶۴ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۸
  است. دوره اين هاي ويژگي از »احاديث و آيات به استشهاد و تمثيل« و »قرينه به افعال حذف«  
  ۱ فنون و علوم ۶۵ و ۶۴ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۳۹
  است. ساماني دورٔه نثر به مربوط »ابومنصوري شاهنامۀ و التفهيم بلعمي، تاريخ طبري، تفسير ترجمۀ« چون: هايي كتاب  
  ۱ فنون و علوم ۶۳ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۰
 كمنـد بـه زلف تشبيه ۳ گزينۀ در فقط و »محبت آتش و زلف كمند عشق، درياي غم، سيالب« دارد وجود تشبيهي اضافۀ گزينه چهار هر در  

  است. »حسي به عقلي تشبيه« موارد بقيۀ ولي است، »حسي به حسي تشبيه«
  ۳ فنون و علوم ۱۵ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۱
  ۳ فنون و علوم ۱۷ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۲
  است. »سلمان سعد مسعود و سعدي« به او مندي عالقه دربارٔه ،۲ گزينۀ كه است »يزدي فرخي« سرودٔه شعر، اين  
  ۳ فنون و علوم ۲۰ تا ۱۶ هاي حهصف * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۳
  هستند. نگاري روزنامه حوزٔه در ۲ گزينۀ موارد تمام  
  آثار: ساير بررسي  
 »:ايرانيـان بيـداري تـاريخ« نگـاري/ روزنامـه »:بهـار و شمال نسيم« نويسي/ داستان »:باستان داستان و قمر و الدين شمس طغرا، و شمس«  

  منظوم نمايشنامۀ »:آل ايده« ترجمه/ »:اصفهاني ابايب حاجي سرگذشت« تاريخي/ و ادبي تحقيقات
  ۳ فنون و علوم ۱۶ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۴
  دارد. مصداق او دربارٔه ،۱ گزينۀ كه بود مجلس روزنامۀ سردبير »فراهاني الممالك اديب«  
  ۳ فنون و لومع ۱۴ تا ۱۲ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۵
  ها: گزينه ساير نادرستي بررسي  
  است. بيداري و هندي سبك واسط حدّ بازگشت، سبك :۱ گزينۀ  
  شد. كهن ادبيات با ذوق اهل مجدد گيري ارتباط باعث اصفهان خانۀ كتاب تاراج :۲ گزينۀ  
  است. اصفهاني نشاط منثور و منظوم آثار از نشاط گنجينۀ :۴ گزينۀ  
  ۱ فنون و علوم ۹ درس * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۶

 منرهبر آمد كهگويد امل
        
 منخنجر آمد كهگويد اجل

  ۱ فنون و علوم ۹ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۷
  هستند. متوازي اي متوازن سجع داراي دوم مصراع در خود قرينۀ كلمات با اول مصراع كلمات همۀ گزينه اين در  
  ۱ فنون و علوم ۹ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۸

ستامزرّين بهتازي اسبانِ  چه
        
 نيامزرّين بههنديشمشيرِ  چه
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  ۱ فنون و علوم ۹ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۴۹
  سازند. مي را موازنه آرايۀ كه اند شده ساخته زنمتوا و متوازي هاي سجع تركيب از بيت سه هر  
  كنيم. مي مشاهده را موازنه از نوع اين »ج« بيت در چنانكه بدهد؛ رخ تواند مي نيز ها مصراع نيم بين در ترصيع، يا موازنه آرايۀ نكته:  
  ۱ فنون و علوم ۸ درس * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۰
  رند:دا همزه حذف كه كلماتي  

  وَر  ما  شَر  زار  گَف  جَن  روز  بَف  شَ  موز  شا  نِ  دا
                          

  ۱ فنون و علوم ۸ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۱
  »تاب -تيز -كند -هام -يرگ -سخت -سست -يام« كشيده: هجاهاي  
  ۱ فنون و علوم ۸ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۲

چيست  هَر  گو  لِ  اَص  ت  بس  آ  نَ  گر
                    

  ۱ فنون و علوم ۸ درس * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۳
  را  او  رِ  دَ  مَن  زِ  زَن  سِ  بو  با  صَ    اي
                        
  مد  يا  نَ  ب  خا  تُ  ذَش  گُ   شَب  سي  بَ  چُن
                        

  ۳ فنون و علوم ۲ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۴
  است. مفاعيلن مفاعلن مفعول :۲ گزينۀ وزن  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  فعل فعولن فعولن فعولن :۴ گزينۀ  فعالتن مفاعلن فعالتن مفاعلن :۳ گزينۀ  فعلن فعالتن عالتنف :۱ گزينۀ  
  ۳ فنون و علوم ۲ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۵
  مستف فاعالت مستفعل يا فعولن مفاعلن مفعول :۳ گزينۀ وزن  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  (همسان) مفعولن مستفعل مفعولن مستفعل يا فاعيلنم مفعول مفاعيلن مفعول :۱ گزينۀ  
  (همسان) فعولن مستفعلن فعولن مستفعلن يا فاعالتن مفعول فاعالتن مفعول :۲ گزينۀ  
  فع مفتعلن فاعالت مفتعلن :۴ گزينۀ  
  ۳ فنون و علوم ۲ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۶
  (همسان) مستف مستفعلُ مستفعلُ مستفعلُ يا (ناهمسان) فعولن مفاعيلُ مفاعيلُ مفعولُ :۲ گزينۀ وزن  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  است.) ناهمسان صورت دو هر (در فَعَل مستفعلن مفاعلُ مستفعلن يا فاعلن مفاعيلُ فاعالتُ مفعولُ :۱ گزينۀ  
  است.) همساننا صورت دو هر (در مستفعِلْ فاعالتُ مستفعِلُ يا مفاعيلن مفاعلن مفعولُ :۳ گزينۀ  
  است.) همسان صورت دو هر (در مفعولن مستعفِلُ مفعولن مستفعِلُ يا مفاعيلن مفعولُ مفاعيلن مفعولُ :۴ گزينۀ  
  ۳ فنون و علوم ۲ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۷
  مفاعيلن مفاعلن مفعول :۲ گزينۀ وزن  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  فعولن فعولن فعولن فعولن :۴ گزينۀ  فعولن مفاعيلن مفاعيلن :۳ گزينۀ  فعلن فعالتن فعالتن :۱ گزينۀ  
  ۳ فنون و علوم ۲ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۸
  فاعلن مفاعيلُ فاعالتُ مفعولُ يا فَعَل مستفعلن مفاعِلُ مستفعلن :۲ گزينۀ وزن  
  ۳ فنون و علوم ۲ درس * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۵۹
  ندارد. وجود تكراري ركن بيت اين در است. »مستفعِلْ فاعالتُ مستفعِلُ يا مفاعيلن مفاعلن مفعولُ« شعر وزن  
  ۳ فنون و علوم ۲ درس * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۶۰
  فَعَل مستفعلن مفاعِلُ مستفعلن يا فاعلن مفاعيلُ فاعالتُ مفعولُ شعر: وزن  

  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۳۶صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۱
 ،»ال تُعارضها عقـوُل الّنـاس«)/ در ۲و  ۱های  معرفه است و باید در ترجمه معادل داشته باشد (رد گزینه» الکلمة)/ «۱ندعو: دعوت کنیم (رد گزینۀ   

  )۳)/ الّناس: مردم (رد گزینۀ ۳و  ۲ های  فاعل است (رد گزینه» عقول«
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  ۱ قرآن زبان عربی، ۳۶صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۲
)/ قبـل أن یصـل: قبـل از ۴)/ قاعة املطـار: سـالن فرودگـاه (رد گزینـۀ ۳(رد گزینۀ » تجّمعن«قیدی است برای فعل  »غیرة قاعة املطار الّص يف«  

کـه » تتعـارفن«توانند امر باشند و هم ماضی، ولی با توّجه بـه فعـل  هم می» تکلّمن«و » تجّمعن«های  ها)/ فعل اینکه برسد (رد سایر گزینه
  ها) )/ لتتعارفن: تا یکدیگر را بشناسید (رد سایر گزینه۴و  ۳های  بریم (رد گزینه ها پی می مخاطب است، به امر بودن آن

  ۳ قرآن زبان عربی، ۳ۀ صفح*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۳
)/ ملاذا: چـرا، بـرای ۳نیز نادرست است/ الّناس کلّهم: مردم همگی (رد گزینۀ  ۳)؛ ضمناً جای آن در گزینۀ ۴و  ۲های  إمّنا: فقط، تنها (رد گزینه  

  )۴و  ۲های  )/ ال دوام لها: هیچ دوامی ندارد (رد گزینه۴چه (رد گزینۀ 
  ۱ قرآن زبان عربی، ۳۶صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۴
  )/ کانـت: بـوده اسـت ۲جمـع نیسـت (رد گزینـۀ » الـّروم)/ «۳)/ تلـک املعـامل: آن آثـار (رد گزینـۀ ۴هذه القضـّیة: ایـن موضـوع (رد گزینـۀ   

  )۳و  ۲های  (رد گزینه
  ۱ قرآن زبان عربی، ۲۶صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۵
  س الّثالث: روز پنجشنبۀ سوم/ شهریّاً: ماهیانهیوم الخمی  
  ۳ قرآن زبان عربی، ۱۳صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۶
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  کند ) ال یَجمُع: جمع منی۴  کنید ) ال تَسّبوا: دشنام ندهید/ فتکتسبوا: کسب می۲  ) ال مُتِت: منیران۱  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۳۹صفحۀ *  ساده: سؤال خصاتمش ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۷
)/ دادوسـتد کـردن: ۴و  ۳هـای  )/ یـاد دهـم: اُعلّـم (رد گزینـه۴و  ۱هـای  نشاندم: أجلسُت (رد گزینـه)/ ۳ي (رد گزینۀ کنار خود: جنبی، عند  

  ) (املعاملة: رفتار کردن)۱الّتعامل (رد گزینۀ 
  ۳ قرآن زبان عربی، ۱۴صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۸
  )۴و  ۳های  )/ یستغفره: از او طلب بخشش کند (رد گزینه۳)/ َقطع: برید (رد گزینۀ ۴و  ۲های  تعلّمُت: یاد گرفتم (رد گزینه  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۲و صفحۀ  ۱ قرآن زبان عربی، ۴۳صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۹
  »پذیرد! پذیرد، ولی اگر کسی بر جهالتش باقی مباند، خداوند عذری منی اوند توبه را میخد: «۱مفهوم گزینۀ   
  ۱ قرآن زبان عربی، ۲۵صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۰
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  متعدٍّ  ) الزم ۱  
  مذکّر بزیادة حرف واحد/ مؤنّث  ) بزیادة حرفین ۲  
  مفرده: الّسمک معرّف بأل/ مفرده: الّسمکة  ّیة ) معرّف بالعلم۴  
  ۳ قرآن زبان عربی، ۲صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۱
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  و مرفوع » أنّ «خرب  و منصوب » أنّ «أجرام/ إسم  ) جرائم ۲  
  الزم  ماٍض/ متعدٍّ  ) مضارع ۳  
  فاعل و مرفوع است.) » العامل(«مرفوع  شود.)/ منصوب  ید اسم تفضیل ساخته منیکرب (از مصدر مز ) تکبیر ۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۴۰صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۲
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  »هذه«مفعوله  » هذه«/ فاعله مجرّد ثاليثّ   ) مزید ثاليثّ ۱  
  ».الحقیبة«است نه مفعول » هذه«نیست/ » إسم مکان) «۲  
  معرفة مذکّر/ نکرة  ) مؤنّث ۴  
  ۳ قرآن زبان عربی، ۶و  ۵های  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۳
  »أنْ «و  »لِکنْ « آیند  حروف مشّبهه هستند و بر رس فعل منی» أنَّ «و » لِکنَّ «  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۳۸ و ۲۷های  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۴
  ها:  بررسی گزینه  
  مضارع التزامی است، ولی مزید نیست. ) حّتی تَبُعد ۱  
  است.» إفتعال«مضارع التزامی و مزید از باب  التزامی نیستند/ حّتی یلتئم  ) تُفِرز، یَلعق ۲  
  مزید هستند، ولی التزامی نیستند. ) تتحرّک، تُعّوض ۳  
  ت، ولی التزامی نیست.مزید هس تتأثّر ) ۴  
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  ۱ قرآن زبان عربی، ۳۸و  ۲۷های  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۵
  ها:  بررسی گزینه  
  دارای یک حرف زائد  حاول مجرّد/ یفّرق، یُ  ثاليثّ  ) قال، اعلَموا ۱  
  دارای سه حرف زائد  دارای یک حرف زائد/ یستفید، یستعین  ) یُمکن ۲  
  دارای دو حرف زائد  تجلّی، یجتمع ) ی۳  
  دارای یک حرف زائد  دارای دو حرف زائد/ تُعلّمون، یُدّرسون  ) تواَضعوا ۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۳۸و  ۲۷های  صفحه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۶
  ها:  بررسی گزینه  
  » تفّعل«باب  ) یتأثّر ۲    »تفعیل«باب  ) یضّیعون ۱  
  » تفعیل«باب  ) علّم، صیَّر ۴    »تفعیل«باب  ) تُظلّل ۳  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۲۷صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۷
  ها:  بررسی گزینه  
  س ر ع /ي) س و ۲    ) ر س ب/ ک س ل۱  
  س ک ن/ ي) س م ۴  زائد است.)» نستعین«در » س(«) ع و ذ/ ع و ن ۳  
  ۳ قرآن زبان عربی، ۹صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۸
  است.» شک«معنای  به» ریب«ضمن  در معنا معادل الی نفی جنس است. در» ما ِمن«  
  است. » کنم، شک ندارم شک منی«فعل مضارع منفی است و معنای آن » ال أشکُّ « ۴اما در گزینۀ   
  ۳ قرآن زبان عربی، ۶و  ۵های  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۹
  ها:  بررسی گزینه  
  برای اتّصال دو جمله است. » أنّ ) «۱  
  ) این عبارت تأکید دارد، ولی تأکید آن بر اّماره بودن نفس است. ۲  
  کار رود.  شود که عبارت دوم برای تکمیل عبارت اّول به باعث می» لکنّ ) «۳  
  ین آرزو است. امیدواری کافر به ا دهندۀ عدم نشان» لیت) «۴  
  ۳ قرآن زبان عربی، ۹و  ۷های  صفحه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸۰
  ).۴و  ۳های  اسم حروف مشّبهه منصوب است (رد گزینه  
  ها).  از طرفی خرب الی نفی جنس مرفوع است و مشکلی با گرفنت تنوین ندارد (رد سایر گزینه  

  
  ۱ تاريخ ۶ درس ۵۲ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۸۱
 و شـرفتيپ ريمسـ در سـرعت بـه خـواه، يآزاد مـدار اسـتيس »كلسيپـر« يرهبر هب آتن شهر دولت ران،يا و وناني يها جنگ انيپا از پس  

  .برداشت گام ينظام و ياسيس يطلب توسعه
  ۱ تاريخ ۸ درس ۷۷ فحۀص * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۸۲
 خـاك بـا »پاليآشـوربان« ورشيـ ۀجينت در كه شوش آباد و بزرگ شهر .بود »انيالميا« هاي تختيپا از كيي خوزستان، ۀجلگ مركز در شوش  
  .افتيباز را خود نيريد عظمت و شكوه دوباره انيهخامنش ۀسلسل دوران در بود، شده كساني
  ۱ تاريخ ۸ درس ۷۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۸۳
 نينخسـت زاگرس، اي هيكوهپا نواحي ساكنان كه است داده نشان مهران شهرستان »غاگالنچ« باستاني ۀمحوط در رياخ شناسي باستان هاي كاوش  

  .كردند گوسفند و بز مثل جانوراني كردن اهلي و گندم و جو مانند اهانييگ كشت به شروع شيپ سال هزار ۱۲ حدود كه اند هبود مردماني
  ۱ تاريخ ۶ درس ۵۸ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۸۴
 بخـش دو به روم يامپراتور ميتقس ۀنيزم جيتدر به د،يبرگز يتختيپا به را )استانبول /هيقسطنطن( وميزانتيب ،نيكنستانت امپراتور آنكه از پس  

 توسـط آن تختيپا كه م. ۱۴۵۳ سال تا يشرق روم اما شد؛ نابود گرد ابانيب اقوام هجوم اثر بر .م ۴۷۵ در يغرب روم .آمد فراهم يغرب و يشرق
  .آورد دوام شد، فتح يعثمان مسلمان يامپراتور

  ۱ تاريخ ۵ درس ۴۴ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۸۵
 ايـ »كاسـت« و كرده كسب يفراوان ثروت و قدرت ش،يخو يمذهب تيموقع و مقام ۀواسط به مذهبي) آداب (مجريان برهمنان باستان، هند در  

  .بودند داده ليتشك را يممتاز ۀطبق
  .است شده سروده )هند ييايآر مهاجران زبان( تيسانسكر زبان به كه دارد نام »ودا گير« وداها، بخش نيتر كهن نكته:  
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  ۱ تاريخ ۵ درس ۴۹ و ۴۷ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۸۶
 از يا گسـترده ۀشـبك و كـرد ينوسـاز را ياتيـمال و يادار التيتشك ن،يچ نيسرزم بر يمركز حكومت شتريب تسلط منظور به يت هوانگ يش  

 ،يو هـمم يهـا اقدام از گريد يكي .كرد كساني را ها سكه اريع و ها اندازه و ها وزن اسيمق تجارت، رونق قصد به نيهمچن يو .ساخت ها جاده
  .بود نيچ بزرگ واريد ليتكم

   هستند. »هان« سلسلۀ فرمانروايي دورٔه اقدامات از (د) و (الف) عبارات نكته:  
  ۱ تاريخ ۷ درس ۶۸ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۸۷
 در كمي شاپور ۀنوشت سنگ است جمله آن از .ندكن يم گزارش را يخيتار يدادهايرو كه مانده يبرجا نوشته سنگ ياديز تعداد يساسان ٔهدور از  

  .كند يم بازگو را »انيروم با پادشاه نيا يها جنگ شرح« كه رستم نقش در زرتشت ۀكعب
  ۱ تاريخ ۷ درس ۶۲ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۸۸
 يهـا كـاوش آغـاز و يخـيم خـط شـدن خوانـده و ييرمزگشا افزود، خود باستاني تمدن و تاريخ از ايرانيان محدود درك و يآگاه بر آنچه  

 يهـا داسـتان زيـن و يساسـان دوران بـه متعلق يها نامه يخدا ۀترجم يۀپا بر يرانيا مورخان زمان، آن تا ها. نامه خداي نه بود، يشناس باستان
  اند. درست ها گزينه ساير بود. نهافسا و واقعيت از يبيترك كه نوشتند يم را باستان عهد در رانيا خيتار ،يفردوس ۀشاهنام

  ۳ تاريخ ۱ درس ۱۲ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۱۸۹
  كرد. منتشر را »اتفاقيه وقايع« روزنامۀ جامعه، يفرهنگ و يفكر توسعۀ و مردم اجتماعي و سياسي هاي آگاهي رشد براي اميركبير  
   شد. مي منتشر اميركبير مرگ از پس كه بود اتفاقيه وقايع روزنامۀ تۀتغييرياف شكل ،»ايران عليّۀ دولت« نكته:  
  ۳ تاريخ ۲ درس ۱۷ و ۱۶ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۹۰
 ان،يصفو حكومت بازگرداندن و روين يگردآور يبرا تهماسب نامِ به يصفو نيحس سلطان شاه پسران از يكي اصفهان، بر ها افغان تسلط از پس  

 ابتكـار بـود، متهور و شجاع يجنگاور كه »نادر« ،قاجار) امحمدخانآق بزرگ (پدر قاجار خان يفتحعل شدن كشته از پس ،ختيگر تختيپا از
  .داد شكست را ها افغان جنگ نيچند يط او .شد دار عهده را تهماسب سپاه يفرمانده و گرفت دست به را عمل

  ۳ تاريخ ۱ درس ۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۹۱
  .است داده نشان تيمشروط انقالب در را مختلف ياجتماع طبقات نقش مردم، به توجه ضمن »ايرانيان بيداري تاريخ« كتاب در كرماني االسالم ناظم  
  ۳ تاريخ ۲ درس ۳۱ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۹۲
 و يتجـار منـافع كسب يبرا »زادآ ياهايدر به يابيدست و هيروس نيسرزم گسترش« ه،يروس شدن قدرتمند يبرا كبير پتر يها برنامه از يكي  

 و اهيسـ ك،يـبالت ياهـايدر حـوزٔه و اروپـا يشرق ينواح در سبب نيهم به و كنند عمل برنامه نيا به كردند تالش او نانيجانش .بود ياسيس
 ،يياروپا يكشورها يبرخ و يعثمان ران،يا با هيروس متعدد يها جنگ موجب اقدامات نيا .دادند انجام يعيوس ينظام اقدامات )خزر( مازندران

  .شد فرانسه رينظ
 ،»ييايـدر يرويـن« ژهيـو بـه ارتش تيتقو و ديجد يها دانشگاه و مدارس سيتأس ،يياروپا كارشناسان استخدام با كوشيد مي كبير پتر نكته:  

  .كند ياستعمار هاي رقابت وارد را روسيه
  ۳ تاريخ ۲ درس ۲۱ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۹۳
 مازندران يايدر در ييايدر يروين تأسيس« زمينۀ در آنان دانش از برآمد درصدد و گرفت نظر در يگمرك يها تيمعاف ها يسيانگل يبرا شاهنادر  
  كرد. استخدام را انگليسي التون جان منظور، نيهم به .كند استفاده »فارس خليج و
  ۳ تاريخ ۲ درس ۲۶ فحۀص * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۹۴
 مجلـس يروزيـپ بـه كـه درگرفـت يجنگ ،)انگلستان پادشاه( كمي چارلز و كرامول وريال يرهبر به انگلستان مجلس انيم م. ۱۶۴۶ سال در  

 از پس ،كرد منحل را آن و شد ريدرگ مجلس با يمذهب ليدال به بعدها اما ،شد جمهور سيرئ خود و برانداخت را يپادشاه نظام كرامول .ديانجام
 زيسـت گريكـدي با گريد بار ،بنابراين .نداشت يتوجه مجلس به انگلستان، پادشاه اما شدند، اياح دوباره سلطنت نظام و مجلس كرامول، مرگ
  .دارد شهرت باشكوه انقالب به انگلستان خيتار در اتفاق نيا .شد روزيپ مجلس نكهيا تا كردند

  ۳ تاريخ ۲ درس ۱۶ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۹۵
 در ينـاتوان« علـت بـه ها افغان .شد يداخل يها آشوب و مرج و هرج بروز و امور يآشفتگ موجب انيصفو حكومت يفروپاش و اصفهان سقوط  

 مغتنم را فرصت زين يعثمان و هيروس .دهند ليتشك يمقتدر تيحاكم نتوانستند ،»يكشوردار اصول با ييناآشنا و يصفو قلمرو تمام بر تسلط
  .نهاد عرصه به پا افشار، ليا از نادر كه بود يطيشرا نيچن در .كردند اشغال را ما هنيم غرب و شمال از ييها بخش و شمردند

 

  ايران جغرافياي ۴ درس ۳۰ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۹۶
  .همدان استان در نهاوند دشت مانند ؛اند آمده وجود به پست ينواح در شيفرسا از حاصل مواد نباشتا اثر بر ها دشت از يبعض  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  ها زمين شدن هموار و آهكي مواد انحالل حاصل :۳ و ۱ هاي گزينه  
  ها سيناود انيم در اي ها سيتاقد فاصل حد در و ها يخوردگ نيچ هنگام شدن ايجاد :۴ گزينۀ  
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  ايران جغرافياي ۵ درس ۳۳ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۹۷
 ريتصـاو كمـك بـا و كنـد يم هيته يهواشناس يها نقشه ،»دما و رطوبت فشار، مانند روزانه اطالعات« از استفاده با كشور يهواشناس سازمان  
 هوا، ٔهتود نوع به توجه با .كند يم يريگيپ روز چند يط پرفشار، و فشار كم زمراك يريگ شكل از پس را هوا يها توده عبور ،يا ماهواره يدرپ يپ

  .كنند ينيب شيپ ندهيآ يروزها يبرا را آن راتييتغ و هوا تيوضع توانند يم يهواشناس كارشناسان ها، آن جهت و سرعت
  ايران جغرافياي ۳ درس ۱۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۱۹۸
 متوجـه امـروز و گذشـته در را يجهان يها قدرت كه است و...) گاز و نفت ذخاير بودن، قاره سه اتصال (حلقۀ فارس خليج يها ارزش ۀمجموع  

  .دهد يم رييتغ جهان در را قدرت ۀموازن موارد، نيا از كي هر اي تمام بر تسلط رايز ؛سازد مي فارس خليج
 ۲۸ و جهـان نفـت ريذخا درصد ۶۶ حدود فارس خليج همچنين، است. درست هرمز تنگۀ دربارٔه ۴ گزينۀ و عمان درياي دربارٔه ۱ گزينۀ نكته:  

  .است داده يجا خود در را يعيطب گاز ريذخا درصد
  ايران جغرافياي ۴ درس ۲۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۹۹
 .اسـت دربرگرفتـه را آذربايجـان كوهستاني ۀمنطق غرب و شمال ه،يترك و انريا يمرز كوه رشته و شمال در )داغ قره( ارسباران كوه رشته دو  

  .دارند وجود منطقه نيا در ،»يفشان آتش« يها تيفعال اثر بر سبالن و سهند يها نام به گر،يد مهم يكوهستان ٔهتود دو ها، كوه نيا بر عالوه
   است. درست »تالش« كوهستاني منطقۀ دربارٔه نيز ۱ گزينۀ و است اناير »شرقي شمال« هاي كوه هاي ويژگي از داشتن موازي موقعيت نكته:  
  ايران جغرافياي ۳ درس ۱۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۰

 ۳۰۰ مصـرف بـازار بـه يدسترس و جهان اريخاو از %۹۰ نيتأم گاز، و نفت منابع ۀواسط به يخشك در محصور يآب ۀپهن نيتر بزرگ :خزر يايرد  
  .است برخوردار ييباال ينسب تيموقع از انهيم يايآس يكشورها ينفر ونيليم
  ايران جغرافياي ۴ درس ۲۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۱
 »يخـيمر يهـا ياهموارنـ« را ها آن كه است كرده جاديا قيعم يها گودال و ها چاله ها، دره با ييبايز يها شكل ش،يفرسا ،بشاگرد يها كوه در  

   هاست. ناهمواري اين به مربوط سؤال، مورد تصوير .نامند يم )ياتورينيم يها كوه(
 تشـكيل رونـد بـه ۴ گزينـۀ و البـرز كـوه رشـته گيري شكل نحؤه به ۳ گزينۀ لوت)، (مانند ها دشت از برخي پيدايش علت  به ۲ گزينۀ نكته:  

   دارد. اشاره ها فشان گل
  ايران جغرافياي ۵ درس ۳۵ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۲
 در را بـرف بـارش ها سال است ممكن عمان يايدر و فارس  خليج نانينش ساحل شده، ختهيآم سرما و برف با لياردب مردم يزندگ كه يحال در  

 از يكشـور كمتـر در كه است شده رانيا ينگفره و يعيطب ياندازها چشم در عتنو سبب وهوايي آب يگوناگون نيا .نندينب خود يزندگ محل
  .است معروف فصل چهار كشور به ما رانيا كه يا گونه به شود؛ يم دهيد جهان

 و گـرم« بنـدرعباس وهـواي آب همچنـين، دارد. قرار »حاره جنب« پرفشار كمربند در و يشمال ٔهمكرين ۀمعتدل ۀمنطق جنوب در ايران نكته:  
  خشك. و گرم نه است، »شرجي

   ايران جغرافياي ۵ درس ۳۸ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۳
 متـر ۱۰۰۰ هـر ازاي به زيرا دارد؛ سردتري هواي شده، واقع دزفول از باالتري ارتفاع در چون و است ايران در استان مركز ترين مرتفع شهركرد  

   يابد. مي كاهش درجه ۶ هوا دماي ارتفاع،
  ۳ جغرافيا ۲ درس ۲۵ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۴
 تزئينـاتي زباله، هاي سطل ها، نيمكت مانند عناصري و نمادها و وسايل از وسيعي ۀمجموع يمعنا به و است گسترده يمفهوم »يشهر مبلمان«  

 يديخورش ۀصفح و مكتين گذاشتن كار به مربوط سؤال مورد تصوير گيرد. مي قرار شهر ساكنان عموم ٔهاستفاد مورد كه است و... نما آب چون
   است. شهري مبلمان از اي نمونه كه است ژاپن در رو ادهيپ برق يروين ٔهكنند نيتأم
  ۳ جغرافيا ۱ درس ۶ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۵
 در فعـال تيجمع از يشتريب درصد ،ييروستا يها ونتگاهسك اغلب در .هاست آن ياقتصاد يها تيفعال روستا و شهر تفاوت مالك »نيتر مهم«  

 و يصـنعت يهـا بخـش در مـردم شتريب شهرها در اما ،كنند يم تيفعال )رهيغ و شكار و ديص ،يدار جنگل ،يدامدار زراعت،( يكشاورز بخش
  .كارند به مشغول يخدمات

 يتلقـ شـهر را آن برسـد، يمعيّنـ زانيم به سكونتگاه تيجمع اگر و است يتيجمع مالك روستا و شهر صيتشخ مالك »نيتر تداولم« نكته:  
  .كنند يم
  ۳ جغرافيا ۲ درس ۲۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۶
 و هـا رسـتوران در يخدمتكار اي روزمزد و يموقت يكارگر مانند ييكارها به مهاجران سبب، نيهم به است؛ محدود شهر در يشغل يها فرصت  

   است. امر اين نتيجۀ ۴ گزينۀ .شوند يم مشغول آن رينظا
  هستند. تخصص و مهارت فاقد و ساده انكارگر عمدتاً شهرها به مهاجران زيرا باشد، درست تواند نمي نيز ۳ گزينۀ  
  ۳ جغرافيا ۲ درس ۲۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۷
 شهر يها كاربري از كيهر از متوسط طور به كه است ينيزم مقدار ،يكاربر ۀسران .تيجمع به يكاربر هر مساحت نسبت از است عبارت سرانه  

 چـون اسـت؛ كمتـر كاربري سرانۀ است، بيشتر جمعيت كه اي منطقه در يكسان، مساحت با منطقه دو بين بنابراين، .رسد يم شهر تيجمع به
   شود. مي تقسيم جمعيت بر مساحت
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  ۳ جغرافيا ۱ درس ۱۱ صفحۀ * متوسط * سؤال: خصاتمش ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۸
 در نفـر ميليـون ۱۰ و ۵ از بـيش بـا شهرهاي مكاني الگوي تغيير ،جهان در ينيشهرنش يالگو راتييتغ به مربوط يها دهيپد نيتر مهم از يكي  

 ا،يآسـ امـروزه امـا ،داشتند وجود ژاپن و اروپا ،يشمال يكايآمر در و يشمال نيمكرٔه در فقط شهرهايي چنين پيش، دهۀ چند تا است. جهان
  اند. شده مواجه پرجمعيت و ميليوني شهرهاي رشد با آفريقا و التين يكايآمر

 تيـجمع نفـر ونيـليم ۸ از شيبـ وركيوين و لندن شهر دو ،۱۹۵۰ سال در .است يونيليم يشهرها شيافزا رات،ييتغ اين از ديگر يكي نكته:  
  .است دهيرس شهر ۲۸ به رهاشه نيا تعداد امروزه اما ،داشتند

   دارند. اشاره روستانشين) به نسبت شهرنشين جمعيت تعداد شدن بيشتر (يعني جهان در شهرنشيني افزايش به كلي طور به ۴ و ۱ هاي گزينه  
  ۳ جغرافيا ۲ درس ۲۳ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۹
 ييراهكارها جمله از .كرد توجه يررسميغ بخش مشاغل به دنيبخش سروسامان و شغلي هاي فرصت ادايج با بايد شهر ٔهادار و يزير برنامه در  

 (ماننـد گرد دوره فروشندگان يبرا ارزان ٔهاجار با ييها غرفه جاديا و نانيكارآفر از تيحما شده، گرفته كار به منظور نيا به شهرها يبرخ در كه
  .است شغل جاديا و گردشگر جذب يبرا يگردشگر امكانات توسعۀ و مترو) فروشان دست

 بـا مقابلـه يبـرا راهكـاري ،شـهروندان يبرا يآموزش يها كارگاه يبرگزار و روستايي توسعۀ براي راهكاري توليدي، هاي تعاوني ايجاد نكته:  
  است. تيامن نيتأم و شهرها در ياجتماع يها بيآس

  ۳ جغرافيا ۱ درس ۵ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۰
  زيرا: است؛ سكونت براي مكان ترين مناسب (ج) نقطۀ  
  دارد. قرار چشمه نزديكي در آب: به دسترسي  
   است. شده واقع حاصلخيز و ضخيم هاي خاك روي بر غالت: كشت  
  است. دشوار آن به حمله و دارد قرار باتالق آن ديگر طرف در و كوه آن طرف يك در دفاعي: موقعيت  

 
  ۱ شناسي جامعه ۳۵ صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۱۱
 رجـوع خـود ۀگذشـت تاريخ به وقتي يا دارند؛ وجود دنيا نقاط ديگر در اينك هم كه گشاييم مي ديگري جوامع بر را خود چشم كه هنگامي ■  

  .بريم مي پي اجتماعي هاي جهان تنوع به ،كنيم مي مقايسه آنان با را خود جهان و كنيم مي
 اند مانده باقي خود رشد هاولي مراحل يعني كودكي دوران در كه پنداشتند مي بشر هگذشت به متعلق را ابتدايي جوامع غربي، شناسان جامعه ■  

 و هـا آن عمـق و پيچيـدگي بـه ند،شد مواجه غيرغربي يها فرهنگ با خود، اي حرفه ۀوظيف به بنا شناسان مردم وقتي ).غيرغربي جوامع(
 را ها فرهنگ ساير از آن هساد تصور و غرب فرهنگ خودمداري به انتقادها مهمترين از يكي ،رو اين از بردند. پي غربي شناسان جامعه اشتباه
  .كردند مطرح شناسان مردم

  ۱ شناسي جامعه ۴۷ صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۱۲
 در خـود ميـل به تواند مي كه است انسان اختيار در خامي مادٔه صرفاً و ندارد غايتي و هدف معنا، گونه هيچ طبيعت ،دنيوي جتماعيا جهان در  

  .است ديدگاه همين محصول دنيا در كنوني محيطي زيست يها بحران و كنوني نظير بي يها وري بهره كند. وتصرف دخل آن
 طبيعـت، بـا متناظر ابزاري دانش طرد با و بيند مي ها آن يها افسون و رازها محصور و طبيعي فوق يها قدرت قلمرو را طبيعت اساطيري جهان  

   .ستها محدوديت اين از اي نمونه حيوانات، و گياهان تناول از انسان منع سازد. مي دسترس از دور را طبيعت از انسان معقول وري بهره امكان
 مسـئول و الهـي ۀخليفـ انسـان و است انسان مسخر او خواست به و حكيم خداوند نشانه و آيت و زنده موجودي طبيعت ،توحيدي جهان در  

  .است الهي حكيمانه ٔهاراد به مقيد طبيعت در انسان تصرفات است. طبيعت آباداني و عمران
  ۱ شناسي جامعه ۴۸ صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۱۳
 تخمـين بـراي اقتصـاد و حسابداري از استفاده مانند( كنند مي تعقيب تجربي علوم ۀوسيل به را دنيوي اهداف كه هايي كنش متجدد، جهان در  

 هـاي كـنش از دسـته ايـن رواج يابند. مي رواج شدت به )و... جاده پل، ساختن براي مهندسي علوم از استفاده يا اقتصادي هاي بنگاه در سود
 ها انسان تدريج به وضعيت، اين كند. مي تنگ قيالاخ و عاطفي هاي كنش مانند ،انساني هاي كنش ساير بر را عرصه ،دنيا به معطوف ۀحسابگران

 خودساخته قفس اين از رهايي فرصت و كند مي احاطه را آنان وجود ابعاد همۀ ،آهنين قفس مثل كه سازد مي اي پيچيده اجتماعي نظام اسير را
   .شود مي ياد ها انسان آزادي و اراده رفتن دست از به روند، اين از گيرد. مي آنان از را
  ۱ شناسي جامعه ۵۲ صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۱۴
 ها ارزش مطابق مردم اندازه هر كند. مي تغيير مردم عمل اساس بر ها آن مرز و اند گشوده يكديگر روي به اجتماعي جهان آرماني و واقعي قلمرو  

 رعايـت جامعه آرماني قلمرو در كه هايي ارزش به مردم اگر اما ،شوند مي اجتماعي جهان واقعي قلمرو وارد ها آرمان اندازه همان به كنند، عمل
   .گيرد مي فاصله ها آرمان از واقعي قلمرو نكنند، عمل دانند، مي زمال را ها آن

  ۱ شناسي جامعه ۵۶ صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۱۵
 و دانند مي وابسته متفاوت، يها مكان و ها زمان ،ها موقعيت در افراد عمل و خواست به را ها پديده بودن باطل و حق اجتماعي، يها جهان برخي  

   .شناسند نمي رسميت به افراد ارادٔه و خواست وراي را حقيقتي هيچ
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  ۱ شناسي جامعه ۶۴ صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۱۶
  فردي ثابت/ انتسابي/  مردادي  اجتماعي ثابت/ انتسابي/  ايراني  
  اجتماعي متغير/ اكتسابي/  كارمند  فردي متغير/ اكتسابي/  شناس وقت  
  فردي متغير/ اكتسابي/  منظم  فردي متغير/ اكتسابي/  كشاورز  
  فردي متغير/ اكتسابي/  مؤمن    فردي متغير/ اكتسابي/  صبور  
  اجتماعي متغير/ اكتسابي/  عامل مدير  اجتماعي متغير/ اكتسابي/  معلم  
  ۳ شناسي جامعه ۷ و ۶ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۱۷
 دنيـوي هويت اساس بر متجدد، جهان الًمث دارند؛ علمي دانش از متفاوتي تعاريف خود، فرهنگي هويت اساس بر مختلف اجتماعي يها جهان  

 كـه ديگـر جوامـع به رويكردي چنين وقتي .كند نمي محسوب علم را وحياني و نيالعق علوم و داند مي علمي دانش را تجربي علم فقط د،خو
 در كند، مي سرايت دانند مي معتبر را وحياني و نيالعق علوم تجربي، علم بر وهالع و بينند نمي محدود و منحصر تجربي دانش به را علمي دانش
   .آورد مي پديد ييها تعارض ها آن دانشي ذخيرٔه در و يابد مي رواج علم از متضادي گاه و متفاوت تعاريف ،جوامع اين

  ۳ شناسي جامعه ۷ صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۱۸
   كه؛ خواهيم مي دانشي ما است. دهش مطرح تيالمشك چنين با درارتباط ما كشور در )ايراني و ميالاس( بومي اجتماعي و انساني علوم ايدٔه  
  .باشد ما هجامع مسائل حل به ناظر و خودمان فرهنگي هويت با همسو  
   .باشد داشته غلط و درست تشخيص و واقعيت كشف دغدغه همچنين  
 گشودن در و بگويد سخن شمول جهان منطق و زبان به ديگر سوي از و باشد كارآمد و مفيد ما بومي تالمشك و مسائل حل در سويي از يعني  

  .باشد داشته مشاركت جهانيان روي به علمي دانش مرزهاي
  ۳ شناسي جامعه ۸ صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۱۹
 ودش مي شامل نيز را وحياني و نيالعق يها دانش مانند فراتجربي يها دانش بلكه شود نمي محدود تجربي دانش به علمي دانش ديدگاه اين در  

 يهـا دانش آن در وبيش كم بلكه نيست، نامعتبر و غيرموثق دانش نيز عمومي دانش دارد. را خود خاص اعتباريابي و سنجش كالم هركدام كه
 علمي دانش .است برخوردار بيشتري اعتبار از عمومي دانش به نسبت اعتباريابي، امكان دليل به علمي دانش دارد. وجود نيز صحيح و حقيقي
 بـر دارند. متقابل ۀرابط علمي دانش و عمومي دانش .دارد را آن تصحيح و عمومي دانش از انتقاد امكان عمومي، دانش در داشتن هريش ضمن

  .نيست سازگار عمومي دانش هر با علمي، دانش هر رو اين از شوند. مي متناسب مرور به و پذيرند مي اثر هم از و گذاشته اثر يكديگر
  ۳ شناسي جامعه ۱۱ و ۱۰ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۲۰
 كـه شـود مـي گفتـه ييها دانش به اجتماعي علوم واقع در انجاميد. اجتماعي علوم گيري شكل به اجتماعات اين علمي ۀمطالع اول: قسمت ■  

 روش به را ما زندگي شيؤه و ها كنش از ها آن رياثرپذي همچنين و ما زندگي شيؤه و ها كنش بر ها آن اثرگذاري چگونگي و انساني اجتماعات
   .كنند مي مطالعه علمي

 و ها انسان ٔهاراد از مستقل بلكه نيستند، وابسته ها انسان اقدام و تصميم به آن، پيامدهاي و ها كنش فالبرخ طبيعي يها پديده دوم: قسمت ■  
   .دارند وجود ،ها آن موردنظر معاني و اهداف

  ۳ شناسي جامعه ۱۱ صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۲۱
 يكسـان و انسـاني امـور همـان را اجتمـاعي علوم و انساني علوم موضوع ديگر برخي .دانند مي يكي را اجتماعي علوم و انساني علوم برخي  

 همـان را )و... شناسـي مردم ،شناسي امعهج ،شناسي جمعيت( اجتماعي علوم روش دسته، اين دانند. مي متفاوت را دو آن روش ولي ،دانند مي
 اجتمـاعي، علـوم فلسـفه هنـر، ماننـد دانشگاهي يها رشته برخي( انساني علوم روش ولي ،دانند مي تجربي روش يعني طبيعي، علوم روش

   .دانند مي غيرتجربي يها روش را )و... فرهنگي مطالعات
 و دهـد نمي تقليل اش اجتماعي ابعاد به را انسان وجود نگاه اين دارند. متفاوتي عاتموضو اجتماعي علوم و انساني علوم حاضر، كتاب منظر از  

  .كاهد نمي فرو او اجتماعي يها كنش به را انسان يها كنش
  ۳ شناسي جامعه ۱۳ صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۲۲
 كننـد. بينـي پـيش را اجتماعي يها پديده پيامدهاي و آثار كه دهند مي مكانا ها انسان به اجتماعي، يها پديده شناخت با نيز اجتماعي علوم  

   .است طبيعي علوم از تر پيچيده اجتماعي علوم در بيني پيش اجتماعي يها كنش بودن ارادي و آگاهانه سبب به البته
  ۳ شناسي جامعه ۱۳ صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۲۳
 بـر اجتماعـات تأثير توانند مي قواعد اين كشف با ها آن كنند. كشف را اجتماعي جهان قواعد و نظم كنند مي شالت تماعياج علوم دانشمندان  

   .دهند توضيح را ما زندگي
  .اند طبيعي يها محدوديت بر او ۀغلب وسيلۀ همچنين و طبيعت از انسان مندي بهره ابزار ،ها آن از حاصل فناوري و طبيعي علوم  
  ۳ شناسي جامعه ۱۳ صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :سخپا -۲۲۴
 كمـك هـا انسـان همراهي و همدلي افزايش به و سازند مي فراهم را يكديگر از مختلف جوامع و ها انسان متقابل فهم ۀزمين اجتماعي علوم ■  

  .كنند مي
 دربـارٔه داوري بـا اجتمـاعي علـوم دارنـد. را هـا آن حالاصـ و نقد و اجتماعي هنجارهاي و ها ارزش دربارٔه داوري ظرفيت اجتماعي، علوم ■  

   .آورند مي فراهم دانشمندان براي را صحيح و مناسب اجتماعي گيري موضع فرصت ،ها آن از انتقاد و اجتماعي يها پديده
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  ۳ شناسي جامعه ۱۶ و ۱۵ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۲۵
 مختلفـي انواع و ابعاد اجتماعي، يها كنش .كنند مي مطالعه را اجتماعي يها پديده يعني آن؛ پيامدهاي و اجتماعي يها كنش اجتماعي، علوم  

 و دارد مختلفـي اعضـاي انسان بدن كه طور همان يعني است؛ آمده وجود به مختلفي يها دانش ،ابعاد و انواع اين ۀمطالع و بررسي براي دارند.
 دارد، و... فرهنگي سياسي، اقتصادي، مختلف ابعاد اينكه دليل به نيز انسان اجتماعي زندگي است، آمده پديد آن دربارٔه گوناگوني يها تخصص
   .است آورده پديد را متفاوتي اجتماعي يها دانش و ها شاخه

 روانشناسـي مديريت، ،شناسي بانز ،شناسي جمعيت ،شناسي جامعه ،شناسي مردم ارتباطات، ،شناسي باستان تاريخ، سياست، حقوق، اقتصاد،  
  .كنند مي مطالعه را اجتماعي يها پديده كه هستند ييها رشته جمله از انساني جغرافياي و اجتماعي

 
  منطق ۳۷ تا ۳۴ هاي صفحه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۲۶
كرده است،  تعريف زير شكل به را آن درسي كتاب تمرين ضمن اينكه و بود خواهد و دوري حناواض موردنظر تعريف چيست مرواريد ندانيم اگر  

  شد: خواهد دوري موردنظر تعريف لذا
 و كنـد مي ترشـح است، شده آن وارد كه اي خارجي شيِء دور به را هايي اليه صدف، شود. مي توليد حيوانات توسط كه جواهري تنها مرواريد:  

  .آيد مي پديد مرواريد ترتيب بدين
  منطق ۳۱ و ۳۰ هاي صفحه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۲۷
  مفهوم خاص)  )(مفهوم عام (تركيب هستند. مفهومي تعريف ها گزينه بقيۀ ولي كند، مي معرفي را لغت ساخت طرز زيرا است؛ لغوي تعريف  
  منطق ۵ و ۴ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۲۸
 ابزارهـاي ديگـر و بنايي شاقول مانند بلكه نيست ساختماني مصالح و مواد مانند انديشه ساختمان در كه معناست اين به منطق بودن ابزاري  

  د.نكن مي كمك بنا استحكام به ساخت، دقت بردن باال با كه است گيري اندازه
  نيست. ذهن محركۀ قؤه هم منطق ها. هشداردهنده و كنترلي هاي تمسيس نه است، اتومبيل محركۀ قؤه كه است موتور اين :۱ گزينۀ  
  كار برد. ها را به توان آن كار بستن قواعد منطق است، اما دانستن مباحث منطقي نيز الزم است و بدون دانستنشان نمي اگرچه مهم به :۲ گزينۀ  
  دارد. ردكارب انسان زندگي سراسر در فلسفي هاي انديشه از مستقل منطق :۳ گزينۀ  
  منطق ۲۳ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۲۹
 دارنـد. وجه من خصوص و عموم رابطۀ هم »سبز« و »غيرگياه« .است وجه من خصوص و عموم ،»آسيايي« و »غيرهمداني« مفهوم دو بين رابطۀ  

 گياه (يعني نيستند غيرگياه سبزها بعضي اي. قهوه خرس ثلم نيستند سبز ها غيرگياه بعضي سبز. قورباغۀ مثل هستند سبز ها غيرگياه بعضي
  سبزه. مثل هستند)

  تباين :۲ و ۱ هاي گزينه  
  ها) ايراني مثل نيستند، اروپايي ها غيرافغانستاني بعضي ولي است، غيرافغانستاني اروپايي هر (زيرا مطلق خصوص و عموم :۴ گزينۀ  
  منطق ۱۳ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۳۰
 قواعـد از مسـتقل و هسـتند خاص زباني به وابسته كه نحوي و صرفي قواعد وارد بحث اين در لذا و نيست خاصي زبان به وابسته منطق علم  

 جهـت رد مـا بـه الفـاظ)،( زبـان حيطۀ در ها آن از اطالع كه پردازيم مي اي كلي اصول بررسي به بلكه شويم؛ نمي ندارند، اعتبار زبان هر ويژٔه
  ).۳ گزينۀ (رد رسانند مي ياري انديشه خطاي از جلوگيري

  شود. مي خاص زباني كاربرد در خطا از جلوگيري باعث :۱ گزينۀ  
  دارند. كليت خاص، زبان همان حيطۀ در زباني هر نحو و صرف قواعد :۴ گزينۀ  
  منطق ۱۵ و ۱۴ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۳۱
در ايـن » دفتـر«و خـود » منسوب به دفتر«يعني » دفتري(« مطابقي :دفتري ثبت هستند)/ موردنظر (سردفتران التزامي رسمي: اسناد دفاتر  

  است. رفته كار به التزامي و مطابقي داللت نوع دو پس  مطابقي مجلس: نمايندگان دفتر /عبارت، معناي مطابقي دارد.)
 درون« مقصودش و »يادداشت دفتر« بود گفته اگر (نكته: مطابقي يادداشت: دفتر درونِ مطابقي/ فروش: ردفت مطابقي/ مركزي: دفتر :۱ گزينۀ  

 پيـدا »يادداشـت دفتر درونِ درونِ« معناي اال و دارد مطابقي داللتِ »يادداشت دفتر درونِ« گفته چون ولي شد، مي تضمني داللت بود »دفتر
  دارد. وجود لتدال نوع يك پس  است.) نادرست كه كند مي

  دارد. وجود داللت نوع يك پس  مطابقي :دفتر اي شيشه ميز مطابقي/ تلفن: دفتر مطابقي/ كار: دفتر :۳ گزينۀ  
 شـده پاره دفتر هر از (بخشي تضمني شدند: پاره ،دفاتر برخي است)/ موردنظر دفتر (وسايل التزامي :دفتر چيدن مطابقي/ ما: دفتر :۴ گزينۀ  

  دارد. وجود داللت نوع سه پس  ن)آ همۀ نه ،است

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

  

 
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

مون
آز

 ۵ 
ین 

ورد
فر

۱۴۰
۰

   |   
روه

گ
 

شی
زمای

آ
 

لوم
ع

 
سان

ان
ی   

 
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

مون
آز

 ۱۴ 
 آبان

۱۴۰
۰

    |
روه

گ
 

شی
زمای

آ
 

لوم
ع

 
انی

انس
  

۳۰۳۰

  منطق ۲۴ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۳۲
 و اسـت مطلق خصوص و عموم ديگر طبقۀ در خود زيرمجموعۀ مفاهيم به نسبت طبقه يك در مفاهيم بين رابطۀ درست، بندي تقسيم يك در  

 اسـت. درسـت »است پ ب بعضي« گفت توان نمي لذا و است تباين »پ« و »ب« ابطۀر بنابراين دارند، تباين رابطۀ طبقه يك در موجود اقسام
 ت ب هـر« كـه نيسـت چنـين اين ولي است، صادق »است ب ت هر« لذا ت) > (ب است مطلق خصوص و عموم »ت« و »ب« رابطۀ همچنين

و گزارٔه مورد بحـث  است درست »است الف ث هر« پس ث) > (الف است مطلق خصوص و عموم »ث« و »الف« رابطۀ نيز و باشد صادق »است
  ).۱ گزينۀ (تأييد كاذب خواهد بود.» بعضي ث الف نيست«يعني 

 نيستند بعضي و اند معلم شاعران (بعضي هستند وجه من خاص و عام »معلم« و »شاعر« ولي هستند، مطلق خاص و عام »ت« و »الف« :۲ گزينۀ  
  نيستند). شاعر هم معلمان بعضي و
 پذيرنـد، نمي را چهارگانـه هاي نسـبت از كـدام هـيچ چـون جزئـي مفاهيم است. جزئي مفهوم لذا و است خاص اسم »چين ديوار« :۳ گزينۀ  

  باشند. داشته حضور ها بندي طبقه در توانند نمي
 وجـود هم مطلق ابطۀر شش ».ث« يا »ت« از هركدام و »پ« بين و »ث« و »ت« بين و »پ« و »ب« بين دارد وجود تباين رابطۀ چهار :۴ گزينۀ  

  ».ث« و »ت« از هركدام و »ب« بين نيز و ديگر مفهوم ۴ و »الف« بين دارد
  يازدهم فلسفه ۱۶ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۳۳
 وضـعيت يـك فـرد، يـك به نسبت جامعه شرايط چون و است جامعه شرايط تابع صرفاً افراد تصميمات و فكر طرز و هويت جامعه، اصالت در  

  است. بيروني شرايط تابع افراد انديشۀ گفت توان مي است، بيروني
  هستند. فرد اصالت ديدگاه با سو هم همگي ها: گزينه ساير  
  يازدهم فلسفه ۲۳ و ۲۲ هاي صفحه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۳۴
 منطق از هاستفاد ها). گزينه ساير (رد است انديشه در استقالل دهندٔه ننشا همه از بيش نيست، مقلد و است برهان تابع صرفاً فيلسوف اينكه  

 عادات مبحث، اين در غيرمنطقي عادات از مقصود كه كنيد توجه ).۴ و ۱ هاي گزينه (رد است تأكيد مورد مغالطات از دوري در همه از بيش هم
  شود. نمي مربوط منطق به دوم جنبۀ و است آن عقالني محتواي به ناظر هم و انديشه منطقي ساختار به ناظر هم كه است عقالنيت با مخالف

  يازدهم فلسفه ۶ و ۵ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۳۵
 فلسـفه دانـش گيري شـكل به منجر باشد همراه قانونمندي با اگر كه است فلسفي دريافت به رسيدن روش بلكه نيست دانش فلسفي، تفكر  

 برقرار تباين رابطۀ بين اين دو مفهوم و نيست فلسفي تفكر اي فلسفه دانش هيچ و نيست فلسفه دانش فلسفي تفكر هيچ بنابراين شد، خواهد
  است. مطلق خصوص و عموم »فلسفه دانش به منجر فلسفي تفكر« با »فلسفي تفكر« رابطۀ البته است.

  يازدهم فلسفه ۳۱ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۳۶
 كـه داليلـي ).۴ و ۱ هاي گزينـه (رد باشند آن سازندٔه اوليه عناصر كه چيزي نه و عنصر اين سازندٔه نه ،است اوليه عنصر همان آب بود معتقد تالس  

 در و بخـار البـا درجات در آب كه بود اين است، چيز همه اساس و پايه آب و است شده درست آب از نهايت در چيز همه كه گرفت نتيجه آن از تالس
 بـود، نكرده مطرح را استنتاج اين برعكس تالس اما كنند، مي رشد گياهان بارد، مي باران صورت به آب وقتي و شود مي سخت و منجمد پايين درجات
  ).۲ گزينۀ (رد كنند مي رشد گياهان ببارد، باران وقتي كه گرفت نتيجه توان مي پس هستند، آب از ديگري شكل اشيا همۀ اينكه از بود نگفته يعني

  يازدهم فلسفه ۲۱ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۳۷
 باورهاي مجموعه يعني ما فلسفۀ اساس بر كه هستند ما زندگي معناي همان باشيم گريزان چيزهايي چه از و باشيم چه دنبال به اينكه و اهداف  

  شوند. مي تعيين ما بنيادي
 چيست، اش زندگي معناي و اهداف كه بزنيم حدس بتوانيم تا كنيم تحليل را آن است الزم كسي، فكر طرز و عقيده به ردنب پي از بعد :۱ گزينۀ  

  نيست. كافي فكر طرز و عقيده دانستن صرف پس
  زد. حدس را زندگي معناي نتوا مي ها آن تحليل با و داد تشخيص را فكرها طرز و عقايد برخي توان مي گفتار و رفتار در دقت با برعكس؛ :۲ گزينۀ  
  اوست. زندگي به معنادهنده كه است كس هر فلسفۀ اين برعكس، بلكه كند نمي تعيين را فلسفه زندگي، معناي :۳ گزينۀ  
  يازدهم فلسفه ۳۰ و ۲۹ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۳۸
 سـخن و انديشـيده مـي بشـر زنـدگي و هستي هاي مسئله ترين اساسي دربارٔه كه اند بوده هم كساني گرفته شكل تمدّني كه جا هر ترديد بي  

 قـدر آن هـا تمـدن از برخـي باشيم. نداشته ها سخن و ها انديشه آن از اطّالعي ما و باشد نرسيده ما به آنان از مكتوبي آثار گرچه اند، گفته مي
 اين با ولي نرسيده، ما دست به ها آن از آثاري هيچ يعني است، رفته بين از ها آن تمدني آثار حوادث، شد و آمد و زمان گذر اثر در كه اند قديمي
 ).۳ گزينۀ (رد شود مي معلوم هاست، مسئله ترين اساسي دربارٔه انديشه كه بشري تمدن ذاتي ويژگي از ها تمدن همۀ در فلسفه استمرار وجود،

 دسـتاوردهاي و اند بوده جديدتر هاي تمدن گيري شكل پلكان و مقدمه تر، ساده و تر قديم هاي تمدن كه دانيم مي قدر همين حاضر، حال در ما
 وجـه هـيچ بـه مـا امـروز اطالعـات داليل، اين به توجّه با است. شده منتقل جديدتر هاي تمدن به شان) فلسفي دستاوردهاي جمله (از ها آن
 فلسـفي هـاي انديشه دورترين از اجمالي گزارشي مانده، باقي آثار اساس بر يمتوان مي تنها ما دهد؛ ارائه فلسفه آغاز از دقيقي تاريخ تواند نمي
  كنيم. مشخص را آن دقيق تاريخ توانيم نمي ما ولي )۲ گزينۀ (رد دارد آغازي فلسفه بنابراين كنيم، ارائه

 بـر را يونـان تـوان نمي پـس اند، داشته فلسفه نانيو از قبل مصر و النهرين بين چين، ايران، هاي تمدن آمده، دست به هاي گزارش اساس بر :۴ گزينۀ  
 و فلسـفي جنبـۀ غلبـۀ بـا آثـاري كه است تمدني اولين يونان موجود، تاريخي آثار در البته بله دانست. فلسفه آغازگر فلسفي، هاي گزارش اساس
 اسـت روشن اما اند، دانسته فلسفي تفكر مهد را نانيو لذا و گرفت شكل فلسفه دانش يونان در معنا اين به است. داشته فلسفي زبان به شده نگاشته

  اند. نكرده اشاره خاص معناي اين به كدام هيچ ها گزينه ساير و سؤال صورت چون نيست معنايي چنين فلسفه، آغاز از مقصود سؤال اين در كه
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  دوازدهم فلسفه ۹ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۳۹
 زمـان طـول در كـه موعل برخالف هستند. ثابت زمان طول در بنابراين باشند، مي هستي اساسي و بنيادين مسائل ٔهدربار فلسفي هاي پرسش  

 جديدي مسائل همواره البته مانند. مي ثابت فلسفي هاي پرسش از بسياري شوند، مي منسوخ قديمي هاي پرسش از بسياري و كند مي پيشرفت
  اند. ثابت آن هاي پرسش ينتر بنيادي ولي شود، مي اضافه فلسفه به

  غيرمادي. چه و مادي چه پرسد؛ مي مطلق وجود از فلسفه :۲ گزينۀ  
  دارد. وجود احتماالً پاسخي چنين ولي باشد، نشده پيدا كنون تا فلسفي سؤاالت برخي براي پاسخي چنين شايد :۳ گزينۀ  
 گفـت تـوان نمي ولـي گيرند، مي قرار مضاف هاي فلسفه حوزٔه در كه شود مي مطرح نيز جديدي فلسفي هاي پرسش علم پيشرفت با :۴ گزينۀ  

  شوند. مي ايجاد فرايندي چنين در فلسفي سؤاالت اوقات بيشتر
  دوازدهم فلسفه ۱۸ و ۱۷ هاي صفحه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۴۰
 بـه متكـي كـه اسـت تجربـه اين است معتقد زيرا داند، مي تجربي ادراك گونه هر از مستقل و محض عقلي اصل يك را علّيت اصل سينا ابن  

  است. پذير امكان تجربه طريق از طبيعت، جهان در عليت هاي مصداق يافتن است معتقد او البته برعكس. نه است، عليت اصل پذيرش
  دوازدهم فلسفه ۱۱ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۴۱
 است، ممكن هميشه علت، عدم يا وجود از نظر قطع با حالتي چنين فرض و است تساوي حالت در عدم و وجود به نسبت خود ذات در ماهيت  

 ماهيـت ايـن شـدن موجود علت اينكه عين در است ممكن بنابراين .ديو مثل معدوم ماهيات براي چه و درخت مثل موجود ماهيات براي چه
 است ترازويي مانند كه حالت اين ).۳ گزينۀ (رد ببينيم عدم و وجود بين تعادلي وضعيت رد را ماهيت آن علت، از نظر قطع با ما باز دارد، وجود

 در كنيم، نظر ماهيت اين علت به اگر اما است، علت از نظر قطع با ماهيتي هر براي ذاتي حالت يك اند، گرفته قرار برابر حالت در آن كفۀ دو كه
 عالم در تعادلي حالت از آن شدن خارج بنابراين بود، خواهد معدوم يا موجود خارج، جهان در ماهيت اين آن، وجود عدم يا علت وجود صورت
  .)۱(رد گزينۀ  شود مي محقق علت عدم يا وجود به نظر با و است ممكن واقع،

  ندارد. عدم و دوجو بين ماهيت تعادلي حالت به ربطي و هستند متمايز هم از كامالً مفهومي نظر از ماهيتي هر عدم و وجود :۲ گزينۀ  
  دوازدهم فلسفه ۵ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۴۲
  است. بودن غيررشدكننده جمادات ذاتيات از و است غيررشدكننده) يا غيرنامي (مادٔه جماد كتاب  
  ودش.خ نه ،است دليل به نياز بي مطلب اين نقيض پس .است بودن خوراكي خوردني، غذاي ذاتيات از :۲ گزينۀ  
  شود. مي اثبات تجربي هاي آزمايش با و نيست فلز ذاتيات از نبودن عايق :۳ گزينۀ  
  است. شده ثابت تجربه به مناطق برخي در كه است امري و نيست تابستان ذاتيات از نبودن سرد :۴ گزينۀ  
  دوازدهم فلسفه ۱۷ و ۱۶ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۴۳
 تجربـي راه يـك نيز ذهن در عليت خياليِ تصوير شدن ساخته از او تبيين بنابراين است، تجربه و حس ما شناخت راه تنها است تقدمع هيوم  

  است. انسان ذهني و رواني حالت اين شناخت براي
 رابطـۀ حقيقـت در پيشـين، يانگرا تجربـه خالف بر او نظر از زيرا نيست، استداللي روند يك دهد، مي توضيح هيوم كه روندي اين :۲ گزينۀ  

 اسـت معتقد هيوم نداريم. واقعي عليت تجربي شناخت براي راهي هيچ پس نيست، استنتاج قابل امور، توالي مشاهدٔه مثل مقدماتي از عليت،
  شود. مي حاصل ذهني ناخودآگاه تداعي و انعكاس اساس بر بلكه استدالل با نه كه دارد وجود عليت از رواني توهم يك صرفاً كه
  دوازدهم فلسفه ۱۷ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۴۴
 تكـرار از برگرفتـه ذهني تداعي اساس بر يعني است تجربه بر مبتني تبيين يك معلول، و علت بين ضروري رابطۀ و عليت براي هيوم تبيين  

 ضروري اي هرابط كه ايم پنداشته چنين معلول، و علت توالي مشاهدٔه در عادت جهت به ما يعني شود، مي توجيه تجربي) (امري ها پديده توالي
  نداريم. ضرورتي چنين ادراك براي راهي واقعاً كه حالي در دارد. وجود معلول و علت ميان

  كند. مي ترديد امر اين در خودش لذا و نيست يقيني هيوم نظر از :۱ گزينۀ  
 ادراكات به و گراست تجربه او چون است عاجز امر اين از هم عقل ولي كند، درك را ضرورتي نچني تواند نمي حس گرچه هيوم نظر از :۲ گزينۀ  

  است. اعتماد بي حس از مستقل عقلي
   دارد. توجه مطلب اين به هيوم و ابطال نه و كند اثبات تواند مي نه را »معلول و علت بين ضرورت« تجربه :۳ گزينۀ  
  دوازدهم فلسفه ۲۰ تا ۱۸ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۴۵
 سـراغ بـه خـاص محصـولي ساخت براي لذا دارد، را خودش با متناسب نتايج انتظار هرچيزي از انسان كه است اين سنخيت اصل به باور نتايج از يكي  

   متخصـص افـراد لزومـاً نـه بـرد، مي سـازنده علـت يك كردن فراهم سمت به را ما صرفاً عليت اصل به باور مورد اين در رود. مي امر همان متخصصان

 عوامل بررسي ).۴ گزينۀ (رد است پروژه در موفقيت توقع سبب بلكه نيست متخصصان از استفاده سبب وجوب، اصل به اعتقاد همچنين ).۲ گزينۀ (رد

 متخصصـان، وجود با داريم توقع يابد، مي ضرورت لولمع وجود علت، وجود صورت در معتقديم ما وقتي شود. مي ناشي وجوب اصل به اعتقاد از ناكامي،

 نقـص اين سبب عواملي چه كرد بررسي بايد و است بوده ناقص ما علت البد پس ايم، نرسيده موردنظر معلول به كه حال شود. ساخته درستي به هواپيما

 ايـن بر تأكيد سؤال صورت در ولي شده، ناشي سنخيت اصل هب باور از بيشتر مشكل، كشف براي »فني تيم« از استفاده كه كنيد توجه است. شده علت

  ).۴ و ۲ هاي گزينه (رد است وجوب اصل به اعتقاد از ناشي عمدتاً مطلب اين كه هستيم پروژه شكست عوامل دنبال به چرا كه است
 هسـتيم، پديده يك براي عواملي نبالد به ،»عليت اصل« طبق اينكه به توجه با هم دوم قسمت و است درست گزينه اين اول قسمت :۱ گزينۀ  

 اسـت كلي بسيار اصل يك عليت، اصل كه داشت توجه بايد است. سؤال اين قسمت دشوارترين گزينه اين رد بنابراين باشد، درست تواند مي
 به پديده آن ولي كند، مي فراهم را پديده يك علت انسان وقتي خاص طور به اما است، دخيل نوعي به انسان تصميمات تمام در آن، به باور كه

 ايجـاد ضـرورتاً معلول علت، شدن فراهم با دارد توقع وجوب، اصل طبق كه پردازد مي مشكل بررسي به دليل اين به شود، نمي ايجاد درستي
  كند. مي ايفا عليت اصل داشتن باور به نسبت تري محوري نقش وجوب، اصل به باور شرايطي چنين در بنابراين شود،

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

  

 
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

مون
آز

 ۵ 
ین 

ورد
فر

۱۴۰
۰

   |   
روه

گ
 

شی
زمای

آ
 

لوم
ع

 
سان

ان
ی   

 
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

مون
آز

 ۱۴ 
 آبان

۱۴۰
۰

    |
روه

گ
 

شی
زمای

آ
 

لوم
ع

 
انی

انس
  

۳۲۳۲

  
  شناسي روان ۱۳ و ۱۲ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۴۶
  موارد: بررسي  
  .بشوند هم گريد يها الؤس طرح باعث ند،يايب الؤس كي به پاسخ در اينكه ضمن توانند يم ها هيفرض -درست )الف  
يك  شدن رفتهيپذ و بودن معتبر كه كرد دقت ديبا البته .شوند يم ليتبد »اصل اي نقانو« به شدن رفتهيپذ صورت در ها، هيفرض -نادرست )ب  

 از پس است، يعلم و شده واقع قبول مورد اكنون كه يپاسخ است ممكن بلكه ست،ين پاسخ آن بودن يواقع و درست يمعنا به لزوماً پاسخ،
  .گردد يتلق نادرست و شده گذاشته كنار دانشمندان، يها فرض شيپ در رييتغ ليدل به اي و يقبل شاتيآزما ينادرست از يآگاه ليدل به يمدت

 يهـا پاسـخ كنند يم يسع لشانيّتخ ٔهقوّ از استفاده با نيهمچن و يقبل يها تجربه و دانش به توجه با دانشمندان موارد شتريب در -درست )ج  
  .دارد نام هيفرض كه بدهند يعلم يها مسئله به يا دهيسنج ممكن تاحدّ و هياول

  .شود يم آغاز مسئله طرح با دانشمندان يها پژوهش-درست )د  
  شناسي روان ۲۰ تا ۱۸ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۴۷
 محقـق ليدل نيهم به .شود تيرعا كننده شركت افراد مورد در ياخالق مسائل ديبا است، انسان ها آن موضوع كه يشناس روان يها پژوهش در  
  .دهد قرار ،شود يم نفسش عزت كاهش باعث كه يتيموقع در را يآزمودن ،ندارد جازها
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
 و شـفاف ق،يـدق فيـتعر خـود قيـتحق يرهـايمتغ از ديـبا محقـق يعنـي اسـت؛ ياتيعمل فيتعر يعلم روش يها يژگيو از يكي :۱ گزينۀ  

  آيد. مي دست به مختلف هاي آزمون در فرد نمرٔه از استفاده با عملياتي ريفتع موارد از بسياري در .كند ارائه يريگ اندازه قابل
 هـا، فـرض شيپ همچون يعوامل تأثير تحت غالباً وجود نيا با باشند، طرف يب و قيدق ها ديپد فيتوص در كنند يم يسع شناسان روان :۲ گزينۀ  

  .رنديگ يم قرار شيخو ذهن در وجودم يها يريگ جهت نيهمچن و ها ارزش علم، هر در هشد رفتهيپذ اتينظر
 ضـوابط تيـرعا با يفرد هر و ستين يخصوص يعلم روش يها افتهي يعني است، يريتكرارپذ يعلم روش يها يژگيو از گريد يكي :۳ گزينۀ  

  .كند تكرار را گرانيد يها افتهي تواند يم يعلم
  شناسي نروا ۲۱ و ۲۰ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۴۸
  .شود يم محسوب يذهن فرايند پس ،ستندين مشاهده قابل ميمستق صورت به كردن يزير برنامه و يكودك خاطرات آوردن خاطر به ،ينيغمگ  
  .شوند يم محسوب رفتار پس ،هستند مشاهده قابل ميمستق صورت به يباز توپ و يساز النه  
 ايـن سـؤال در كه است گرفته صورت رفتار ،درآورد نوشته صورت به را آن فرد اگر و دشو يم انجام فرد ذهن در كردن يزير برنامه ديكن دقت  

  است. نشده بيان موضوع
  شناسي روان ۲۷ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۴۹
  بود. دور به ها داروي پيش يا تعصب از ممكن جاي تا و شوند ثبت دقيق شكل به بايد اطالعات مشاهده، روش در  
 در امـا اسـت، داوري پيش و قضاوت با همراه ۴ و ۳ و ۱ هاي گزينه گفت توان مي »حسادت روي از« و »خيال بي« ،»دوستي نوع حس با« هاي عبارت به توجه با  

  داد.) قرار تحليل مورد ار ها آن توان مي اطالعات ثبت از پس كه باشيد داشته (دقت است. شده ثبت قضاوت و تفسير بدون و دقيق صورت به اطالعات ۲ گزينۀ
  شناسي روان ۲۸ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۵۰
    .است افتهي سازمان و هدفمند ي،معمول يگوو گفت برخالف مصاحبه  
  .بدهد ما به يكساني باًيتقر اي كساني ٔهنمر ديبا اجرا متعدد دفعات در ها آزمون  
  .هستند يشناخت روان يها يژگيو كردن يكمّ يبرا يابزار ها آزمون  
  شناسي روان ۴۸ و ۲۲ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۵۱
  موارد: بررسي  
  .شود يم محسوب يعال شناخت جزو صورت هر در يريگ ميتصم و است كرده يريگ ميتصم لباس ديخر مورد در سارا .نادرست الف)  
 يادراك پردازش دبستان از قبل كودكان رايز ،دهد يم حيترج ،است او مناسب كه يلباس به را است بايز و رنگ قرمز كه يلباس سارا .درست ب)  

 يادراكـ پـردازش به اشاره زين تيب نيا دوم مصرع .كنند يم توجه يظاهر و يحس يها يژگيو به شتريب ،يفيك يها يژگيو يجا به و دارند
  .رديبگ را است ارزش كم كه نان تكه كي آن يازا در و بدهد را است رزشا با كه يگوهر ،است حاضر كودك كي ديگو يم و دارد

 .اسـت يادراكـ پـردازش نـوع باشـد، داشته هيتك محرك يظاهر شكل و اندازه مانند ،يحس يها يژگيو بر صرفاً پردازش هرگاه درست. ج)  
  .كنند يم استفاده يادراك پردازش از شتريب دبستان از قبل كودكان

  شناسي روان ۱۲ صفحۀ * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ ينۀگز پاسخ: -۲۵۲
 هينظر يتجرب علم در .است يتجرب علوم از يكي كيزيف علم ولي ،است پرداخته هيفرض ۀارائ به با الهام گرفتن از رؤياي خود اينشتين هرچند  

 قـرار دأييـت مـورد تجربـه و شيآزمـا ۀليوس به كه هستند ييها هيفرض زين يعلم نيقوان و اصول و است يعلم نيقوان و اصول از يا مجموعه
  .است گرفته شكل فرايند نيهم اساس بر زين اينشتين يۀنظر .اند گرفته
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  شناسي روان ۴۰ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۵۳
  ).هستند همجنس الزاماً همسان يدوقلوها( اند آمده وجود به جدا تخمك دو از و اند ناهمسان يقلو دو حتما ،ستندين جنس هم چون ديسع و سارا  
  ).ديسع( است ياخالق رشد به مربوط گرانيد حقوق تيرعا ).سارا( است ياجتماع رشد به مربوط همساالن با روابط يبرقرار  
  شناسي روان ۴۸ و ۴۱ هاي صفحه * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۵۴
 بـروز نحـؤه بـر و دارنـد وجـود فرد از بيرون در محيطي عوامل .است ثرؤم يزبان رشد در يطيمح عوامل از كي عنوان به يباز اسباب با يباز  

  گذارند. مي تأثير رشد مراحل و ها جنبه در تغييرات
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
 لحاظ از مثالً .داد اهدخو نشان رشد مختلف يها جنبه در را اتيخصوص يبرخ مرگ، تا ينيجن ٔهدور از يآدم رسش، فرايند اساس بر :۱ گزينۀ  

  .رسد يم بلوغ به يسالگ ۱۴ تا ۱۱ در نوجوان نيانگيم طور به يجسمان رشد
  .است رسش به مربوط ،ها ييتوانا شروع سن در افراد يها شباهت :۲ گزينۀ  
 تيـنها در آمـده، ايدن  به بد نسل از و دارد يبد ذات كه يكس ديگو يم رايز ،دهد يم قرار ديكأت مورد را يوراثت عوامل نقش تيب نيا :۳ گزينۀ  

  .شود بزرگ خوب يها انسان با اگر يحت ،شود يم يبد آدم
  شناسي روان ۴۴ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۵۵
 رفتـار بـا و داد درشـ را او حيصح احساسات و عواطف ديبا .كند يباز كه باشد آزاد ديبا اول سال هفت در كودك ، اكرم امبريپ ثيحد با مطابق  

  )۱ نهيگز رد( .رديگ بهره دشيتقل حس از حيصح گفتار و عمل با كه كرد يسع او از اطاعت توقع بدون و داد پرورش را او دهيپسند گفتار و خوب
 رهنمـون هـا يزشـت از يدور و ها ارزش به را او و كرد كوشش او بيتأد در و فهماند او به را ها ييبايز و ها يزشت ديبا كم كم دوم سال هفت در  

  دارد. مطابقت توصيه اين با ۳ گزينۀ در نرگس پدر رفتار .ساخت
 دانسـت خانواده بزرگ عضو چون را يو ديبا .رفتارشود او با آمرانه صورت به دينبا گريد .كرد رفتار مشاور ۀمنزل به او با ديبا سوم سال هفت در  
  )۴ و ۲ هاي هنيگز رد( .ددا دخالت ها يريگ ميتصم در را او گرانيد مانند و
  شناسي روان ۴۷ و ۴۴ هاي صفحه * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۵۶
  .است يزندگ اول سال دو تيطفول  
  .نامند يم نوپا ،اند افتاده راه تازه كه را ساله ۳ تا ۱ كودكان يبرخ  
  .فتدا يم اتفاق يماهگ ۸ تا ۵ در مستقل نشستن  
  شناسي روان ۵۶ و ۵۵ هاي صفحه * دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۵۷
 نظـر، مورد فيتكل يها ضرورت با و شوند يم متمركز مرتبط اطالعات بر كه معنا نيا به است؛ تر ينشيگز كودكان با سهيمقا در نوجوانان توجه  

  .شوند يم سازگار بهتر
 و بهتـر ييتوانا نيا ينوجوان در اما ،دارد وجود ينشيگز توجه هم يكودك رد كه دهد يم نشان »شدن سازگار بهتر« و »تر ينشيگز« عبارت دو  

  ).است يكمّ رييتغ كي يعن(ي شود، يم بيشتر
  شناسي روان ۵۹ صفحۀ * ساده :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۵۸
  .شود يم شامل را گرانيد با ارتباط ٔهنحو و ديعقا فكر، طرز ت،يهو .است تيهو به يابيدست ،ينوجوان ٔهدور ياجتماع رشد در راتييتغ از يكي  
  شناسي روان ۶۲ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۵۹
 ياخالقـ رفتـار به شناخت، داشتن صرف موارد از ياريبس در اما است، وابسته شناخت عناصر ريسا يريگ شكل به ياخالق درك رشد چند هر  

  .شود ليتبد فرد يها ارزش و باورها و ديعقا به ديبا شناخت شود، يمنته القاخ به شناخت نكهيا يبرا .شود ينم منجر
  :ها نهيگز ريسا يبررس  
  .است وابسته شناخت عناصر ريسا يريگ شكل به ياخالق درك رشد :۱ گزينۀ  
  .ستين ياخالق رفتار بروز ۀالزم يمفهوم پردازش :۳ گزينۀ  
  .)ستين يكاف شرط اما( است الزم شرط شناخت پس است، شناخت يريگ شكل مستلزم ياخالق رفتار بروز :۴ گزينۀ  
  شناسي روان ۶۳ صفحۀ * متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۶۰
 كـم يبرا تالش يجا به آنان از ياريبس كه يحال در .كنند تالش يآرمان  خود به دنيرس يبرا نوجوانان كه رود يم انتظار يزندگ يعيطب روند در  

 ست،ين يعيطب ريغ ينوجوان ٔهدور در دهيپد نيا چند ره .برند يم لذت آن از و كنند يم ياپردازيرؤ ،يواقع  خود و يآرمان  خود نيب ۀفاصل كردن
  .شود يم عملكردها ريسا و يليتحص عملكرد در افت باعث آن از مكرر دٔهاستفا يول
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