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1400 بهمن 15زمايشي  آ زمون آ

عمومي آزمون

رچ
فت
د

ة 
مار
ش

1ة 
لة
رح
م

 7

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

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

 از اسـتفاده بـا ، ...و دو نهیگز یها آزمون ویآرش ،یآموزش کمک یها جزوه
 )عبور رمز عنوان به( خود یمل کد و )یکاربر  نام عنوان به( یداوطلب ۀشامر 
  .دیشو gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد
 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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  هاي زير باشد؟ تواند پاسخ مناسبي براي معناي تعداد بيشتري از واژه كدام گزينه، مي -۱
  »غاشيه، مُغ، صباح، تلقّي، انگاره، كُرَند«  
  موبد -ماري خطرناك در جهنم -بامداد -) مانند1  
  مرشد -هاي جهنم يكي از نام -دريافت -) اسبي كه رنگ آن ميان سرخ و سياه باشد2  
  تعبير -موبد -گاه چاشت -اي از قرآن ) سوره3  
  اسبي كه رنگ آن ميان زرد و بور باشد -طرح و نقشه -پگاه -) نگرش4  
  معني شده است؟» غلط«در كدام گزينه دو واژه  -۲

  همّت: طبع پست) (دون -(دربايست: ضرورت) -) (مؤكّد: استوار)2  (خيرخير: آسان) -ك)ش (شبهت: بي -) (اقبال: سعادت)1  
  (مطرب: نوازنده) -(توقيع: مهر زدن) -) (نژند: اندوهگين)4  (زنخدان: چانه) -(رقعه: نامۀ بلند) -) (دوال: يك اليه)3  
  است؟ نادرستمعني چند واژه  -۳

 -(بختـك: كـابوس) -(درايت: توانـايي) -(شايق: آرزومندي) -(زبوني: درماندگي) -شده) يين(موعد: تع -(اجنبي: خارجي) -وجد: سرور)«(  
  »(توازن: تبادل) -گون: به رنگ نقره) (سيماب -(اذن: رخصت)

  ) شش4  ) پنج3  ) چهار2  ) سه1  
  ؟شود نميديده » غلط اماليي«در كدام بيت  -۴

ام ســــجودي ) نگذاشــــت آســــتانش در جبهــــه1
 

م اكنـــون نمـــاز خـــود راگـــذار  ســـجده مي بـــي 
 

ــپار2 ــدايش س ــه خ ــوار رو ب ــرد خ ــو را ك ــه ت ) هرك
 

 

ــــار زود ــــق ع ــــه ح ــــاندت روي ب ــــه بترس هرك
 

) ايــن بــاد كــدام اســت كــه از كــوي شــما خاســت؟3
 

وين مرغ چـه نـام اسـت كـه از سـوي سـبا خاسـت؟ 
 

) گر خـواب و خـورد بـود مـراد، ايـن كمـال نيسـت4
 

ــاهلي چر   ــرض، ك ــت ق ــت اس ــم و حكم ــت؟ور عل اس
 

  ............... جز بهشود  ديده مي» غلط اماليي«ها دو  در تمام گزينه -۵
  اهتمام و سعي -صرصام و هذيان -غريب و ناآشنا -) هالوت و شيريني1  
  حطام دنيوي -وزر و وبال -آوردگاه قاضي -) حميت و غيرت2  
  لئاب و پوشش -غلتيدن و رقصيدن -سفير و نهيب -شبهت ) حالل بي3  
  مبدأ و مقصد -محظ و صرف -ترجيه و برتري -) مهيب و هولناك4  
  وجود دارد؟ » غلط اماليي«در كدام عبارت  -۶

  ) من از حرص و طمع به دورم و از خواني به لب ناني قانعم؛ اما گدا، سخرٔه حرص و طمع است.1  
  به سوي ما فرما. ها، طاق ابروي توست. نظري ) الهي قبلۀ عارفان خورشيد روي توست و محراب جان2  
  هاي سرد و قريب مگوي.  ) اگر غزل و ترانه گويي سهل و لطيف گوي و به قوافي معروف گوي، تازي3  
  ) پسر چون بالغ گشت بنگر اندر وي، اگر سر صالح و كدخدايي دارد، تدبير زن خواستن كن تا آن حق نيز گزارده باشي.4  
  معرفي شده است؟ نادرستمؤلف چند اثر  -۷

 - (تحفة االحرار: محمد عـوفي) - (تيرانا: مهرداد اوستا) - (بهارستان: جامي) - (سانتاماريا: مهدي شجاعي) - ري به خانۀ خورشيد: سلمان هراتي)د«(  
(عباس ميرزا، آغـاز گـري تنهـا:  -(بخاراي من ايل من: محمدبهمن بيگي) -(كوير: ابراهيم باستاني پاريزي) -(فرهاد و شيرين: احمد عربلو)

  »حميدي شيرازي) مهدي
  ) پنج4  ) دو3  ) سه2  ) چهار1  
  كند؟ هاي كدام گزينه همگي دربارٔه بيت زير صدق مي آرايه -۸

ــز ــردي هرگ ــاه نك ــدي م ــو بُ ــو روي ت ــر چ گ
 

بــه سرانگشــت نبــي صــورت مــه را بــه دو نــيم 
 

  تشبيه -ايهام تناسب -مجاز -) كنايه2  تشخيص -تشبيه -استعاره -) تلميح1  
  تشخيص -تضاد -تلميح -) ايهام4  جناس -تضاد -لوب معادلهاس -) استعاره3  
  شود؟ ترتيب ديده مي به» حسن تعليل، ايهام تناسب، استعاره، تضاد، جناس همسان«هاي  در كدام ابيات آرايه -۹

الــف) تــا غبــار خــط ريحــان تــو بــر گــل ديــده
 

ـــت  ـــاده اس ـــده در آب افت ـــك دي ورق مردم
 

دوريــمب) زآن روي كــه از روي نگــارين تــو 
 

 

ـــاريم ـــه نگ ـــه خوناب ـــدوده ب ـــار زران رخس
 

ــر آتــش داشــت ــل ســرخ را ب ــه روي گ ج) زمان
 

غمانــه كنــد كــه شــكرخند بــي ســزاي آن 
 

فشـاني د) خواجو از شوق رخت بس كه كنـد سيل
 

اسـت همه پيـرامنش از خـون جگـر اللـه دميده 
 

پرده هـر عيبـي كـه دارد در لبـاس كند بي ) ميه
 

داند كـه چيسـت شيدن نميپو هركه چشم از عيب 
 

  ب -د -الف -ه -) ج4  الف -ه -ج -د -) ب3  ه -د -الف -ج -) ب2  الف -ه -د -ب -) ج1  

 ۵ درس یانتها تا شیستا یابتدا از :۲ فارسی      ۱۱ درس یانتها تا ۸ درس از :۳ فارسی
´ 18
پيشنهادي زمان
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 در كدام بيت وجود دارد؟» استعاره -ايهام تناسب -تشبيه«هر سه آرايۀ  -۱۰  22
ـــاز1 ـــن س ـــت از دل م ـــو راس ـــق ت ـــۀ عش ) زخم

 

ـــــــرم  ـــــــۀ زي ـــــــت نال ـــــــاني اس زاري خاق
 

جــــــــان نشــــــــكيبد) دل از آن راحــــــــت 2
 

 

ــــــــــــــكيبد ــــــــــــــنه زآن آب روان نش تش
 

ـــتم3 ـــتي نشكس ـــودبيني و هس ـــۀ خ ـــا شيش ) ت
 

يـــك جرعـــه بـــه كـــام از مـــي لعلـــش نچشـــيدم 
 

) بـــاده نوشـــيدن بـــه خلـــوت لـــذتي دارد مـــدام4
 

ــازك  ــد ن ــه باش ــاعت ك ــه آن س ــديم خاص ــدامي ن ان
 

  ...............  جز بههاي مقابل همۀ ابيات تماما درست است  آرايه -۱۱
بايـــد زيســـت ) در عشـــق چـــو شـــمع مـــرده مي1

 

ــت  ــن نگريس ــمع روش ــو ش ــس چ ــه ك ــس در هم پ
 

 تضاد) -(تشبيه 

مهـر سـخن گفـت  ) هر شب كـه فلـك زان مـه بـي2
 

يـــك شـــهر بـــه فريــــاد ز فريـــاد مـــن آمــــد 
 

 استعاره) -(مجاز 

ــي3 ــو م ــاالي ت ــه ب ــه ب ــتي گرچ ــرو ) راس ــد س مان
 

ـــرد  ـــوان ك ـــرو روان نت ـــا س ـــو ب ـــد ت ـــبت ق نس
 

 جناس) -بيه(تش 

) هر جان كـه بـر لـب آمـد واقـف از آن دهـان شـد4
 

ــد  ــان ش ــاه از آن مي ــت آگ ــان رف ــه از مي ــر ك ــر س ه
 

كنايه) -همسان (جناس 
  شود؟ مي در سرودٔه زير مجموعاً چند وابستۀ پيشين ديده -۱۲

  يك زمان واحد/ بر هر دو قطب نااميـد نتابيـد/داند/ پس آفتاب سرانجام/ در  اين كيست اين كسي كه بانگ خروسان را/ آغاز قلب روز نمي«  
  »ي توقف است. ها اند/ و اين صداي سوت ها نگران حوادث چه مردماني در چهارراه

  ) پنج4  ) شش3  ) هفت2  ) چهار1  
  ...............  جز بههستند، » قيد«ها  ه در همۀ گزينه  شد هر دو واژٔه مشخص -۱۳

ــــياري 1 ــــه هش ــــر روز ب ــــو) ه ــــم آزاري نون دل
 

ـــين خـــوش مســـت  ـــذر آري آزار چن ـــي و ع ـــر آي ت
 

ــه 2 ــالش ك ــش خي ــب ز نق ــون) دارم عج ــت چ نرف
 

 

ــده ــه  از دي ــام ك ــه دم ــتدم ب ــار شس ــت ش ك وشوس
 

گوي رندان را كه با حكم قضا جنـگ اسـت ) نصيحت3
 

گيــرد ســاغر نمــي مگــربيــنم  تنــگ مــي بــسدلــش  
 

ــي4 ــرا م ــي و  ) م ــر دمبين ــي ه ــادت م ــي دردم زي كن
 

ــي  ــو را م ــيلم ب ت ــنم و م ــادتي ــي زي ــر دم م ــود ه ش
 

  شود؟ ديده مي» فعل مجهول«در كدام گزينه  -۱۴
ـــه چشـــم كـــم1 ـــد ب ـــۀ كســـي كـــه نبين ) در پل

 

ــــنجيده مي  ــــوهر س ــــفال گ ــــنگ س ــــود س ش
 

) هـــركس شـــود ز ســـنگ مالمـــت حريربيـــز2
 

 

شـــود چـــون ســـرمه روشـــنايي هـــر ديـــده مي
 

) نشـــد كـــه غنچـــۀ منقـــار مـــا شـــكفته شـــود3
 

ــه  ــن ك ــي  در آن چم ــود ب ــل ش ــدان گ ــيم خن نس
 

ــت4 ــن اس ــغ اي ــه روي تي ــوهر ب ــتۀ ج ــط شكس ) خ
 

ـــردد نمي  ـــته نگ ـــه كش ـــه هرك ـــور ك ـــود مغف ش
 

  ترتيب، كدام است؟  هاي اول، دوم، چهارم و ششم در ابيات زير، به زمان فعل -۱۵
كوشـد كـه وي را در كمنـد آرد خرد با عشـق مي

 

ـــيكن برنمي  ـــايي ول ـــا توان ـــعيفي ب ـــد ض آي
 

ــ آمــد ي ز نزديكــان مالمــت ســخت ميمــرا وقت
 

نترســم ديگــر از بــاران كــه افتــادم بــه دريــايي 
 

  مضارع اخباري -مضارع اخباري -ماضي ساده -) ماضي استمراري1  
  ماضي ساده -ماضي استمراري -مضارع التزامي -) مضارع اخباري2  
  ماضي ساده -مضارع اخباري -مضارع التزامي -) مضارع التزامي3  
  ماضي نقلي -ماضي استمراري -ماضي ساده -اخباري) مضارع 4  
  ...............  جز بهكار رفته است،  به» ساز پايه هم«و » ساز وابسته«ها هر دو نوع پيوند  در همۀ گزينه -۱۶

) بباشـــــيد تـــــا مـــــن بـــــدين رزمگـــــاه1
 

ـــــاله  ـــــتانم ك ـــــر س ـــــم گ ـــــر ده ـــــر س اگ
 

ـــــــرده2 ـــــــك پژم ـــــــد لي ـــــــون چراغن ) چ
 

 

ــــــرده ــــــي م ــــــده وز نم ــــــي زن ــــــه نم ب
 

ــار نگفــت3 ــه ي ) بســوخت حــافظ و كــس حــال او ب
 

ـــــرد  ـــــداي را بب ـــــامي خ ـــــيم پي ـــــر نس مگ
 

ـــوختم4 ـــا س ـــاختم ت ـــش دل س ـــا آت ـــدر ب ) آن ق
 

بـــي تـــو اي آرام جـــان يـــا ســـاختم يـــا ســـوختم 
 

  ............... جز بهها با عبارت زير تناسب دارند،  همۀ گزينه -۱۷
  »به كار نيست و قيامت سخت نزديك است، حساب اين نتوانم داد. اين صلت فخر است، پذيرفتم و بازدادم كه مرا«  

) تو حساب خويشتن كـن نـه عتـاب خلـق سـعدي1
 

كـــــه بضـــــاعت قيامـــــت عمـــــل تبـــــاه داري 
 

جانــان ) اگــر نســيه اســت فــرداي جــزا پــيش گــران2
 

 

ــــدگاني را قيامــــت نقــــد باشــــد خودحســــاب زن
 

) جـــرم تـــو از حســـاب بـــرون اســـت و از شـــمار3
 

كنــــي؟ حســــاب بــــراي چــــه مــــي انديشــــه از 
 

ــــد ز انديشــــۀ حســــاب4 ــــه فارغن ) صــــائب چ
 

ــــار آخــــرت انجــــام داده  ــــه ك ــــي ك ــــد جمع ان
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  است؟  نادرستمفهوم مقابل كدام بيت  -۱۸  33
) خاك ليالي وطن را جـان شـيرين بـر سـر افشـان1

 

خســروان عشــق درس عبــرت از مجنــون گرفتنــد 
 

 فشاني در راه وطن) (جان 
رم از دســت محتاجــان) مكــن كوتــاه دامــان كــ2

 

ـــا  ـــدا بگش ـــم گ ـــن و چش ـــۀ زر واك ـــره از كيس گ
 

(توصيه به كرم و بخشش) 
ــــراوان دارد3 ــــوه ف ــــن مي ــــايي م ــــل تنه ) نخ

 

ـــون بي  ـــت چ ـــرا نيس ـــد م ـــت پيون ـــران حاج ثم
 

 (ميل به عزلت و انزوا) 
ــه چنــدين گــنج، رنــج و محنــت عــالم نمــي4 ارزد ) ب

 

ــن  ــت ك ــرك راح ــالم، ت ــج ع ــيدن رن ــد كش ــرا باي چ
 

 (ناپايداري دنيا) 
  مفهوم كدام گزينه متفاوت است؟ -۱۹

ســازد ســخنور را چــو خضــر ) زنــدٔه جاويــد مي1
 

ــــر از چشــــمۀ حيــــوان نمي  ــــد ســــخن در اث مان
 

اي بگـــــذار ) ز نـــــام نيـــــك اثـــــر جاودانـــــه2
 

 

ــــر نيســــت تــــو را كــــه زنــــدگي جــــاودان ميسّ
 

ـــا مي3 ـــده از م ـــان ) زن ـــان جه ـــام بزرگ ـــود ن ش
 

ـــــاض بي  ـــــن ري آب حيـــــوانيم مـــــا بقـــــا را اي
 

ـــر مي4 ـــاي اث ـــه كيمي ـــالم ) ب ـــن ع ـــوان در اي ت
 

ــــردن  ــــاودان ك ــــر ج ــــود عم دوروزه هســــتي خ
 

  مفهوم كدام بيت با ساير ابيات متفاوت است؟ -۲۰
ــد1 ــر قصــرش هــزاران پاســبان بودن ) اميــري را كــه ب

 

ــي  ــبان بين ــي پاس ــورش كالغ ــر گ ــر س ــون ب ــو اكن ت
 

ــر زدم2 ــر س ــش ب ــاك درگه ــا ز خ ــت ت ــاج دول ) ت
 

ـــر تـــاج خاقـــان و افســـر قيصـــر زدم  پشـــت پـــا ب
 

) تخــــت جمشــــيد حكايــــت كنــــد ار پرســــي3
 

ــم  ــر ج ــد ب ــه ش ــدون و چ ــه فري ــد ب ــه آم ــه چ ك
 

ــــدون و هوشــــنگ و جــــم؟4 ) كجــــا شــــد فري
 

ــــــــه دم  ــــــــازگردد ب ــــــــده ب ــــــــاد آم ز ب
 

  دارد؟ تقابلكدام گزينه با بيت زير  -۲۱
ديروز اگر سوخت اي دوست غم برگ و بار من و تو

 

ــ  ــيام ــو روز م ــن و ت ــار م ــوي به ــاغ ب ــد از ب آي
 

 

) جـان برافشــان بـه هــوايش چـو نســيم اي ســلمان1
 

ـــي  ـــو عل ـــار ت ـــه به ـــد ك ـــاز آم ـــزان ب ـــم خ رغ
 

  
ـــاغ دل از طـــرب و شـــكفتگي2 ـــت ب ) هرچـــه بياف

 

ـــا  ـــه هب ـــل او هم ـــد حاص ـــراق ش ـــن ف از دي اي
 

 غبار) (هبا  
ـــود3 ـــرده ب ـــالم ب ـــني از روز ع ـــت دي روش ) ظلم

 

ــــ  ــــكوفه ع ــــداز ش ــــو، روز ش ــــاني از ن الم ظلم
 

  
) روي چــو دوزخ زمــين گشــت ز ســبزه بهشــت4

 

ـــار  ـــه زمســـتان به ـــان شـــد ب ـــۀ جه فصـــل گرفت
 

  
  ؟  است  مفهوم منظومۀ زير در كدام گزينه بهتر بيان شده -۲۲

  »بر با پاي دگر ها تلخي دانايي/ شهر تو در جاي دگر/ ره مي ها كاسۀ زيبايي/ بر لب در كف«  
د شـــوق را بـــا همـــه علـــم عـــاجزم) داروي در 1

 

ـــاهلم  ـــل ج ـــه عق ـــا هم ـــق را ب ـــار عش ـــارٔه ك چ
 

ــخ ســاخت2 ــدگي را تل ــن زن ــر م ــل ب ــر عق ) دار و گي
 

 

ـــين ـــرداري چن ـــه س ـــكر بيگان ـــت از لش ـــدتر اس ب
 

ـــود3 ـــقان پيم ـــه عاش ـــرابي ب ـــو ش ـــمۀ ت ) كرش
 

حس شـــد خبـــر افتـــاد و عقـــل بـــي كـــه علـــم بي 
 

) علـم و فضــلي كـه بــه چــل سـال دلــم جمــع آورد4
 

ترســــم آن نــــرگس مســــتانه بــــه يغمــــا ببــــرد 
 

  بيت زير با كدام بيت تناسب مفهومي دارد؟ -۲۳
ــــالم ــــع ع ــــاده وض ــــي نه ــــه ترتيب ب

 

ــم  ــي ك ــيش و ن ــد ب ــوي باش ــك م ــي ي ــه ن ك
 

 

ــــدت1 ــــت در وح ــــرينش ذّره ) نيس ــــراي آف اي س
 

ـــــان  ـــــابي در مي ـــــدارد آفت ـــــروغ او ن ـــــز ف ك
 

ـــز2 ـــط دالوي ـــو آن خ ـــار ت ـــفحۀ رخس ـــر ص ) ب
 

ـــم  ـــارب قل صـــنع چـــه مرغـــوب نوشـــته اســـت ي
 

ــت3 ــوب اس ــري خ ــه بنگ ــي هرچ ــل معرفت ــر اه ) گ
 

كه هرچه دوست كنـد همچـو دوسـت محبـوب اسـت 
 

) نــــوك قلــــم صــــنع تــــو در مبــــدأ فطــــرت4
 

ــــيا  ــــن صــــورت اش ــــر صــــفحۀ كُ ــــه ب انگيخت
 

  مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ -۲۴
آيـــين طريـــق از نفـــس پيـــر مغـــان يافـــت

 

اش نـــام نهادنـــد پي كـــه فرخنـــدهآن خضـــر  
 

 

ـــت1 ـــس اس ـــتگي ب ـــه سرگش ـــل بادي ـــا را دلي ) م
 

ـــــا  ـــــد آرزوي م ـــــم نكش ـــــر ه ـــــت ز خض منّ
 

ـــه ســـاغري اي خضـــر نيـــك2 پي دريـــاب ) مـــرا ب
 

ـــه بي  ـــت ك ـــر نيس ـــنم ميسّ ـــود رفت ـــل ز خ دلي
 

ـــد شـــدن3 ) آنچـــه از پيـــر طريقـــت كشـــف نتوان
 

ــــه مي  ــــي ديرين ــــات از م ــــا در خراب ــــابيم م ي
 

طلـــب، همرهـــي خضـــر وبـــال اســـت) بـــي درد 4
 

ـــت؟  ـــا چيس ـــم راهنم ـــت، غ ـــب هس ـــر درد طل گ
 

  مفهوم كدام گزينه با مفهوم بيت زير متناسب است؟ -۲۵
حـــــدّ غيـــــب صـــــورت بي صـــــورت بي

 

ـــب  ـــي ز جي ـــر موس ـــت ب ـــۀ دل تاف زآين
 

 

ــــن1 ــــۀ دل روش ــــق آين ــــجدٔه ح ــــود از س ) ش
 

ــم  ــد خ ــي ق ــرد ب ــوان ك ــال نت ــغ ج ــن تي ــده اي ش
 

يــــدٔه مــــن تنهــــا نيســــتگــــاه رخ او د  ) جلوه2
 

ـــه مي  ـــن آين ـــم اي ـــيد ه ـــاه و خورش ـــد م گردانن
 

ـــا3 ـــدار م ـــه دل داغ ـــم ب ـــه چشـــم ك ـــر ب ) منگ
 

زار مــــا فــــانوس شــــمع طــــور بــــود اللــــه 
 

ـــرده مي ) بي4 ـــب را پ ـــوه عي ـــر جل ـــه نظ ـــد ب ده
 

صــــائب رهــــين منــــت سرشــــار آينــــه اســــت 
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  ۲۶-۳۵( ب للّرتجمة أو التَّعریب أو املفهوماألصّح و األدّق يف الجواعّین(:  
  :)َمن بََعثنا ِمن َمرَقدنا هذا ما َوَعد الرّحمن و َصَدَق املُرَسلون( -۲۶

  گو هستند. ) آنکه به پناهگاه ما رسید، این چنین وعدۀ بخشش داد و فرستادگان راست۱  
  گویند. رستگاران راست می کس از جانب ما برانگیخته شود، این چنین وعدۀ رحمت داد و ) هر۲  
  ) چه کسی ما را از خوابگاهامن برانگیخت، این هامن است که خداوند وعده داده و فرستادگان راست گفتند.۳  
  ) ما را از خوابگاهامن چه کسی این چنین برانگیخت، خدا وعده داده بود و فرستادگان راست گفتند.۴  
  »: د اُّمهّن َفأجلَستُهّن عندها بالّتکریم!کانت له أخواٌت ُمعزَّزات فأخذُهّن عن« -۲۷

  ها را با احرتام نزد خود نشاند! ها را نزد مادرشان برد و [مادر] آن ) او خواهرانی گرامی داشت و آن۱  
  ها را با احرتام نزد خود نشاند!  ها را نزد مادرشان برد و او آن ) برایش برادرانی گرامی بودند که آن۲  
  ها را گرفت و با احرتام نزد خود نشاند!  داشت که مادرشان آن ) خواهرانی عزیز۳  
  ها با احرتام نزد او نشستند!  ها را نزد مادرانشان برد و آن ) او خواهرانی گرامی داشت که آن۴  
ألف صدیق و األلف قلیٌل و ال تّتخْذ عدّواً  وصایا لقامن إلبنه َمواعظ َقّیمة و مناذج تربویّة إلهتداء کّل الّشباب، یقوُل يف إحداها: یا بَُنّي إتّخذْ « -۲۸

  »: واحداً و الواحد کثیٌر!
گوید: ای پسـرم،  ها می ) پندهای با ارزش و الگوهای تربیتی در سفارش لقامن به پرسش، هدایتی برای هر جوانی است که در یکی از آن۱  

  است!  هزار دوست برگزین و هزار کم است و یک دشمن نداشته باش که یکی زیاد
فرمایـد: ای  هـا مـی بها و الگوهایی تربیتی برای هدایت همۀ جوانان اسـت، در یکـی از آن های لقامن به پرسش، پندهایی گران ) سفارش۲  

  پرسکم، هزار دوست انتخاب کن (که) هزار کم است و یک دشمن انتخاب نکن (که) یکی زیاد است! 
هـا (جوانـان)  که الگوهایی تربیتی بـرای راهنامیـی همـۀ جوانـان اسـت، بـه یکـی از آن بها وصیت کرد ) لقامن به پرسش پندهایی گران۳  

  گوید: ای پرسکم، هزار دوست انتخاب کن (که) هزار کم است و یک دشمن انتخاب نکن که زیاد است!  می
فرماید:  ها می ت که در یکی از آنهایی تربیتی اس هایی با ارزش و منونه های لقامن به پرسش، نصیحت ) برای هدایت هر جوانی، وصیت۴  

  ای پرسانم، هزاران دوست انتخاب کنید که هزار کم است و یک دشمن انتخاب نکنید که یکی هم زیاد است! 
  »: کوت عنه!ت و ال عوِقَب األحمق مبثل السّ مالّشیطان مبثل الّص  لم، و ال أسخطَ املؤمن ربّه مبثل الحِ  ما أرضیٰ « -۲۹

در برابر پروردگارش راضی کرد مانند بردباری و شیطان را خشمگین کرد همچون سکوت و احمق دربارۀ او (مـؤمن)  یزی مؤمن راچ چه )۱  
  با سکوت مجازات شد! 

کند (چیزی) مثل صرب و آنچه شیطان را خشمگین کرد، سکوت اسـت و عاقبـت نـادان چیـزی مثـل  ) آنچه خداوند را از مؤمن راضی می۲  
  سکوت در برابر اوست! 

) مؤمن پروردگار خود را با (چیزی) همچون صرب خشنود نساخته و شیطان را با (چیزی) مثل سکوت خـوار نکـرده و انسـان نـادان را بـا ۳  
  سکوت مجازات نکرده است! 

زی) ) مؤمن با (چیزی) مثل بردباری پروردگارش را خشنود نکرده و با (چیزی) مثل سکوت شیطان را خشمگین نساخته و نـادان بـا (چیـ۴  
  مانند سکوت در برابرش کیفر نشده است! 

  »: تقدیس العمل و تشجیع الّناس إلی القیام باألعامل املفیدة عمٌل ثقايفّ تربوّي بحاجة إلی تعلّم الّناس من زمن الطّفولة!« -۳۰
گیری مـردم از زمـان کـودکی تربیتی اسـت کـه بـه یـاد  -) مقّدس شمردن کار و تشویق مردم به پرداخنت به کارهای مفید، کاری فرهنگی۱  

  احتیاج دارد!
تربیتـی اسـت کـه بـه یـاد دادن مـردم از  -) انجام کارهای مقّدس و شجاعانۀ مردم در برخاسنت برای انجام کارهای مفید، کاری فرهنگی۲  

  زمان کودکی نیازمند است! 
  به آموزش از زمان کودکی مردم نیاز دارد!  تربیتی است که -) مقّدس شمردن کار و تشویق مردم به قیام، کار مفید و فرهنگی۳  
    تربیتی و نیازمند آموزِش مردم از زمان کودکی است! - پرداخنت به کارهای مفید همچون مقّدس شمردن کار و تشویق مردم، کاری فرهنگی )۴  
    بعضی شاعران ایرانی ...............»: مل بِصناعة التّلمیع!بعض الّشعراء اإلیرانیّین قد أنشدوا أشعارهم مع أبیات ممزوجة بالعربیّة و َسّموا هذا الع« -۳۱

  اند!  اند و این عمل را صنعت تلمیع نامیده ) اشعارشان را با ابیاتی آمیخته با عربی رسوده۱  
  هایی مخلوط با عربی رسودند و این عمل، صنعت تلمیع نامیده شده است!  ) اشعار خود را با بیت۲  
  اند!  اند و آن را صنعت تلمیع نامیده هایی مخلوط شده با عربی رسوده بیت ) شعرهای خود را با۳  
  اند و این کار، صنعت تلمیع نامیده شده است!  ) شعرهایشان را با ابیاتی آمیخته شده با اشعار عربی رسوده۴  

 ۲ و ۱ یها درس :۲ قرآن زبان عربی،      ۴۲ فحۀص یانتها تا ۳ درس :۳ قرآن زبان عربی،
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 :عّین الّصحیح -۳۲  55
  پدر را بوسید، سوی پدرش رفت و  ) راح اإلبن نحو والده فَقبَّله األب،: پرس به۱  
  ) و أجلَسه عنده و بعد قلیٍل جاءت بنته،: و کنار او نشست و بعد از اندکی دخرتش آمد، ۲  
  ) مل یُقبِّلها الوالد و لَم یُجلسها إلی جانبه،: پدر، او را نبوسید و او را کنار خودش ننشاند، ۳  
  ناراحت شد و فرمود: چرا بین کودکانت فرق گذاشتی؟ دا و قاَل: لِم تُفرِّق بین أطفالک؟: رسول خ ه للّ ) إنزعج رسول ا۴  
  : الخطأ نّي عَ  -۳۳

  شود!  وسیلۀ آن از مؤمن راضی می ه به عن املؤمن!: بردباری، برترین چیزی است که خدا بهللّ ) إّن الحلم أفضل يشء یرضی ا۱  
  کند!  د امانت است و از خیانت دوری می) طوبی لَِمن یعتقد األمانة و یجتنب الخیانة!: خوشا به حال کسی که پایبن۲  
هـا و نزدیـک شـدن بـه  ها فرزندانشـان را بـرای دور شـدن از پسـتی ) أرِشدوا أوالدکم إلبتعادهم عن األراذل و لتقّربهم إلی األفاضل!: آن۳  

  ها راهنامیی کردند!  خوبی
هـای زنـدگی را بسـیار یـاد  ین مؤمنـان کسـانی هسـتند کـه نعمـتتـر ) إّن أذکی املؤمنین هم الّذین یتذکّرون نعم الحیاة کثیراً!: باهوش۴  

 کنند!  می
  »: ها برای بندگانش هستند! ترین بندگان خدا نزد خدا، سودمندترین آن محبوب« -۳۴

  ه أنَفعهم لِعباده!للّ ه إلی اللّ ) أَحّب عباد ا۲  ه الّذین نفعوا ِعباده!للّ ) اُِحبُّ عباد ا۱  
  ه!للّ ه نافٌع کثیٌر لِعباده عند اللّ ) أَحّب عباد ا۴  ذي ُهو أنَفع لعباده!ُه عبده الّ للّ ) أَحبَّ ا۳  
ر خّدک للّناس و ال متِش يف األرض مرحاً (أّي جواٍب یناسب مفهوم هذه اآلیة الّرشیفة؟  -۳۵   )ال تَُصعِّ

  ) َمن غلَبت شهوتُه عقله فَهو ّرش من البهائم! ۲  ) تَعمُر الحکمة يف قلب املتواضع!۱  
  )ه ال یُحّب کُّل ُمختاٍل فخورللّ إّن ا() ۴  )و اقِصد يف َمشیک و اغُضض ِمن صوتک() ۳  
  ۳۶-۴۲( الّنّص مبا یناسب إقرأ الّنّص الّتايل ثّم أجب عن األسئلة(:  

یـور و الوحـوش الّتـي ترکهـا من خـالل الرّسـوم و الّنقـوش و ُصـَور الطّ  اتّفقواال أحَد یعرُف متی بََدأَِت الکتابُة بالّتحدید لکّن علامَء اآلثار «
ّسـومریّوَن يف البشـُر علی أّن تاریَخ الکتابة یعود إلی عرص الحجر! بعد آالِف الّسنین ظهرِت الکتابُة املِسامريُّة (میخی) کـأّول خـطٍّ إسـتخدمه ال

لوا تُراثَهم القّیَم علی ألواح من الطّین و الحجر! أّما املرصیّوَن القدماُء فک انوا أّوَل َمن إسـتخدموا الـورَق للکتابـة و بـدأوا یکتبـوَن العراق و َسجَّ
نـوا کُُتبـاً يف ُمختلـف املجـاالِت » الربدی« مراسالتِهم القانونّية و عقوَدهم الّتجاريّة علی أوراق شجرةِ  الّتي کانت تَنبُت علـی شـاطئ الّنیـل و َدوَّ

َول  كرشت صناعُة الورق بعد ذلـآثارَهم الّثقافيّة فيها! فانت ُمَقیِّدینَ کالطّبِّ و الّنجوم  يف العـامل و أصـبحت مـن أهـّم مصـادر الّتجـارة بـین الـدُّ
َدت مواضیُع الکتـِب و تََغیَّـرَت أشـکالُها إلـی أن بَلغـِت الیـوَم کتبـاً  تَحِمُل فقامت نهضُة الکتابة و هي  الحضارَة البرشیّة علی مّر العصور! فتعدَّ

ُحها (مرورگ   »أدنٰی کُلفة (هزینه) ُمحافظاً علی الطّبیعة و البیئة! رش) علی مطلوبه يف أقّل فرصة وإلکرتونّیة یَحُصل ُمتصفِّ
  :ّص النّ  حسب الخطأَ  َعنيِّ  -۳۶

َل املورّخوَن مَرص کـأّوِل دولٍة إستخدمِت الورَق للکتابة!۲  الوحوش لغَة الکتابة يف عرص الحجر!و  الطّیور نقوُش ) کانت ۱    ) َسجَّ
  ) إنترشت الکتب اإللـکرتونیّة يف العامل لـتُغِنیَنا عن کّل کتاب!۴  ل دولٍة إستخدمِت الخطَّ املسامريَّ يف الکتابة!) کان العراُق أوّ ۳  
 »یختاُر العدیُد من الّناس الکتَب اإللکرتونّيَة ............... «حسب الّنّص:  الخطأَ  َعنيِّ  -۳۷

  لوا علی املعلومات بسـرعة!صُ ـیَح) ل۲  ) لیُحاِفظوا علی سالمة الطّبیعة و البیئة!۱  
ول!۳     ) لـیَدفَعوا مثناً أقّل لقراءة الـکتب!۴  ) لِیتعرّفوا علی مصادر التّجارة بین الدُّ
  مفهوَم الّنّص:  ال یُناِسُب ما َعنيِّ  -۳۸

  ) ما کُِتَب قَـّر و ما ُحِفَظ فَـّر!۲  ) قَـیِّـدوا (به بند آورید) الـعلـَم بالـکتـابـة!۱  
  ) رُبَّ کتاٍب ال ینفع قارِئَه شیئاً!۴    لعلم صیٌد و الکتابُة قیـٌد!) ا۳  
 :جوابَه يف النَّّص  ال تَِجدُ عیِّن سؤاالً  -۳۹

 ) أیَن ظََهرَت الکتابُة املسامريُّة يف تاریخ الحضارة البرشيّة؟۲  ) ماذا کان املرصیّوَن الُقَدماء یکتبوَن علی أوراق األشـجار؟۱  
دَ ۳   َ اإلنساُن القدیم يف العرص الحجرّي عاّم مّر علیه؟۴  ت مواضیُع الُکتِب علی َمرِّ الزّمن؟) ملاذا تَعدَّ  ) کیف َعربَّ
  ِّ۴۰-۴۲( يف اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ  الخطأعني(: 

  »:إتََّفُقوا« -۴۰
 »لکنّ «معلوم/ فعٌل مع فاعله خٌرب للحرف املشبّهة  -»یَتَِّفقونَ «) مزیٌد ثاليّث و مضارعه: ۱  
 ه جملة فعلیّةفاعلمع فعل  فیه حرفاِن زائدان/ -للجمع املذکّر الغائب -ماض ) فعٌل ۲  
 فعل و فاعل /معلوم -ال یقبل املفعول -»ا، ت«بزیادة  -»إفتعال«) مزید ثاليثٌّ من باب ۳  
/ فعل رشط و الجملة رشطيّة -»إتّفاق«مصدره:  -ماٍض مبعنی املايض البعید ) فعٌل ۴    متعدٍّ

 

 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

 

ال
س

 
لي
صي
تح

 
01 - 

00  
رة 
شما

چة 
تر
دف

1 - 
ي 
وم
عم

ن 
مو
آز

15 
ن 
هم
ب

14
00

  ) 
وه
گر

 
زم
آ

شي
اي

 
وم
عل

 
ني
سا
ان

 (  

  »:تَحِمُل « -۴۱  66
 فعل مع فاعله جملة فعليّة  /»ح م ل«حروفـه األصلیّـة  -دون حرف زائد -) فعٌل ۱  
  مع فاعلـه جملة حـاليّةفعل  /معـرب -الزم -مجرّد ثالثـيٌّ  -املخاطب للمفرد -) فعٌل ۲  
 »الحضارة«فاعٌل و مفعوله فعل و  /معلوم -»لَحمْ «مصدره:  -للغائبة -مضارع ) فعٌل ۳  
 خٌرب يف الجملة الحالیّة»/ َحملَْت «ماضیه املعلوم:  -للمفرد املؤنّث -) فعٌل مضارع۴  
  »:ُمقیِّدین« -۴۲

 معرب -نکرة -بزیادة حرف واحد إسم الفاعل ِمن فعٍل مزید ثاليثّ  -) مذکّر۱  
ل«مفرده علی وزن  -جمٌع مذکّرٌ  -) إسمٌ ۲    نکرة/ حال و منصوب بالیاء -»ُمفعِّ
 صفٌة و منصوب بالیاء»)/ تَقیُّد«ِمن مزید ثاليّث (ِمن مصدر  -للجمع املذکّر -عول) إسُم املف۳  
 ُمعرب/ حال مفرد و منصوب -نکرة -»ق ی د«حروفه األصليّة  -جمٌع ساملٌ  -) إسمٌ ۴  
 ) ۴۳-۵۰أجب عن األسئلة الّتالیة(:  
  يف ضبط الحرکات أو قراءة الکلامت: الخطأعیِّن  -۴۳

  اُخٌت ِمَن الرَّضاَعِة إْسُمها الّشیامُء! ِه للّ ِل ا) کانَْت لِرَسو ۱  
  ) ُهام یَغرِساِن فَسائَِل يف ِبدایَِة َحیاتِِهام الَجدیَدِة!۲  
  ُه کالَم َمن یَرفَُع صوتَُه دوَن َدلیٍل َمنطقّي ِبصوِت الِحامر!للّ ) قَد َشبََّه ا۳  
یَن! للّ ا) إَذن َعلَینا أْن ال نَتَکربَّ َعلی اآلِخریَن ألنَّ ۴     َه ال یُِحّب املُِتکربِّ
 عیِّن الّصحیح حسب الواقع: -۴۴

  ) ّرش الّناس من یعتقد األمانة و الّصدق و یجتنب الخیانة!۱  
  ُهو أن نُهدي إلی إخواننا ُعیوبَهم! ه للّ ) أقبح األعامل يف رأی رسول ا۲  
دیق َمن کان ناهیاً عن الظّلم و ُمعیناً علی الِربّ و ا۳     إلحسان!) الصَّ
 ) إنَّ املصباح آلة ملعرفة وزن األشیاء و یُستَعمل يف املَتاجر!۴  
  اإلسم التَّفضیل؟ ما جاءَ يف أيِّ األجوبة  -۴۵

ُحف ِعند موت أخیه اآلَخر عنواناً َخطأ!۱     ) نَرشت إحدی الصُّ
غری فاَمتَت!۲     ) إنفجر املُخترب علی رأس اُخِته الصُّ
  )ِملوا الّصالحات إنّا ال نُضیُع أجَر َمن أحَسَن عمالًإنَّ الّذین آَمنوا و عَ () ۳  
  )َربَّنا آَمّنا فاْغِفر لَنا و ارَْحْمنا و أنَت خیُر الرّاحمین() ۴  
  إسم الفاعل أو إسم املفعول؟  ما جاءيف أيِّ األجوبة  -۴۶

  إنّک آيت!) َمَضی الزّماُن و قلبي یَقول ۲  ) َمن َجرََّب املُجرَّب َحلَّت ِبه الّنداَمة!۱  
  ) َوصفُت کّل َملیٍح کام تُحّب و تَرضی!۴  ) أِحبَّتي َهَجروين کاَم تَشاُء ُعدايت!۳  
  يف أيِّ األجوبة جاَء إسم املُبالغة ُمختلِفاً؟ -۴۷

  ) أبَحُث عن نظّاَريت لکْن لَم أِجدها حتّی اآلن!۲  ) إجلبي يل فَتّاحًة ِألفتح هذه الزّجاجة رجاًء!۱  
  ) أمتّنی أن أصیَر طیّاراً حاذقاً يف املُستقبل!۴  يب الجدیدُة فَهي حدیثٌة ِجّداً!) هذه سیّارة أ ۳  
  إسُم املکان؟ ما جاءيف أيِّ األجوبة  -۴۸

  کُّنا نَبحُث عن أحَسن املَطاعم يف املدینة! )۲  ) َسِل املَصانع َرکباً تَهیم يف الفلوات!۱  
  َن الّالعُب یَلعُب يف املَالِعب الّدولیّة!) کا۴  ) إيّن بُعثُت ِالمُتّم َمکارِم األخالق!۳  
  َعیَّن إسم الفاِعل مفعوالً: -۴۹

م يف الحیاة!۱     ه یُِحّب املُتواضع کام الّناس یُحبّونه أیضاً!للّ ) إّن ا۲  ) علیک أن تَتَعلَّمي العلوَم الّناِفعة للتّقدُّ
  اطَبُه و َسأل منه سؤاالً ال جواَب لَه!) شاَهَد ُمخ۴  ) الِحکمة ال تَعُمر يف قَلب املُتکّرب الجبّار!۳  
  َعیِّن الّصحیح يف تعیین باب األسامء الّتالیة: -۵۰

  تفاُعل ) املُتکلِّامت ۲    تَفعیل ) املَُجّهزون ۱  
  إنفعال ) املُنتَج ۴    إستفعال ) املُستَِمعان ۳  
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77    
در مورد عملكرد چه » داشت كرد و حرمت صاحب خود را نگه مي بود، بندگي مي اگر بنده مي«مود: كه فر جعفر  بن اين جملۀ حضرت موسي -۵۱

  اي داشت؟ كسي گفته شد و چه ثمره
  توبۀ واقعي و انتخاب سِلك پرهيزكاران -حارث ) بشربن2  مسلمان شدن و رعايت تمام حدود الهي -حكم بن ) هشام1  
  مسلمان شدن و رعايت تمام حدود الهي -حارث ) بشربن4  سِلك پرهيزكارانتوبۀ واقعي و انتخاب  -حكم بن ) هشام3  
  م؟يريبگ مدد ميتوان يم عبارات كدام از بيترت به م،يكن اشاره »يماد اتيح« و »يمعنو اتيح« بخش سامان عوامل به ميبخواه اگر -۵۲

  زيغرا  و اليام -اعتقادات و افكار) 2  ها ييتوانا  و استعدادها -اعتقادات و افكار) 1  
  زيغرا  و اليام -يكين و ريخ به شيگرا ) 4  ها ييتوانا  و استعدادها -يكين و ريخ به شيگرا ) 3  
  است؟ يالزام مورد كدام تحقق گرفتن، رشوه و يخوار ربا يماندگار و گسترش از يريجلوگ يبرا -۵۳

  ياساس يها تيفعال انجام و مال و جان ميتقد ) 2  ييابتدا  مراحل همان در موارد نيا  اصالح) 1  
  ياله رحمت از نشدن ديناام) 4  گناهان نيا  به آلوده يها مكان از شدن دور يبرا افراد تالش) 3  
 توسـط »ذلـول« به نيزم هيتشب و است مطلب كدام ديمؤ ،يوح اتيآ دنيشن يبرا  امبريپ ۀخان به مردم رفتن از مشركان سران ممانعت -۵۴

  ست؟يچ ٔهدهند نشان م،يكر قرآن
  نيزم حركت بر ديتأك -ميكر  قرآن يمحتوا عمق به يآگاه) 2  نيزم انبساط به اشاره - ميكر  قرآن يمحتوا عمق به ياهآگ) 1  
  نيزم حركت بر ديتأك -مردم يرو بر يلفظ اعجاز ريتأث از هراس) 4  نيزم انبساط به اشاره -مردم يرو بر يلفظ اعجاز ريتأث از هراس) 3  
  در نظر گرفت؟ )قَد اَفلَحَ مَن زَكّاها(توان به عنوان مستند ادبي آيۀ شريفۀ  ييك از اشعار زير را م كدام -۵۵

  »جز خدا نبيند رسد آدمي به جايي كه به) «2    »بازآ بازآ هر آنچه هستي بازآ) «1  
  »ها دامن وي گرفته دست جان) «4    »مرد خردمند هنرپيشه را) «3  
 اسـالم، نيـد كه كنند القا گونه نيا تا گذارند يم منع نام ،التيتما از متعادل ٔهاستفاد به افراد يبرخ« كه مطلب نيا از يحاك فهيشر يۀآ كدام -۵۶

  باشد؟ يم ،»است كرده منع يماد زيغرا و اليام به توجه از را ها انسان
  )ستَهزِئونيَ بِها كانوا وَ اهللا تِيابĤِ  كَذَّبوا َان يالسّوا اَساءوا نَيالّذ  ةعاقِب كانَ ثُمَّ() 1  
  )ميال عذابٌ لَهُم آمَنوا نيالّذ  يف ةالفاحش عَيتَش َان حِبّونَيُ نيالّذ  ِانَّ() 2  
  )مايعَظ اليمَ لوايتَم َان الَشَّهَوات تَّبِعونَيَ نَيالّذ  دُير يُ وَ() 3  
  )َدسّاها مَن خابَ قَد وَ() 4  
 انسان مختلف يها ازين به هماهنگ پاسخ ۀارائ ضرورت علت و ستيچ برتر يها ازين به پاسخ آزمون و تجربه عدم يبرا انسان يرو شيپ راهكار -۵۷

  است؟ كدام
  .ندارد را تجربه يبرا يكاف فرصت و است محدود انسان عمر -باشد جانبه همه و جامع يپاسخ دنبال به ديبا  انسان) 1  
  .ندارد را تجربه يبرا يكاف فرصت و است محدود نانسا  عمر -كند تالش اعتماد قابل و درست كامالً پاسخ كي به يابيدست يبرا ديبا  يآدم) 2  
 طـور بـه بعـد هـر يبـرا توان ينم و دارند گريكد ي با يتنگاتنگ و كامل ارتباط انسان مختلف ابعاد -باشد جانبه همه و جامع يپاسخ دنبال به ديبا  انسان) 3  

  .كرد يز ير  برنامه جداگانه
 توان ينم و دارند گريكد ي با يتنگاتنگ و كامل ارتباط انسان مختلف ابعاد -كند تالش اعتماد قابل و رستد كامالً پاسخ كي به يابيدست يبرا ديبا  يآدم) 4  

  .كرد يز ير  برنامه جداگانه طور به بعد هر يبرا
  گرفت؟ نظر در ها آن انيم در كتابت ۀتوسع عدم و مردم ياجتماع يزندگ و فرهنگ سطح بودن ييابتدا ۀجينت با تقابل در توان يم را مورد كدام -۵۸

  .شيخو  اصل به نسبت ها آن شدن متفاوت و ايانب ميتعال يجيتدر  يفراموش) 1  
  .ثابت يها ازين به توجه نيع در ريمتغ يها ازين به ياسالم احكام و اسالم توجه) 2  
  .ياله تيعنا  پرتو در قرآن حفظ و يآور  جمع در  امبريپ اهتمام و مسلمانان كوشش و تالش يهمراه) 3  
  .ياجتماع و يفرد يها ازين رفع جهت در آن از استفاده و يزندگ كامل ۀبرنام فهم و افتيدر  توان به مردم دنيرس) 4  
  است؟ سؤال كدام به پاسخ دنبال به كند، يم مطرح خود ۀدغدغ عنوان به را ريز يبايز شعر كه كس آن -۵۹

ـــود؟ چـــه بهـــر آمـــدنم ام آمـــده كجـــا از ب
 

وطـــنم؟ يياننمـــ آخـــر روم يمـــ كجـــا بـــه 
 

  است؟ چگونه يهست نظام در انسان گاهيجا ) 2  ست؟يچ گريد  جهان به سفر ۀتوش و زاد) 1  
  كند؟ هدف كدام صرف تواند يم خاطر نانياطم با را اش يزندگ) 4  افت؟ي دست يزندگ درست راه به توان يم چگونه) 3  
  است؟ شده نييتب نهيگز كدام در تند،فيب يسخت  به آن زدن كنار در نيد دشمنان تا شود يم موجب آنچه -۶۰

  .ياله ميتعال از انتيص يبرا ها زمان ۀهم در متعال خداوند طرف از  معصوم امام نييتع) 1  
  .مناسب يها زمان در مردم مختلف يها ازين به ييگو  پاسخ توان و نيد  بودن روز به و ييا يپو ) 2  
  .ايانب توسط ،زمان آن مردم درك و فهم با متناسب يا دوره هر در ياله نيد  ثابت اصول انيب) 3  
  .ياله اميپ به دعوت در امبرانيپ استمرار و تداوم ۀجينت در مردم آداب و يگزند  سبك از يجزئ عنوان به ياله ميتعال ير يقرارگ) 4  

 ۴ درس یانتها تا ۱ درس و ۲ ۀصفح :۲ زندگی و دین      ۸ و ۷ یها درس ۲ بخش :۳ زندگی و دین
´ 17
 پيشنهادي زمان
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  شدند؟ بتيمص نيا دچار يطيشرا چه تحت كردند، انيز دچار را خودشان م،يكر قرآن ريتعب به آنانكه -۶۱  88
  كرد آن صرف را يزندگ ديبا  كه يهدف به يتوجه يب) 2  آخرت جهان به سفر ۀتوش و زاد به يتوجه يب) 1  
  .اند كرده يتوجه يب يزندگ درست راه كشف جهت در خرمندان ۀدغدغ به) 4  او يوجود ابعاد و يهست نظام در انسان گاهيجا  به توجه عدم) 3  
هايي كه مالك و مـدار  و عقل، از راه لطف و احسان، راهنماهايي براي بشريت قرار داده است. انسان خداوند متعال در كنار فطرت«در عبارت  -۶۲

  باشد؟ هاي حوزٔه ايمان در دين، اشاره شده و اين مطلب در تبيين پاسخ به كدام نياز برتر مي يك از مؤلفه به كدام» حق و راه مستقيم هستند.
  كشف راه درست زندگي -) خداي يگانه و دوري از شرك2  هدف از زندگيشناخت  -) خداي يگانه و دوري از شرك1  
  كشف راه درست زندگي -) فرستادگان الهي و راهنمايان دين4  شناخت هدف از زندگي -) فرستادگان الهي و راهنمايان دين3  
  گزينيم؟ ناي ادعاي خود برميعنوان مب شود، كدام مطالب را به آنجا كه بگوييم، ايمان پشتوانۀ دوري انسان از گناه مي -۶۳

  منؤ دور شدن فكر هرگونه گناه از ذهن انسان م - تفاوت نبودن خدا به اعمال انسان يو ب هودهيب نشيآفر  عدم - به ضرورت كتمان گناهان ي) آگاه1  
  بودن تكليف انسان مؤمن معيّن -تفاوت نبودن خدا به اعمال انسان آفرينش بيهوده و بي عدم -) علم انسان به نظارت خداوند بر اعمال او2  
  دور شدن فكر هرگونه گناه از ذهن انسان مؤمن -نااميدي از رحمت الهي عدم -علم انسان به نظارت خداوند بر اعمال او) 3  
  منؤ انسان م فيبودن تكل معيّن -ياز رحمت اله يد يناام عدم -به ضرورت كتمان گناهان يآگاه) 4  
 انـدوه نيا از ييرها راه ف،يشر ثيحد نيا به توجه با. ».دارد دنبال به يطوالن اندوه گناه، لحظه كي يگاه«: نديفرما يم  يعل منانؤرميام -۶۴

  ؟يمشو يم مبتال مورد كدام به گناه، تكرار صورت در و است كدام
  وجدان بر يرگيچ حد تا گناه مداوم هيتوج -مرحله نيهم در توبه) 1  
  وجدان بر يرگيچ حد تا گناه مداوم هيجتو  -مانيا  تيتقو  و گناه كتمان) 2  
  قيحقا  انكار و مانيا  دادن دست از و گناه به عادت -مرحله نيهم در توبه) 3  
  قيحقا  انكار و مانيا  دادن دست از و گناه به عادت -مانيا  تيتقو  و گناه كتمان) 4  
 ،»كنـد دايـپ توبه ليم كه ستين معلوم گريد شود، گناه غرق يانسان اگر اما كند، يم قبولمان خدا م،يبرگرد وقت هر كه است درست« عبارت -۶۵

  است؟ مطلب كدام به به انسان در رابطه با توجه يهشدار
  .سازد يم وسأيم ياله رحمت از را او شد، آلوده يوقت و كشاند يم گناه يسو به »كن توبه بعد و كن گناه« كه وعده نيا  با را انسان ابتدا طانيش) 1  
  .شود خاموش او در توبه ليم كه كند يم تكرار قدر آن را گفته نيا  و »كنم يم توبه يزود به« ديگو  يم خود به دائماً ،جوان خصوص به ر،گناهكا فرد) 2  
  .ستين رفتهيپذ  ام توبه گريد  كه است اهيس قدر آن خداوند نزد عملم ٔهپروند و گذشته كار از كار كه ديگو  يم خود با انسان يگاه) 3  
  .نشود گناه قبح و يزشت متوجه ي،جيتدر  فرايند نيا  در تا كشاند يم گناه سمت به گام به گام را نسانا طانيش) 4  
  ست؟يچ امر نيا علت و شود يم خدا محبوب ،گروه كدام در يريقرارگ با انسان م،يده قرار مبنا را قرآن اتيآ اگر -۶۶

  .خداست نزد قلبش فرد نيا  داند يم خدا رايز  -دكنن يم همراه هم با را صالح عمل و مانيا  توبه، كه يكسان) 1  
  .است مهربان ٔهآمرزند چراكه خدا -كنند يم همراه هم با را صالح عمل و مانيا  توبه، كه يكسان) 2  
  .خداست نزد قلبش فرد نيا  داند يم خدا رايز  -كنند يم تكرار را توبه كه يافراد) 3  
  .است مهربان ٔهآمرزند خداچراكه  - كنند يم تكرار را توبه كه يافراد) 4  
  ها، شده است؟ تري به اهميت عقل و كاركردهاي آن در زندگي انسان ، در كدام گزينه نگاه كاملبا محور قرار دادن سخنان امام كاظم  -۶۷

  گ چه سرنوشتي در انتظار آدمي است.تواند بداندكه بعد از مر  آورد، مي دست مي عقل با آگاهي كاملي كه از خلقت انسان و جايگاه او در نظام هستي به )1  
  دهد. شود و معيّت آن با وحي، به سؤاالت اساسي پاسخ مي ) عقل در دنيا و آخرت موجب سعادتمندي مي2  
  ) عقل، نشانۀ لطف پروردگار است كه معيّت آن با اختيار، موجب پاسخ به نيازهاي طبيعي است.3  
  پردازد.  انسان، به طراحي مسير سعادت مي) عقل با توجه به ارتباط كامل ابعاد وجودي 4  
  كند؟ يم متبادر ذهن به را يدرست مفهوم رابطه كدام ،»توبه يشگريرايپ« گرفتن نظر در اب -۶۸

  »الذّنوب تَغسِلُ وَ القُلوب تُطَهّرُ ةالتوّب« تيتابعو  »لَه ذنبَ ال كَمَن الذَّنب مِنَ التّائِبُ« تيمعلول) 1  
  »الذّنوب تَغسِلُ وَ القُلوب تُطَهّرُ ةالتوّب« تيمعلول و »لَه ذنبَ ال كَمَن الذَّنب نَمِ التّائِبُ« تيعل) 2  
  »الذّنوب تَغسِلُ وَ القُلوب تُطَهّرُ ةالتوّب« تيعل و» لَه ذنبَ ال كَمَن الذَّنب مِنَ التّائِبُ« تيمعلول) 3  
  »الذّنوب تَغسِلُ وَ القُلوب تُطَهّرُ ةالتوّب« تيمتبوع و »لَه ذنبَ ال كَمَن الذَّنب مِنَ التّائِبُ« تيعل) 4  
  ست؟يچ است، داده نسبت خدا به  اكرم امبريپ كه دانند يم يدروغ را ميكر قرآن كه آنان به نسبت متعال خداوند خطاب -۶۹

  )لقُرآنِا هَذَا بِمِثلِ يَأتُواْ َأن عَلي() 2    )مِّثلِهِ بِسُورَة فَأتُواْ() 1  
  )حُجَّةُ اهللاِ عَلَي لِلنَّاسِ يَكُونَ لِئَلَّا مُنذِِرينَ وَ بَشِِّرينَمُ سُالُر() 4  )مِنهُ يُقبَلَ فَلَن ديناً اإلِسلَامِ غَيرَ يَبتَغِ مَن وَ() 3  
  زند؟ يم رقم او يبرا را يثمرات چه )بِه اعتَصَموا وَ بِاهللا آمَنوا نَيالَّذ فامّا( گروه در انسان يريقرارگ -۷۰

  ياله فضل و رحمت جوار در ير يقرارگ و كمال و رشد ريمس يها يار دشو  شدن آسان) 1  
  ياله خاص امتحانات در يسرافراز  و كمال و رشد ريمس يها يدشوار  شدن آسان) 2  
  ياله خاص امتحانات در يسرافراز  و كمال و رشد سمت به حركت كردن آغاز) 3  
  ياله فضل و رحمت جوار در ير يقرارگ و كمال و رشد سمت به حركت كردن آغاز) 4  
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  كند؟ يك از صفات خود مي ، چه كساني هستند و در ادامۀ آيه، خداوند ما را متوجه كدام)ال تَقنَطوا مِنَ رَحمَةِ اهللا(مخاطب آيۀ  -۷۱  99
  رحيم و غفور -)اَلَّذينَ اَسِرفوا عَلي اَنفُسِهِم() 2  سميع و عليم -)اَلّذينَ آمَنوا بِاهللا وَ اعتَصِموا به() 1  
  رحيم و غفور -)اَلّذينَ آمَنوا بِاهللا وَ اعتَصِموا به() 4  سميع و عليم -)اَلَّذينَ اَسِرفوا عَلي اَنفُسِهِم() 3  
  باشد؟ يم مورد كدام ست،ين اتيح ديق در پدر او حاضر حال در اما شكسته، را پدرش قلب يحرمت يب اثر در كه يكار توبه انسان ۀفيوظ -۷۲

  .آورد جا به را شده قضا يها روزه و نمازها پدرش از ابتين به ديبا ) 1  
  .ببندد كار به را خود تالش تمام مادرش تيرضا  كسب جهت در ديبا ) 2  
  .كند بخشش طلب خود يبرا متعال خداوند درگاه به يزار  و تضرع با ديبا ) 3  
  .كند آمرزش طلب و ريخ يدعا او يبراو  دهد صدقه شيخو  پدر از ابتين به ديبا ) 4  
  ترتيب كدام است؟ ٔه زير، به  شد هاي مطرح پاسخ هريك از سؤال -۷۳

   مايۀ حيات و اساس زندگي در جهان هستي چيست؟  
   العادٔه قرآن كريم در افكار و قلوب مردم در طول تاريخ كدام است؟ سبب نفوذ خارق  
    به كدام جنبـۀ اعجـاز قـرآن )بخشد ... و حيات پاكيزه ميهركس از مرد و زن، عمل صالح انجام دهد و اهل ايمان باشد، خداوند به ا(آيۀ ،

  اشاره دارد؟
  جانبه بودن قرآن جامعيت و همه -انسجام دروني -)و جَعلنا مِنَ الماءِ كلّ شَيءِ حَيّ() 1  
  تأثيرناپذيري از عقايد دوران جاهليت -زيبايي لفظي -)و جَعلنا مِنَ الماءِ كلّ شَيءِ حَيّ() 2  
  جانبه بودن قرآن جامعيت و همه -زيبايي لفظي -)لِلّهِ و لِلّرسول اِذا دَعاكُم لِما يُحييكُم اِستَجيبوا() 3  
  تأثيرناپذيري از عقايد دوران جاهليت -انسجام دروني -)اِستَجيبوا لِلّهِ و لِلّرسول اِذا دَعاكُم لِما يُحييكُم() 4  
  گردد؟ يم برداشت فهيشر اتيآ كدام مفهوم از واحد، نيد حفظ جهت در ، »مسلمانان« و »شتهگذ امبرانيپ روانيپ« به متعال خداوند دستور بيترت به -۷۴

  )بَعده مِن نَيّيالنَّب و نوحٍ يال ناياَوحَ كَما كياِل ناياَوحَ اِنّا( -)مِنه قبَليُ فَلَن ناًيد  االِسالم  رَيغَ بتَغِيَ مَن وَ() 1  
  )بَعده مِن نَيّيالنَّب و نوحٍ يال ناياَوحَ كَما كياِل ناياَوحَ اِنّا( -)الرُّسُل قَبلِهِ مِن خَلَت قَد َرسول اِلّا مُحَمَّد ما وَ() 2  
  )لياسماع و مَيابراه ياِل اُنزِلَ ما و ناياِلَ اُنزِلَ ما وَ بِاهللا آمَنّا قولوا( -)مِنه قبَليُ فَلَن ناًيد  االِسالم رَيغَ بتَغِيَ مَن وَ() 3  
  )لياسماع و مَيابراه ياِل اُنزِلَ ما و ناياِلَ اُنزِلَ ما وَ بِاهللا آمَنّا قولوا( -)الرُّسُل قَبلِهِ مِن خَلَت قَد َرسول لّااِ مُحَمَّد ما وَ() 4  
 مانع است، شده انيب »ننوشت خط و نرفت مكتب به كه من نگار« يبايز مصرع در كه  خدا رسول يژگيو آن م،يكر قرآن اتيآ به توجه با -۷۵

  شد؟ مردم انيم در مطلب دامك جاديا
  )حُجَّةُ اهللاِ عَلَي لِلنَّاسِ يَكُونَ لِئَلَّا() 4  )كَثِيرا اختِلَافاً فِيهِ لََوجَدُواْ() 3  )المُبطِلُونَ الرتَابَ إِذا() 2  )افتََراه يَقُولُونَ أَم() 1  

  
76- Our new neighbor spoke ............... words of Persian. It was almost impossible for us to comprehend 

what he said. 
 1) some 2) little 3) many 4) few 
77- As the teacher mentioned earlier, on Wednesday, those ............... may stand up and read their 

compositions to the school. 
 1) have done the best they 2) that have done the best they  
 3) whom they have done the best 4) who have done the best  
78- As a result, 11 areas of the regions concerned have been polluted, ............... people are in hospital 

and 7 have died.  
 1) hundreds of thousands of 2) hundreds, and thousands  
 3) two hundreds and one thousands of 4) hundreds thousands of  
79- Sara could apply for the job ............... my father offered to her if she ............... French fluently.  
 1) that- speak 2) in which- spoke 3) which- spoke 4) that- speaks 
80- Our young science teacher gave a ............... description of how the universe came into existence 

that lasted just 5 minutes! 
 1) biographical 2) compact 3) visible 4) crowded 
81- My sister still can't seem to ............... her mind about what she is going to do with her dollars. It's a 

hard decision that will greatly influence her future. 
 1) make up 2) fill in 3) take care of 4) look for 

  

  کار کتاب ۱ درس + ۱ درس :۲ انگلیسی زبان      کار کتاب ۲ درس + ۲ درس  :۳ انگلیسی زبان
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1010  82- Out of my entire time in high school, one day in particular ............... in my mind; the day of the big 
biology test. 

 1) enters 2) sticks 3) elicits 4) replaces 
83- The new software was a unique tool that set the Microsoft Network apart from other ............... 

online services.  
 1) imaginary 2) invisible 3) commercial 4) comprehensible 
84- My father wanted to buy me a new pair of shoes for my birthday but he wasn't ............... what my 

shoe size was.  
 1) confident 2) available 3) appropriate 4) fluent 
85- His mother thought he'd been killed in the war, but her prayers were answered when her son 

arrived home ............... . 
 1) smartly 2) widely 3) unexpectedly 4) effectively 
86- The ............... of the parasite and its mode of entry into the blood has not been discovered yet. 
 1) clue 2) cure 3) issue 4) origin 
87- Before the second half of the football match, the goalkeeper said to the doctor that he had sharp 

pains in the ............... of the stomach.  
 1) form 2) notice 3) region 4) sign 

 Cloze Test 
One thing arts teach us where science is silent is the …(88)… life. In science, …(89)… when 

something does not work. Thus, …(90)… conceptual art has no meaning in science but has great 
stories to tell when we consider it an art. In the world of arts, beauty matters by itself whereas in 
science, the only true …(91)… is whether it works or not. Another field …(92)… from art is related 
to culture and history. Many countries show their history through a piece of painting or the way 
that people dance and wear. 

88- 1) access to 2) improvement of 3) appreciation of 4) arrangement of 
89- 1) there is a little value of beauty 2) there is little value of beauty  

3) there are a few values in beauty 4) there isn't a lots value of beauties  
90- 1) a sheet of 2) an item of 3) a piece of 4) some piece of  
91- 1) experience 2) success 3) connection 4) measure 
92- 1) in which we learn 2) we learn that 3) in whom we learn it 4) which we learn 

 Reading Comprehension I 
Dictionary is a book that gives a list of words in alphabetical order and explains what they 

actually mean. It also gives words in a foreign language. Thus, the collection of words that gives 
their meanings is known as “dictionary”. 

Dictionaries also provide references and meanings of the words used in a particular period of time 
and in geographic boundaries. Names of historical people, words related to concepts and institutions, 
literature, coins, inscriptions, copper plates, places, records, economic and religious practices, 
administrative communications, and correspondences are available in historical dictionaries. Some 
dictionaries also provide an “Index” of historical manuscripts and documents in an alphabetical order. 
Dictionaries are created with the aim to fulfill the interest of the person by understanding the 
meanings of the words in an easy manner. Moreover, the vocabulary of the person increases. 

Dictionaries are unilingual, bilingual, and multilingual. Unilingual dictionaries are available in 
one language. On the other hand, bilingual ones are made in two languages and multilingual 
dictionaries are made in more than two languages. First bilingual dictionary in India was created in 
the medieval period. Dictionaries include a number of synonyms for words of different languages. 
Thus, they are important to increase the knowledge. 

Language directory is the sub-type of dictionary. It comprises collection of concepts in different 
subjects such as History, Science, Literature, Engineering, Geology, Architecture, Mathematics, 
etc. One can find the alternate words or the meaning of the words. 
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1111  93- Why has the author mentioned “on the other hand” in paragraph 3? 
 1) To give an example of unilingual dictionaries. 
 2) To describe more about unilingual dictionaries. 
 3) To compare other two types of dictionaries with unilingual dictionaries. 
 4) To modify the subject. 
94- The passage provides enough information to answer the following questions EXCEPT ............... . 
 1) What is the main goal of dictionaries?   
 2) When was the first bilingual dictionary in India created? 
 3) Where was the first unilingual dictionary created? 
 4) What do historical dictionaries include? 
95- Which of the following sentences is TRUE? 
 1) All of the dictionaries are written in one foreign language. 
 2) Some dictionaries give us different information about our ancestors and our past. 
 3) Dictionaries don’t have an effect on how many words we know. 
 4) Understanding the meaning of words with dictionaries is so difficult. 
96- The word “they” in paragraph 3 refers to ............... . 
 1) synonyms 2) different languages 3) numbers  4) dictionaries 

 Reading Comprehension II 
Have you ever heard of photobombing? A photobomb is when someone or something appears 

unexpectedly in a photo just as it is being taken. This is usually done as a prank or a practical joke. 
The word first appeared in the Online Oxford English Dictionary in August, 2012. In 2014, the 
word photobomb was chosen as the word of the year by Collins English Dictionary. 

In the last few years photobombed photos have spread rapidly on the Internet. This is perhaps 
because more people have digital cameras and photos are easy to share. It might also be because 
they can look very funny! Sometimes, people will photobomb their friend’s photos on purpose. 
Other times, a photobombed picture is just a coincidence. There are many funny pictures on the 
Internet of animals photobombing people’s pictures. 

97- It CANNOT be inferred from the passage that …………… 
 1) people share their photobombed photos as they look funny. 
 2) people sometimes photobomb their friend’s photos intentionally.  
 3) some animals photobomb people’s pictures purposely. 
 4) some people play pranks by photobombing their friends' photos. 
98- Which of the following statements is TRUE? 
 1) Photobombed photos are not popular on the Internet because people take photos seriously these days. 
 2) The word "photobomb" first appeared in Oxford English Dictionary in August, 2012. 
 3) A photobomb is when a person appears unexpectedly in a photo just as it is being taken. 
 4) Photobombed photos have been accessible on the net since many years ago. 
99- The passage is mainly intended to ……………. 
 1) inform you how people can be a practical joker by photobombing. 
 2) warn you about being careful at the moment of taking photos. 
 3) provide information about the appearance of a new vocabulary. 
 4) advise the reader to photobomb their friends' photos to look more funny. 
100- What does the underlined word “coincidence” mean? 
 1) habit 2) goal 3) moment 4) accident 
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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

  
  1400بهمن  15زمايشي  زمون آ آ
  

  اختصاصيآزمون 

رچ
فت
د

 ة
مار
ش

2 ة
لة
رح
م

 7

 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 ــگر  طل ــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ،یام ــد خــود ی مانن
 ،مسـتمر هـای سـنجش ،ارزشـیابی آزمـون از بعـد هوشـمند یها کارنامه

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

 از اسـتفاده بـا ، ...و دو نهیگز یها آزمون ویآرش ،یآموزش کمک یها جزوه
 )عبور رمز عنوان به( خود یمل کد و )یاربر ک 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 دهوشـمن گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را
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11    

گـذاري را  كنيم و مجدد جـدول ارزش ها اضافه مي را به اين گزاره tو  sهاي  ايم. گزاره گذاري رسم كرده جدول ارزش rو  p ،qهاي  براي گزاره -۱۰۱
  كنيم. كدام گزينه درست است؟ رسم مي

  برابر تعداد سطرهاي حالت اول است. 2تعداد سطرهاي حالت دوم، ) 1  
  واحد از سطرهاي حالت اول بيشتر است. 24تعداد سطرهاي حالت دوم، ) 2  
  واحد از سطرهاي حالت اول بيشتر است. 4تعداد سطرهاي حالت دوم، ) 3  
  برابر تعداد سطرهاي حالت اول است. 8تعداد سطرهاي حالت دوم، ) 4  
~در حالتي كه گزارٔه شرطي «كدام گزينه جاي خالي عبارت  -۱۰۲ q pدرسـتي  بـه»  اي درست است، بايـد ............... ، به انتفاي مقدم گزاره

  كند؟ كامل مي
  1 (p .2  درست باشد (p .3  نادرست باشد (q .4  درست باشد (q .نادرست باشد  
~اگر  -۱۰۳ p  وq هاي  هايي درست باشند، ارزش تركيب فصلي و دوشرطي گزاره گزارهp  وq ترتيب از راست به چپ كدام است؟ به  
  نادرست -نادرست) 4  درست -نادرست) 3  نادرست -درست) 2  درست -درست) 1  

n آنگاهفرد باشد،  n3اگر «به كمك عكس نقيض گزارٔه شرطي، به جاي اثبات گزارٔه  -۱۰۴ 2   توانيم اثبات كنيم؟  كدام گزاره را مي» زوج است. 1
(n )N   

n آنگاهزوج باشد،  n3اگر ) 1   2 nاگر ) 2  فرد است. 1 2   زوج است. n3 آنگاه فرد باشد، 1
nاگر ) 3   2 n آنگاهفرد باشد،  n3اگر ) 4  زوج نيست. n3 آنگاهفرد نباشد،  1 2   زوج نيست. 1
  قياس استثنايي درست است؟استدالل  در موردكدام گزينه  -۱۰۵
  گيري نادرست و نتيجۀ استدالل نيز نادرست است. روش نتيجه) 1  
  تواند درست يا نادرست باشد. گيري نادرست و نتيجۀ استدالل مي روش نتيجه) 2  
  گيري درست و نتيجۀ استدالل نيز درست است. روش نتيجه) 3  
  درست يا نادرست باشد. تواند گيري درست و نتيجۀ استدالل مي روش نتيجه) 4  
  در كدام مورد، اشتباه محاسباتي رخ داده است؟ -۱۰۶

  1 (( )   62 1 2  2 (( )   26 1 5  3 ( 30 25 6 5
10 2  4 ( 2 2 2 18   

p)اگر گزارٔه  -۱۰۷ q) r باشد، ارزش كدام گزارٔه زير حتماً درست است؟اي نادرست  ، گزاره  
  1 (r p  2 (~ r q  3 (~ q r  4 (r (~ p q)    
~گزارٔه  -۱۰۸ (p ~ q) ((p r) p)    ارز است؟ با كدام گزارٔه زير هم  
  1 (p  2 (~ p  3 (r  4 (~ r   

nجملۀ نوزدهم دنبالۀ  -۱۰۹
n na
n n






3 2
3 2

2   كدام است؟ 12

  1 (2/2  2 (3/2  3 (4/2  4 (5/2  
  ، جملۀ ششم دنباله كدام است؟۷مشترك  و اختالف ۱۰در يك دنبالۀ حسابي با جملۀ اول  -۱۱۰

  1 (38  2 (45  3 (52  4 (59  

nدر دنبالۀ حسابي با جملۀ عمومي  -۱۱۱
na   

2
5   مشترك كدام است؟ ، اختالف3

  1 (1
5  2 ( 1

5  3 (1
3  4 ( 1

3   

nجملۀ چهارم دنباله با رابطۀ بازگشتي  -۱۱۲ na a n  3
aبا فرض  12  1   كدام است؟ ،5

  1 ( 61
4  2 ( 63

4  3 ( 65
4  4 ( 67

4   

xآيـد. اگـر  دست مـي اش به م به بعد، هر جمله از مجموع دو جملۀ قبليو از جملۀ سو ۱در دنبالۀ فيبوناتچي جمالت اول و دوم برابر  -۱۱۳  4 ،
x 2 5 ،x 4 xو  31 y2،  ،چهار جملۀ متوالي اين دنباله باشندy ) كدام است؟x    ين جمله است.)تر كوچك ،4

  1 (84  2 (86  3 (88  4 (90  
باشد، جملـۀ دوم ايـن دنبالـه كـدام  ۹۲مشترك، دو برابر جملۀ اول است. اگر جملۀ دوازدهم دنباله، برابر با  در يك دنبالۀ حسابي، اختالف -۱۱۴

  است؟
  1 (8  2 (10  3 (12  4 (14  

 ۱ فصل:۲ آمار و ریاضی      )۶۹ صفحۀ( دنباله کی اول ۀجمل n مجموع« یابتدا تا ۲ درس و ۱ درس ۲ فصل :۳ آمار و ریاضی
´ 25
پيشنهادي زمان
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aواحد از جملۀ سوم كمتر است. حاصل  ۱۸، جملۀ هفتم، naدر يك دنبالۀ حسابي با جملۀ عمومي  -۱۱۵  22 a21   كدام است؟ 27
  1 (27  2 (27-  3 (24  4 (24-  
nاي با رابطۀ بازگشتي  در دنباله -۱۱۶ na a  1   باشد، جملۀ بيست و دوم كدام است؟ -۱۱، اگر جملۀ پانزدهم، 6
  1 (29  2 (31  3 (33  4 (35  
جفت كفش بيشتر  ۱۵خواهد در سه ماه اول، هر روز نسبت به روز قبل،  يك كارگاه توليد كفش تازه شروع به كار كرده است. مدير كارگاه مي -۱۱۷

سـه روز  هـاي توليدشـده در جفت باشد، تعداد كفش ۵۳۵هاي توليدشده در روزهاي هفدهم و هجدهم،  توليد كند. اگر مجموع تعداد كفش
  ابتدايي چند جفت بوده است؟

  1 (105  2 (110  3 (115  4 (120  
كنيم. جملۀ دهم دنبالۀ جديد، چه تغييري نسـبت بـه  واحد اضافه مي ۲مشترك  واحد كم و به اختالف ۵در يك دنبالۀ حسابي، از جملۀ اول  -۱۱۸

  كند؟ جملۀ دهم دنبالۀ اوليه مي
  شود. واحد بيشتر مي 14) 4  شود. واحد بيشتر مي 13) 3  شود. بيشتر مي واحد 12) 2  شود. واحد بيشتر مي 11) 1  
  است. جملۀ دهم اين دنباله كدام است؟ ۸۰و مجموع چهار جملۀ بعدي  ۱۸مجموع سه جملۀ اول يك دنبالۀ حسابي  -۱۱۹
  1 (32  2 (34  3 (36  4 (38  
  مشترك دنباله كدام است؟ است. اختالف ۱۴۶نهم، و مجموع مربع جمالت پنجم و  ۸در يك دنبالۀ حسابي، جملۀ هفتم  -۱۲۰

  1 (1  2 ( 3
2  3 ( 4

3  4 (2   

  
  كند؟  في ميرا معر» اوراق بهادار«درستي بازار بورس  كدام عبارت به -۱۲۱
كننـدگان و  گيـرد و ارتبـاط بـين عرضـه طـور مسـتقيم صـورت مـي هاي سهامي عام و خاص، به ) بازاري كه در آن عرضه و تقاضاي اوراق سهام شركت1  

  شود.  تقاضاكنندگان تنظيم مي
هاي بـزرگ  ها و طرح ن سند تعهد تأمين منابع مالي شركتعنوا  ، اقدام به معاملۀ اوراق بهادار، بهمعيّن) بازار رسمي و دائمي كه با تشكيل در يك مكان 2  

  كند.  مي
پـردازد و مبـادالت صـرفاً از طريـق اوراق بهـادار صـورت  اي، مواد اوليه و مواد خام مـي گذاري و مبادلۀ عمدٔه كاالهاي واسطه ) بازار موقتي كه به قيمت3  

  گيرد نه مبادلۀ كاال.  مي
مـانع از نوسـان  ،هـا پردازد و از طريق ارائۀ اطالعات شركت گذاري و مبادلۀ برخي كاالها و اوراق بهادار مي ي به كار قيمتصورت قانون ) بازار دائمي كه به4  

  شود.  ها در اين بازار مي قيمت
  هاي زير در كدام گزينه آمده است؟ پاسخ درست پرسش -۱۲۲
  است؟  تنادرسالف) كدام گزينه در رابطه با شيؤه نوين تأمين منابع مالي   
در بازار بورس باشد، براي تأمين كدام گروه از كاالها به بـورس مراجعـه  معيّنروي يك كاالي  بر گذاري دنبال سرمايه گذاري كه به ب) سرمايه  

  كند؟  مي
انتشار ايـن اوراق در ايـران  شود و تهيۀ دستورالعمل اجرايي و مقررات ناظر بر منظور تأمين اعتبار ............... منتشر مي ج) اوراق مشاركت به  

  برعهدٔه ............... است. 
  كند.  هاي متقاضي را تأمين مي توجه، سرمايۀ موردنياز بنگاه قابل هاي كم و اندك مردم در قالب منابع مالي ) الف) در نهاد بورس، سرمايه1  
  ب) كاالهاي ضروري و صادراتي    
  دولت  -گذاري هاي صنعتي و سرمايه ج) طرح    
  كنند.  طور مستقيم از نهاد بورس دريافت مي هاي تجاري و بازرگاني، اعتبار موردنياز خود را به ) الف) در شيؤه نوين تأمين منابع مالي، بنگاه2  
  اي و مواد اوليه و خام ب) كاالهاي واسطه    
  بانك مركزي -اي و عمراني هاي توسعه ج) طرح    
  كند.  ها را فراهم مي آوري و استفاده از سرمايه كنندگان و تقاضاكنندگان سرمايه، زمينۀ جمع ن عرضه) الف) نهاد بورس با ايجاد ارتباط بي3  
  اي بادوام ب) كاالهاي سرمايه    
  دولت  -اي و بازرگاني هاي توسعه ج) طرح    
  ها است.  مشاركت مردم در سرمايه و سود شركت شود، امكان گذاري بيشتر در بورس مي گذاران براي سرمايه ) الف) آنچه موجب افزايش انگيزٔه سرمايه4  
  ب) كاالهاي صنعتي و ابزارآالت    
  بانك مركزي  -صنعتي و هاي تجاري ج) طرح    
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  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟  -۱۲۳  33
  باشد؟  به چه معني مي» دهندٔه مالكيت دارندٔه آن، در شركت سهامي است اي است كه نشان معامله قابل سهم، ورقۀ«الف) اين جمله   
در ارتباط با كدام » هيئت پذيرش پس از بررسي دقيق وضعيت مالي شركت، نسبت به پذيرش يا رد تقاضاي آن اقدام خواهد كرد«ب) عبارت   

  گزينه است؟ 
  شوند؟  هاي خاص مالياتي برخوردار مي ها از مزايا و معافيت ج) كدام شركت  
  در سود و هم در زيان شركت سهيم است. ) الف) يعني دارندٔه سهام، هم 1  
  شود.  يد صالحيت شركت در هيئت پذيرش، مدارك براي تأييد نهايي به شركت بورس ارسال مييتأ  از ب) پس    
  ج) سهامي خاص     
  . نمايد ميها را محدود به سهامداران كرده و مؤسسين را سلب مسئوليت  ) الف) يعني اين برگه، مسئوليت2  
  شود.  لۀ تأييد يا رد صالحيت شركت و مرحلۀ نهايي است كه تكليف شركت مشخص ميب) اين مرح    
  ج) سهامي عام     
  كند.  ها را محدود به سهامداران كرده و مؤسسين را سلب مسئوليت مي ) الف) يعني اين برگه مسئوليت3  
  شود.  ت بورس ارسال ميب) پس از تأييد صالحيت شركت در هيئت پذيرش، مدارك براي تأييد نهايي به شرك    
  ج) سهامي خاص     
  ) الف) يعني دارندٔه سهام، هم در سود و هم در زيان شركت سهيم است. 4  
  شود.  ب) اين مرحلۀ تأييد يا رد صالحيت شركت و مرحلۀ نهايي است كه تكليف شركت مشخص مي    
  ج) سهامي عام     
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟  -۱۲۴
  كدام است؟ » نقش بورس در كاهش نرخ تورم«ارت درست در رابطه با الف) عب  
  پذير است؟  صورت عمده و با قيمت مناسب امكان ب) در كدام بازار، خريد و مبادلۀ كاال به  
  درستي بيان شده است؟  گذاري در بازار بورس در كدام عبارت به سرمايه فرايندج)   
  درستي عنوان شده است؟  وظايف كارگزار به ،د) در كدام عبارت  
  كند.  ها جلوگيري مي نوسان شديد قيمت گذاري تا حدودي از ها و قيمت سازي اطالعات مالي شركت ) الف) با بررسي و شفاف1  
  ب) بورس كاال     
  ريافت رسيد اوراقد پر كردن برگۀ درخواست  پرداخت بهاي اوراق به شركت بورس  ج) مراجعه به بازار بورس و دريافت كد معامالتي     
  د) تعيين قيمت اوراق و اعالم به صاحب اوراق در زمان فروش     
  كند.  ها جلوگيري مي گذاري، تا حدودي از نوسان شديد قيمت ها و قيمت سازي اطالعات مالي شركت ) الف) با بررسي و شفاف2  
  ب) بازار رقابتي     
پُر كردن برگۀ درخواست و پرداخت وجه  مراجعه به كارگزاري و تقاضاي برگۀ درخواست خريد  ج) مراجعه به كارگزاري و دريافت شناسۀ معامالتي     

  دريافت اوراق پس از آماده شدن  دريافت رسيد اوراق  زمان به حساب كارگزار  طور هم گذاري به سرمايه
  ا به عهده دارد. حساب مشتريان ر   گذاران و واريز آن به د) وظيفۀ تضمين سودِ موردانتظار سرمايه    
دهد كه منجـر  ها، حجم پول نقد را در كشور كم كرده و در نتيجه ميزان تقاضا را كاهش مي كارگيري سرمايه گذاري و به ) الف) با تشويق مردم به سرمايه3  

  شود.  ها و كاهش نرخ تورم مي به تعديل قيمت
  ب) بازار مناقصه     
پر كردن برگۀ درخواست و پرداخت وجه  مراجعه به كارگزاري و تقاضاي برگۀ درخواست خريد  معامالتي  ج) مراجعه به كارگزاري و دريافت شناسۀ    

  ده شدن ادريافت اوراق پس از آم دريافت رسيد اوراق  حساب كارگزار  زمان به  طور هم گذاري به سرمايه
  گذاران در مرحلۀ خريد و فروش اوراق بهادار  د) كمك به سرمايه    
دهد كه منجـر  ها، حجم پول نقد را در كشور كم كرده و در نتيجه ميزان تقاضا را كاهش مي كارگيري سرمايه گذاري و به الف) با تشويق مردم به سرمايه) 4  

  شود.  ها و كاهش نرخ تورم مي به تعديل قيمت
  ب) بازار انحصاري     
  دريافت رسيد اوراق  پر كردن برگۀ درخواست  اي اوراق به شركت بورس پرداخت به ج) مراجعه به بازار بورس و دريافت كد معامالتي     
  عهده دارد.  د) وظيفۀ پر كردن برگۀ درخواست خريد و تعيين ميزان سرمايۀ اوليه را به    
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  پاسخ درست سؤاالت زير در كدام گزينه وجود دارد؟ -۱۲۵  44
شويم و ارتباط اين مفـاهيم بـا هـم  ها، با چه مفاهيمي مواجه مي توليدي آن هاي الف) در بررسي تحول و پيشرفت جوامع و گسترش ظرفيت  

  چگونه است؟ 
  ؟ نيست» رشد اقتصادي«معرّف مفهوم اقتصادي  ،ب) كدام عبارت  
  دهندٔه هم كه در كنار يكديگرند.  تكامل -) الف) رشد و پيشرفت1  
  هاي قبل ا دورهدر مقايسه ب معيّنب) افزايش ميزان توليد در يك دورٔه زماني     
  ارتباطي با هم ندارند بلكه در تقابل با هم قرار دارند.  -الف) رشد، توسعه و پيشرفت )2  
  كارگيري تكنولوژي ب) افزايش سطح رفاه مادي آحاد جامعه و بهبود شرايط معيشتي از طريق افزايش ظرفيت توليدي ناشي از به    
  با هم دارند. رابطۀ نزديكي  -) الف) رشد، توسعه و پيشرفت3  
تـر و ارتقـاء سـطح  ب) افزايش و بهبود كيفيت زندگي عموم افراد جامعه در مواردي همچون برخورداري از بهداشت، آب سالم، اميد به زنـدگي طـوالني    

  آموزشي
  باشند.  معني همديگر مي مترادف و هم -) الف) توسعه و پيشرفت4  
  هاي بهتر و فناوري و تكنولوژي برتر روش كارگيري ب) افزايش ظرفيت توليدي كشور با به    
  بندي كشورها به دو گروه پيشرفته و جهان سوم شد عبارتند از: ...............  عواملي كه موجب تقسيم -۱۲۶
پـذيرش و تسـلط بـر كشـورهاي ثروتمنـد آسـيايي و  -المللي به كشورهاي آسيايي هاي بين هاي تجاري سازمان تحميل سياست -هاي اقتصادي ) جنگ1  

  ها در برابر اين تقسيمات غيرمنطقي  تسليم آن
كاري برخي سياسـتمداران كشـورها و  كفايتي و كم بي -ريزي درست برخي كشورها ها، تالش و برنامه انقالب صنعتي و فناوري -) تحوالت چند قرن اخير2  

  هاي بزرگ  هاي آسيايي و آفريقايي توسط قدرت غارت ثروت ملت
حمايت سازمان ملل از  -ريزي براي غارت منابع و امكانات ساير كشورها برنامه -يافته با هم هاي توسعه سياسي ابرقدرت -هاي نظامي اركتها و مش ) جنگ3  

  توجهي به كشورهاي مظلوم  اي برخي كشورها و بي هاي توسعه سياست
اي  هـاي ضدتوسـعه پـذيرش برنامـه -اي آمريكا به كشورهاي ضعيفه تحميل سياست -تبديل شدن آمريكا به ابرقدرت جهان -) تحوالت چند قرن اخير4  

  گذاران برخي كشورها  كاري سياست آمريكا توسط ساير كشورها و كم
  كدام گزينه بيانگر پاسخ درست سؤاالت زير است؟  -۱۲۷
  است؟  نامرتبطكدام عبارت در اين رابطه » رشد يك مفهوم كمّي است.«الف)   
   ؟درستي بيان شده است ۀ وضعيت اقتصادي كشورها در كدام عبارت بهب) روش محاسبه و مقايس  
  ؟ نيستج) چرا نوع دالر موجود در بازار كشورها، معيار مناسب و يكساني براي تبديل توليد كل كشورها به آن و مقايسه با يكديگر   
   معيّنمقطع زماني  كارگيري شاخص درآمد سرانه براي مقايسۀ وضعيت اقتصادي كشورها در يك ) الف) به1  
  شود.  المللي اعالم مي ب) ابتدا درآمد سرانۀ كشور برحسب ارز ملّي محاسبه و سپس بر اساس ارزش يكي از ارزهاي بين    
ل را هاي سازمان ملل، محاسبات توليد ك اي در هر كشور تعيين و در صورت مغايرت با سياست طور دوره نرخي شدن به ج) نرخ دالر مطابق قوانين تك    

  كند.  مردود مي
  هاي مختلف با يكديگر تا رشد كاذبي تداعي نشود.  ) الف) مقايسۀ ميزان واقعي عدد توليد كل در سال2  
  شود، تا به دالر آمريكا تبديل شود.  ب) نخست درآمد ملي كشور بر اساس ارز ملي محاسبه و سپس بر دالر رفاهي تقسيم و تعديل مي    
  شود.  هاي داخلي كشورها مي اي اعالم و موجب تغيير سياست اي از طرف نهادهاي منطقه طور دوره نرخي شدن به قوانين تكج) نرخ دالر بر اساس     
  ) الف) بهبود امكانات بهداشتي، آموزشي و كاهش فقر از طريق بهبود توزيع درآمدها 3  
  شود.  ي قدرت خريد دالر در آن كشور، برحسب دالر اعالم ميمحاسبه و سپس با توجه به برابر  يب) ابتدا درآمد سرانه برحسب پول داخل    
  شود.  گذاري مي هاي هر كشور، قيمت صورت روزانه در بازار آن كشورها نوسان و تغيير دارد و بر اساس سياست ج) نرخ دالر به    
  بردن عدد توليد كل منظور باال  هاي بهتر به هاي نوين در توليد و استفاده از روش كارگيري فناوري ) الف) به4  
  شود.  ب) نخست درآمد ملي كشور برحسب ارز رايج در آن كشور محاسبه و سپس با دالر آمريكا تعديل و اعالم مي    
ي گـذار  المللـي قيمـت هاي بـين هاي تحميلي سازمان كند و مطابق سياست المللي تغيير و نوسان پيدا مي صورت روزانه در بازار ارز بين ج) نرخ دالر به    

  شود.  مي
  االت زير در كدام گزينه آمده است؟ؤبه ترتيب پاسخ س -۱۲۸
  مشاهده است؟  قابل در كدام جوامع »توسعه و رشد«هاي  الف) هماهنگي بين شاخص  
  شود؟  عۀ موزامبيك از لحاظ وضعيت معيشتي با بررسي كدام شاخص آشكار مييافتۀ نروژ و در حال توس ب) تفاوت دو كشور توسعه  
  ب) درآمدهاي سرانۀ اين دو كشور     الف) بيشتر جوامع امروزي) 1  
  هاي جاري ب) توليدات ملي بر مبناي قيمت    يافته ) الف) برخي جوامع توسعه2  
  ب) رشد انساني در هر دو كشور   ) الف) دو گروه از كشورهاي استثناء و در حال توسعه3  
  ) استانداردهاي زندگي در هر دو كشور ب  يافته و در حال توسعه ) الف) همۀ كشورهاي توسعه4  
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  هاي زير است؟  كدام گزينه، پاسخ درست پرسش -۱۲۹  55
  است؟  نادرستالف) كدام مورد در رابطه با دستيابي به توسعۀ اقتصادي   
  رسد؟  ظر مين روند، كدام مطلب درست به شمار مي ب) در مورد كشورهايي كه از نظر هماهنگي سطح توسعه و سطح رشد، استثنا به  
شود و در كدام گروه از كشورها متوسط درصـد نـرخ  يافته و در حال توسعه از نظر معيشتي آشكار مي ج) چگونه تفاوت بين كشورهاي توسعه  

  است؟  ۱۰۰ن نزديك به ساال بزرگباسوادي 
  است؟  نادرستپذيري  ابطه با شاخص رقابتاز نظر انديشمندان شد و كدام عبارت در ر »توسعه«د) كدام عوامل باعث استفادٔه كمتر واژٔه   
  اقتصادي و كاهش فقر است.  -هاي سياسي هاي ديگر مانند مشاركت مؤثر در فعاليت رشد، مستلزم دستيابي به شاخص بر  عالوه) الف) دستيابي به آن 1  
  بهاي معدني، از درآمد سرانۀ زيادي برخوردارند.  نداشتن يك مادٔه گرا علت  بهاي هستند كه  ب) يك نوع از اين كشورها، كشورهاي در حال توسعه    
  ۀ انساني زياد عكشور با توس 49 -ج) توجه به درآمدهاي سرانه    
  محور اقتصادي  100عامل در  12گيري  اندازه -هاي بومي و محلي در الگوي توسعه توجه به تفاوت عدمد)     
ها، برخورداري از امكانـات آموزشـي و دسترسـي بـه آب  في ديگري هم داللت دارد كه يكي از آن) الف) توسعه كه عالوه بر افزايش توليد، به تحوالت كي2  

  سالم است. 
  اند.  هاي توسعۀ خود را بهتر كرده هاي بلندمدت، وضعيت شاخص اي هستند كه به كمك برنامه يافته ب) يك نوع از اين كشورها، كشورهاي توسعه    
  ا توسعۀ انساني زياد كشور ب 43 -يافتگي ج) سطح توسعه    
  برابري اين شاخص با شاخص پيشرفت  -ها و باورها در الگوي توسعه توجه به فرهنگ عدمد)     
  معناي افزايش توليد و درآمد است و مفهومي كمّي است.  ) الف) دستيابي به آن، همان دستيابي به رشد است كه به3  
  بهاي معدني، از درآمد سرانۀ زيادي برخوردارند.  داشتن يك مادٔه گران علت بهاي هستند كه  ب) يك نوع از اين كشورها، كشورهاي در حال توسعه    
  كشور با توسعۀ انساني زياد  43 -ج) توجه به درآمدهاي سرانه    
  محور اقتصادي  12عامل در  110گيري  اندازه -هاي اقتصادي در الگوي توسعه توجه به ارزش عدمد)     
بايست بهبود وضعيت مردم هم موردتوجه قـرار  و رشد، عموم و خصوص مطلق است و لذا براي رسيدن به توسعه، عالوه بر رشد، مي) الف) رابطۀ توسعه 4  

  گيرد. 
  اند.  هاي توسعۀ خود را بهتر كرده هاي بلندمدت، وضعيت شاخص اي هستند كه به كمك برنامه يافته ب) يك نوع از اين كشورها، كشورهاي توسعه    
  كشور با توسعۀ انساني زياد  49 -يافتگي ح توسعهج) سط    
  استفاده از اين شاخص در دهۀ چهارم انقالب  -د) سوء استفاده براي تحميل الگوهاي غربي    
  ها:  ، بيانگر چگونگي توزيع درآمد مربوط به كشوري در طول يك سال است، بر اساس اين دادهرو روبهاطالعات مندرج در جدول  -۱۳۰
  ترتيب چند درصد است؟  هاي دوم، چهارم و هفتم به دهك الف) سهم  
  دهد؟  ب) شاخص وضعيت توزيع درآمد چه عددي را نشان مي  
  ج) در اين رابطه كدام عبارت درست است؟   
  ونيم يازده -هفت -) الف) سه1  
  11ب)     
پـايين  50%درآمـد ملّـي بـه  30%پردرآمد جامعـه و  50%درآمد ملّي به  70%ج)     

  گيرد.  جامعه تعلق مي
  دوازده -شش -ونيم ) الف) سه2  
  11ب)     
ديگـر  70%درآمـد ملّـي بـه  50%پردرآمـد جامعـه و  30%درآمد ملّي به  50%ج)     

  گيرد.  مي تعلقمعه جا
  ونيم يازده -شش -) الف) چهار3  
  5/11ب)     
ديگـر  70%درآمـد ملّـي بـه  50%پردرآمـد جامعـه و  30%درآمد ملّي به  50%ج)     

  گيرد.  جامعه تعلق مي
  ده -هفت -هارونيم) الف) چ4  
  5/11ب)     
پـايين  50%درآمـد ملّـي بـه  30%پردرآمد جامعـه و  50%درآمد ملّي به  70%ج)     

  گيرد.  جامعه تعلق مي

 

 

  جدول وضعيت توزيع درآمد در يك كشور
سهم هر گروه (به درصد)  هاي درآمدي گروه

  ۲  دهك اوّل
  ؟  دهك دوم
  ۶  دهك سوم
  ؟  دهك چهارم
  ۵/۹  دهك پنجم
  ۱۱  دهك ششم

  ؟  تمدهك هف
  ۱۲  دهك هشتم
  ۱۵  دهك نهم
  ۲۳  دهك دهم
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  گزينه آمده است؟  هاي زير، در كدام پاسخ درست پرسش -۱۳۱  66
دنبال كاهش ............... ، نابود كـردن فقـر و تـأمين ...............  الف) دستيابي به عدالت، يكي از اهداف اصلي ............... است كه در كنار آن، به  

  يابد.  ا ............... تحقق مياست و مورد آخر اصطالحي است كه در پي كاهش ............... ، ارتقاي ............... است كه ب
  رود؟  شمار مي ، فقيرتر بهBاز كشور  Aاست و در چه صورتي كشور  نادرست »دست مطلق تهي«ب) كدام مورد در رابطه با   
  دهندٔه چيست و با كدام مفهوم اقتصادي ارتباط ندارد؟ هاي مختلف نشان ج) تفاوت خط فقر در كشورها و زمان  
  ها  كاهش نابرابري -مندي افراد رضايت -هاي اقتصادي نابرابري -امكانات اجتماعي -انواع نابرابري -ها در اقتصاد لت) الف) دخالت دو1  
 Bهـا در كشـور  زماني كه فاصلۀ دهك - شود معناي نداشتن حداقل معيشت است كه عجز از دسترسي به پوشاك و سرپناه را شامل مي فقر مطلق، به ب)    

  بيشتر باشد. 
  فقر نسبي  -نيازها تفاوت درج)     
  از بين رفتن فقر -شادكامي افراد -هاي اقتصادي نابرابري -امكانات اجتماعي -خط فقر -ها در اقتصاد ) الف) دخالت دولت2  
، Aخالص كشـور زماني كه ميزان توليد نا  -است معيّنب) فقير مطلق، زير خط فقر قرار دارد و معنايش كمتر بودن درآمد، از سطح حداقل معيشتي     

  كمتر باشد.  Bاز كشور 
  فقر مطلق -ج) تفاوت در ميزان جمعيت    
  از بين رفتن فقر  -ها توانمندي -هاي اجتماعي نابهنجاري -حداقل رفاه اجتماعي -ها فاصلۀ دهك -هاي اقتصادي ريزي ) الف) برنامه3  
  بيشتر باشد.  Aاز كشور  Bزماني كه درآمد سرانۀ كشور  -عاجز است ب) فقير مطلق، همان مسكين است كه از تأمين نيازهاي ابتدايي زندگي    
  فقر مطلق  -ج) تفاوت در نيازها    
  كاهش نابرابري  -پذيري افراد مسئوليت -هاي اجتماعي نابهنجاري -حداقل رفاه اجتماعي -ع نابرابريا انو  -هاي اقتصادي ريزي ) الف) برنامه4  
 Bزماني كه توزيـع درآمـد در كشـور  -توانايي استفاده از امكانات است عدممعناي  شود كه به ۀ جامعه را شامل ميدرصد اولي 10ب) فقر مطلق غالباً     

  تر باشد.  عادالنه
  فقر نسبي  -ج) تفاوت در ميزان جمعيت    
  است؟  نادرستچند مورد از موارد زير  -۱۳۲
صورت واقعي هستيم كه علت آن تداعي نشـدن رشـد  ملي يا داخلي به دست آوردن نرخ رشد كشوري، نيازمند محاسبۀ درآمد الف) براي به  

  ها است.  دليل افزايش قيمت كاذب، به
ترين داليل آن دسترسي كمتر  و مير نوزادان بيشتر و اميد به زندگي كمتر است كه يكي از مهم نيافته، نرخ مرگ ب) غالباً در كشورهاي توسعه  

  آموزشي و بهداشتي است. مردم اين جوامع به امكانات غذايي، 
هاي گوناگون مثل وضعيت جغرافيايي، سياسـي و دينـي در نظـر گرفتـه  ج) در الگوي پيشرفت، با وجود توصيه به يك الگوي واحد، موقعيت  

  شود كه موردتأييد بسياري از نخبگان است.  مي
كه روش آن، تقسيم مردم كشور بـه ده گـروه درآمـدي ها است  د) يكي از معيارهاي سنجش وضعيت توزيع درآمد، استفاده از شاخص دهك  

  درصد اوليۀ جمعيت، كمترين درآمد را خواهند داشت.  ۱۰مساوي است و همواره 
نفس مردم يك كشور است كـه  اعتمادبه عدم) يكي از داليل دچار شدن حركت كشورها در مسير توسعۀ اقتصادي با موانع جدي، نااميدي و ه  

  هايي، بهبود بخشيده شود.  استبايست با اعمال سي مي
  ) همۀ موارد 4  مورد 2) 3  مورد 3) 2  مورد 4) 1  
  ميليون نفر جمعيت است:  ۹۵دهندٔه وضعيت توزيع درآمد در يك كشور فرضي با  رو كه نشان با توجه به جدول روبه -۱۳۳
  جم و ششم چقدر است؟ هاي سوم، پن ترتيب سهم دهك الف) به  
  هاي چهارم، هشتم و نهم چقدر است؟  ب) مجموع جمعيت دهك  
  ها در اين جامعه كدام است؟  دهك  ج) عدد مربوط به شاخص  
  است؟  نادرستد) كدام مطلب در مورد اين جامعه،   
  8ج)   وهفت ميليون ب) سي  8 -7 -6) الف) 1  

1امعه، درآمد ج كم 20%د)     
  اند.  درآمد ملي را به خود اختصاص داده 7

  7ج)   ونيم هشت ميليون و ب) بيست  8 -8 -5) الف) 2  
  اند.  درآمد ملي را به خود اختصاص داده %37پردرآمد جامعه،  20%د)     
  8ج)   وهفت ميليون ب) سي  10 -6 -5) الف) 3  

%،درآمد جامعه، مجموعاً  كم 20%د)      110   پردرآمد جامعه درآمد دارند.  3

  7ج)   ونيم وهشت ميليون ب) بيست  5/8 -5/7 -5) الف) 4  
  مد جامعه، درآمد دارند. درآ  كم 20%برابر  5آمد جامعه، بيش از ر پرد 20%د)     

 

 

   3%  دهك اول
  4%  دهك دوم

  ؟ هك سومد
%دهك چهارم /6 5  
  ؟ دهك پنجم
  ؟ دهك ششم
  14% دهك هفتم
%دهك هشتم /14 5  
  16%  دهك نهم
  21% دهك دهم
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  هاي زير است؟  كدام گزينه، حاوي پاسخ درست پرسش -۱۳۴  77
  ؟ رسد نمينظر  ، درست بهيتالف) كدام مورد در رابطه با واقع  
  منظور بهبود وضعيت نامطلوب زندگي كدام است؟  ها به ترتيب نتيجۀ توزيع عادالنۀ درآمدها و همچنين نتيجۀ اعمال سياست ب) به  
تـرين عامـل توليـد اسـت و  ها است، چراكه انسـان مهـم ) الف) اصالح ساختار توزيع درآمد و مقابله با فقر، مستلزم توانمندسازي افراد و مولد كردن آن1  

  اجتماعي نياز دارد.  -شك به آموزش و تأمين اقتصادي بي
  مردم در مواجهه با آينده  هب تقويت روحيه و اميد -ب) مشاركت عموم مردم در روند توسعه يافتن كشور    
هـاي كـاهش نـابرابري مـورد  عنوان سياسـت تحتترين ابزارهاي رويارويي با نابرابري توزيع درآمد، نظام مناسب و كارآمد درآمدي است كه  ) الف) از مهم2  

  گيرد.  بررسي قرار مي
   توزيع عادالنۀ درآمدها و كاهش فقر -مردم كشور ب) تقويت اميد به آينده در    
شك  ترين عامل توليد است و بي هاست؛ چراكه انسان مهم ) الف) اصالح ساختار توزيع درآمد و مقابله با فقر، مستلزم توانمندسازي افراد و مولد كردن آن3  

  اجتماعي نياز دارد.  -به آموزش و تأمين اقتصادي
  نفس به مردم كشور  به بازگشت اعتماد -هاي توسعه ب) ايجاد روحيۀ همكاري در اجراي برنامه    
هاي كاهش نابرابري موردبررسي  عنوان سياست تحتترين ابزارهاي رويارويي با نابرابري توزيع درآمد، نظام مناسب و كارآمد درآمدي است كه  ) الف) از مهم4  

  گيرد.  قرار مي
  هاي توسعه  در اجراي برنامه پديد آوردن انسجام -توسعۀ سالم اقتصادي فرايندب) ايجاد انگيزٔه قدرتمند همكاري در     
ترتيـب حـروف  كننـدٔه اطالعـات، بـه هاي اقتصادي و انساني كشورها است. كدام گزينه، كامـل رو، مربوط به شاخص جدول اطالعاتي روبه -۱۳۵

  باشد؟  مي

نساال بزرگمتوسط نرخ باسوادي   گروه كشورها
  (به درصد)

ومير نوزادان  متوسط نرخ مرگ
  تولد) ۱۰۰۰(در هر 

توسط اميد به زندگي در آغاز م
  تولد (سال)

كشورهاي با توسعۀ انساني 
  ۵/۶۰  ۴/۸۹  (الف)  ضعيف

  (ج)  (ب)  ۱۰۰نزديك به   كشورها با توسعۀ انساني زياد
يافته،  .......... كشور توسعهيك از ..... د) درآمد سرانۀ ساالنه در ............... كشور در حال توسعۀ فقير، از ............... كمتر است. در حالي كه هيچ  

  شان كمتر از ............... نيست.  درآمد سرانۀ ساليانه
  دالر 40000 -20 -1800 -50د)   5/80ج)   8ب)   1/75) الف) 1  
  دالر 60000 -50 -1800 -20د)   8/50ج)   6ب)   1/75) الف) 2  
  دالر 40000 -20 -1600 -50د)   5/80ج)   6ب)   1/57) الف) 3  
  دالر 60000 -50 -1600 -20د)   8/50ج)   8ب)   1/57) ) الف4  

  
  ؟نيستكدام اثر مربوط به دورٔه مقاومت ادبيات داستاني  -۱۳۶
  ) تنگسير4  ها ) همسايه3  ) دهكدٔه پرمالل2  ) شوهر آهوخانم1  
  عبارت زير معرّف صاحب كدام اثر است؟ -۱۳۷
جه داشته باشد، به سبك نويسندگي و كاربرد كلمات عاميانه و متـداول در نثـر توجـه دارد و كـالم را بـه طبـع بيشتر از آنكه به محتوا تو«  

  »كند. خوانندگان نزديك مي
  ) شهري چون بهشت4  ) ديد و بازديد3  ) چرند و پرند2  نامه آب ) راه1  
  كدام عبارات دربارٔه پروين اعتصامي مصداق دارد؟ -۱۳۸
  شيؤه انوري و سنايي توجه داشت و اوج سخن او در قطعات اوست.الف) وي در قطعه به   
  سرود. ب) وي در قصيده به رواني سعدي و به سبك ناصرخسرو شعر مي  
  كرد و در اين قالب مناظرات زيبايي دارد. ج) وي در غزل از مولوي و سعدي پيروي مي  
  سرود. بسيار ميد) وي مضامين اندرزي و اخالقي خود را در قالب مثنوي با مهارت   
  د -) الف4  د -) ج3  ج -) ب2  ب -) الف1  
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  نام صاحب چند اثر درست است؟ -۱۳۹  88
شـهري چـون بهشـت:  -بيگ: عبـدالرحيم طـالبوف نامۀ ابراهيم سياحت -تهران مخوف: مرتضي مشفق كاظمي -از اين اوستا: اخوان ثالث«  

  »سوي تاك: موسوي گرماروديبرآشفتن گي -پور ظهر روز دهم: قيصر امين -سيمين دانشور
  ) دو4  ) سه3  ) چهار2  ) پنج1  
  ترتيب دربارٔه چه كساني است؟ هاي زير به عبارت -۱۴۰
  زند. نامه قلم مي الف) در عرصۀ داستان كوتاه، داستان بلند، رمان، نمايشنامه و فيلم  
  ب) شهرت او در حوزٔه نويسندگي كودكان و نوجوانان است.  
  ها پايبند ماند. ذهبي قبل از انقالب است و پس از انقالب نيز به آرمانج) از پيشتازان شعر م  
  آهنگ است. كارگيري تركيبات زيبا و خوش گرايي و به هاي شعري او، كهن د) از ويژگي  
  اخوان ثالث -سيد مهدي شجاعي -موسوي گرمارودي -علي مؤذني) 1  
  شيجنيما يو  -پور قيصر امين -رضا رهگذر -) سيد مهدي شجاعي2  
  اخوان ثالث -موسوي گرمارودي -محمدرضا سرشار -علي مؤذني) 3  
  اخوان ثالث -موسوي گرمارودي -محمدرضا سرشار -) سيد مهدي شجاعي4  
ترتيـب مربـوط بـه كـدام  ، به»تشكيل اولين كنگرٔه نويسندگان و شاعران«و » شروع شعر نو تغزلي«با توجه به ادوار چهارگانۀ شعر معاصر،  -۱۴۱

  ا است؟ه دوره
  دورٔه چهارم -) دورٔه دوم4  دورٔه سوم -) دورٔه سوم3  دورٔه دوم -) دورٔه سوم2  دورٔه دوم -) دورٔه دوم1  
  كدام گزينه با توجه به شعر معاصر بعد از انقالب درست است؟ -۱۴۲
  ند.ا آزمايي كرده طبع  هاي نو مانند نيمايي و مستزاد هم ) شاعران اين دوره عالوه بر شعر سنتي، در قالب1  
  ها و مفاهيم تازٔه بعد از انقالب هماهنگ شده بود. ) سيد حسن حسيني از جمله شاعران پيشكسوت است كه پس از پيروزي انقالب با ارزش2  
  هايي متأثر از ادبيات جهان بود كه حميد سبزواري يكي از آن شاعران است. اي از ادبيات بعد از انقالب در زمينه ) شاخه3  
  ني از شاعران شاخۀ جوان است كه بعد از انقالب شروع به شاعري كرد.) نصراهللا مردا4  
  است؟ نادرستاطالعات مقابل كدام نويسنده يا شاعر  -۱۴۳
  در مجلۀ سخن چاپ شد.» زيارت«احمد: اولين داستانش با عنوان  ) جالل آل1  
  معاصر است. نويسي ) امين فقيري: صاحب رمان دهكدٔه پرمالل از نويسندگان نسل دوم داستان2  
  اثر اوست.» هايش چشم«نويسي است كه رمان  ) بزرگ علوي: از نويسندگان نسل اول داستان3  
  ايم، است. ) جمال ميرصادقي: سبك امثال او، تلفيقي از آنچه خود داشتيم و آنچه از شيؤه غربي گرفته4  
  چند اثر از آثار زير، مجموعۀ شعر است؟ -۱۴۴
  »سفر ششم -از آسمان سبز -گوشوارٔه عرش -صداي سبز -فتابدر كوچۀ آ -بال پريدن بي«  
  ) پنج4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1  
  دارد؟» تناقض«كدام گزينه  -۱۴۵
ــه درس وعــظ رهبــر مــي ) 1    شــود هــر كجــا عبــرت ب

 

ـــي  ـــر م ـــر منب ـــد ده ـــورت پســـت و بلن ـــود ص ش
 

) گزيــر نيســت بــه زبــر فلــك ز شــادي و غــم2
 

ربــــه نــــوش و نــــيش مهياســــت خانــــۀ زنبــــو  
 

) پيكــر مــا همچــو شــمع از گريــۀ شــادي گــداخت3
 

ــش اســت  ــا آت ــت، اينج ــري آب اس ــا بنگ اشــك هرج
 

چنــــدان كــــه دل ســــياه نمايــــد شــــراب روز ) 4
 

ـــــد شـــــراب شـــــب  ـــــگ از دل ســـــياه زداي زن
 

  دارد؟» لف و نشر«كدام گزينه  -۱۴۶
ــنج ) 1    ــه پ ــو هميش ــراي ت ــكن در س ــاد مس ــن را ب ت

 

ـــ  ـــداح و دانش ـــر و م ـــديم و زائ ـــان ران مند و مهم
 

ــت2 ــن اس ــاي آه و آه ــگالت ج ــرق بدس ــق و ف ) حل
 

ــــواه را  ــــو اف ــــوي عنبــــر داد گــــويي مــــدح ت ب
 

) خصم سوسن گشـت نـرگس چشـم او زان شـد دژم3
 

ــا  ــد دوت ــت او زان ش ــه پش ــد بنفش ــل ش ــق گ عاش
 

زره نپوشــــد و جوشــــن بــــه رزم ســــرو بلنــــد ) 4
 

قـــدح نگيـــرد و ســـاغر بـــه بـــزم بـــدر ســـما 
 

  است؟» نشر و تضاد  و  لف«گزينه داراي كدام  -۱۴۷
ميگســاري كــه لــب و چشــم تــو بينــد دانــد ) 1   

 

ــــاد  ــــادام افت ــــكّر و ب ــــرم ش ــــرا از نظ ــــه چ ك
 

ـــــود2 ـــــرم ب ـــــا گ ـــــار آن رخ زيب ـــــازم نث ) س
 

ـــد  ـــه ص ـــرخ در كيس ـــياه و س ـــفيد و س ـــزار س ه
 

ـــدان او3 ـــن دن ـــت از ب ـــون بتاف ـــاه رخـــش چ ) م
 

بحـــر دو چشـــم مـــرا لؤلـــؤ و مرجـــان رســــيد 
 

ــه ) 4 ــد ب ــه نخواندن ــاالن ك ــز خردس ــي ج ــرف هج ح
 

زان لـــب و چشـــم مگـــو پســـته و بـــادام بگـــو 
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  است؟ نادرستآرايۀ مقابل كدام بيت  -۱۴۸  99
ـــد ) 1    ـــام كن ـــي و ج ـــار م ـــه انك ـــام ك ـــد خ زاه

 

ـــدازد  ـــر مـــي خـــام ان پختـــه گـــردد چـــو نظـــر ب
 

  (تضاد) 
) ســرخ شــد منقــار كبــك و ســبز شــد سُــمّ گــوزن2

 

نگر گشــت كــوه از اللــه و دشــت از گيــاهتــا تــوا 
 

  (لف و نشر) 
ــــا3 ــــه ره ســــيل فن ــــا را ب ) پيكــــر خــــاكي م

 

ـــي از آن نيســـت كـــه معمـــاري هســـت  ـــاد ويران ي
 

  نما) (متناقض 
ــي ) 4 ــولم م ــر قب ــي گ ــود م ــوك، خ ــد ممل ــرورد كن پ

 

ور برانـــد پنجـــه نتـــوان كـــرد بـــا بـــازوي دوســـت 
 

  (تضاد) 
  است؟ متفاوتكدام گزينه » لف و نشر«نوع  -۱۴۹
رخ منـــور و خـــال ســـياهت آتـــش و هنـــدو ) 1   

 

خــــط معنبــــر و زلــــف كــــژت زمــــّرد و افعــــي 
 

اش ز بــــــــوالعجبي چشــــــــمه و ســــــــبزه) 2
 

ـــــــي  ـــــــر نب ـــــــات و خض ـــــــين آب حي ع
 

ــت3 ــه حقيق ــي ب ــنت و ادراك هركس ــديث حس ) ح
 

ــي  ــدٔه اعم ــيش دي ــت پ ــري اس ــف مص ــال يوس جم
 

ــــاغ ) 4 ــــرت ب ــــود غي ــــه ب ــــالش ك ــــر جم ب
 

خطــــش چــــو طــــوطي و زاغبــــود خــــال و  
 

  در كدام گزينه درست است؟» تضاد، تناقض و لف و نشر«هاي  ترتيب آمدن آرايه -۱۵۰
بخش كه درمان مـراد نيسـت  اي عشق، درد الف)    

 

ــرده  ــن درد ك ــرو از اي ــان خس ــان ج ــم درم اي
 

ــي را ــل معن ــه اه ــرد مجــوي ز خســرو ك ب) خ
 

نظــر بــه عشــق، حقيقــت بــود نــه عقــل مجــاز 
 

ون بياض روي خوبـان از سـواد چـين زلـفج) چ
 

عكس صبح نصـرتش تابـان ز شـام پـرچم اسـت 
 

  الف -ب -) ج4  ج -ب -) الف3  ج -الف -) ب2  ب -الف -) ج1  
  است؟ نادرستهاي آوايي كدام گزينه  پايه -۱۵۱
  ) چه كند سيل حوادث به حصاري كه مراست: چه كند سي/ ل حوادث/ به حصاري/ كه مراست1  
  نزديك است اگر بر گرد دل گردد كسي: راه نزدي/ كست اگر بر/ گرد دل گر/ دد كسي) راه 2  
  سر جوان نشوم من: چرا ز عش/ ق تو پيرا/ نه سر جوا/ ن نشوم من ) چرا ز عشق تو پيرانه3  
  ) پاك كن از لوح جهان زنگ من: پاك كن از/ لوح جهان/ زنگ من4  
  شود؟ ل ميجاي خالي بيت زير، با كدام گزينه كام -۱۵۲

 چـــو شـــد زهـــر عـــادت مضـــرّت نبخشـــد   

 

ــــان را  ــــنا ............... ج ــــرگ آش ــــه م ب
 

  ) رفت ديگر4  ) رفت به ديگر3  ) دگر رفت به2  ) رفت ديگر به1  
  است؟ متفاوتوزن كدام گزينه  -۱۵۳
  ) سر مويي به صبا داده كه اين نافۀ چين است2  ) رقمي چند به سرخي كه روان در قلم آمد1  
  ) دو جهان خيمه برون زد ز دل تنگ مرا4    ه تمتّع بود ارباب كرم را ز تنعّم) چ3  
  كدام گزينه از چهار پايۀ آوايي يكسان تشكيل شده است؟ -۱۵۴
تا نپنـداري كـه گـويم اللـه چـون رخسـار توسـت ) 1   

 

ــه گــل نســبت كنــد رامــين جمــال ويــس را؟  كــي ب
 

ـــاران2 ـــاد به ـــيم ب ـــاران نس ـــزل ي ـــه من ـــي ب ) ول
 

جــز غبــار رســاند ان مبــر كــه ز خــاكم بــهگمــ 
 

ــــذري3 ــــر لحظــــه در خــــاطرم بگ ــــه ه ) اي ك
 

يــــك زمـــــان از ســـــر خـــــون مـــــا درگـــــذر 
 

گـــدايي چـــو خواجـــو چـــه قـــدرش بـــود؟ ) 4
 

ــــت  ــــليمان گداس ــــان س ــــل خوب ــــه در خي ك
 

  وزن كدام گزينه با بيت زير مشابه است؟ -۱۵۵
 تو جـدايي كـه جـدايي طلبـي هـر نفـس از مـا   

 

كـه تـويي در دل پرحسـرت مـايي گرچه هرجـا 
 

  

كـــش و بيـــزار مشـــو اگـــرم زاركشـــي مـــي ) 1   
 

ام بـــــين و از ايـــــن بـــــيش ميـــــازار مـــــرا زاري 
 

ـــاه2 ـــود آن ش ـــكارش ب ـــگ ش ـــر آهن ـــواران ) وگ س
 

گو چـو كُشـتي مـده از دسـت شـكاري كـه تـو دانـي 
 

) اگــرم هــزار جــان هســت فــداي خــاك پايــت3
 

نـــتكـــه اگـــر دلـــت نجـــويم ندهـــد دلـــم بـــه جا 
 

ـــالم در هـــواي طلعـــتش عيـــبم مكـــن ) 4 گـــر بن
 

ـــب  ـــان غري ـــن افغ ـــرغ چم ـــود از م ـــاران نب در به
 

  است؟» دوري«وزن كدام گزينه  -۱۵۶
ـــــه ) 1    ـــــاكن بتخان ـــــرون آي س ـــــه ب اي ز خرق

 

ـــــــه را صـــــــليب نباشـــــــد  معتكـــــــف كعب
 

ــۀ دُردي2 ــان ) در حلق ــو برفش ــرام و گيس ــان بخ كش
 

ـــون  ـــيران خ ـــين ش ـــر ب ـــۀ زنجي ـــا در حلق م راآش
 

ـــك3 ـــردد ز اش ـــي دور نگ ـــمم دم ـــت چش ) لعب
 

ـــــا ز آب  ـــــردم دري ـــــار م ـــــرد كن ـــــه نگي زانك
 

چون همه جمعيـت مـن در سـر سـوداي تـو شـد ) 4
 

ــي؟  ــه كن ــان چ ــف پريش ــر زل ــو س ــم همچ ــار دل ك
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  شود؟ بندي به اركان مي وزن دولختي كدام گزينه، به دو صورت تقسيم -۱۵۷  1010
ت مســــتمســــت اي مــــن ز دو چشــــم نــــيم ) 1   

 

وز دســـت تـــو رفتـــه عقـــل و ديـــن از دســـت 
 

ـــيش غمـــزه2 ـــم گـــذرد، ن ات ) هـــر دم كـــه در دل
 

گــــردد ز غصــــه بــــر دل مــــن نيشــــتر شــــراب 
 

ـــي3 ـــا نم ـــعف ره ـــبح ) ض ـــه ز آه ص ـــد ورن دم كن
 

ــــعله  ــــاندمي ش ــــعله وانش ــــرخ را مش ــــروز چ ف
 

ــــش ) 4 ــــش ده اي ســــاقي آت روي آن آب چــــو آت
 

ـــزد  ـــم ري ـــش غ ـــر آت ـــي ب ـــم آب ـــه دل ـــد ك باش
 

  ها درست است؟ وزن مقابل كدام مصراع -۱۵۸
  سر آمد: فعالتن فعالتن فعلن الف) همه گويند كه عمرت به  
  ب) كام من اين بود كه جان بر تو فشانم: مفتعلن مفتعلن مفتعلن  
  ج) درآشفتگي زلفش آشوب شهري: فعولن فعولن فعولن فعل  
  يلن مفاعيلن مفاعيلن فعلد) دل از چشمم به فرياد است و چشم از دست دل: مفاع  
  ) پرده بساز اي مطرب مجلس: مفتعلن فع مفتعلن فعه  
  ه -) ب4  ه -) د3  د -) ج2  ب -) الف1  
  مفهوم بيت زير با كدام گزينه قرابت دارد؟ -۱۵۹

 با آنكه جيب و جام من از مـال و مـي تهـي اسـت   

 

ما را فراغتـي اسـت كـه جمشـيد جـم نداشـت 
 

  

ه ز خاكســــاري نيســــتلبــــاس عــــافيتي بــــ ) 1   
 

بـــه ايـــن لبـــاس ســـبك از جهـــان قناعـــت كـــن 
 

ــدرين دوران كــه خلقــي پايمــال محنــت2 انــد ) ان
 

ــه نعمــت دســترس، آســوده نيســت  گــر كســي دارد ب
 

پـا بـر جسـم زد جـان تـا هـواي عشـق كـرد ) پشت3
 

ــد  ــا زن ــر دري ــه ب ــاحل هرك ــه س ــد ب ــه را بخش جام
 

ـــا ) 4 ـــت دني ـــن نعم ـــالكان اي ـــد راه س ـــردد س نگ
 

ـــس پشـــت  ـــر آن ك ـــوده ه ـــايي زد دل آس اي دارد پ
 

  مفهوم بيت زير با كدام گزينه قرابت دارد؟ -۱۶۰
 هرچه جز بـار غمـت بـر دل مسـكين مـن اسـت   

 

ــــرود  ــــرود از دل مــــن وز دل مــــن آن ن ب
 

  

ــــم در غــــم عشــــق و غــــم در دل اســــت ) 1    دل
 

ــت  ــكل اس ــن مش ــت اي ــت و دل نيس ــم هس ــو غ چ
 

ر دل مـــــن) گـــــر جهـــــاني غـــــم اســـــت د2
 

ــــت  ــــم نيس ــــي غ ــــدر دل من ــــو ان ــــون ت چ
 

نــد كــه بــس رهگــذر از كوچــۀ دل رفــتهرچ ) 3
 

ــت  ــته اس ــه نشس ــن خان ــو در اي ــق ت ــم عش ــا غ تنه
 

ـــي4 ـــن ب ـــز دل م ـــاد ) هرگ ـــو مب ـــق ت ـــم عش غ
 

ـــــن  ـــــاد كـــــار دل م ـــــو ب در كـــــار غـــــم ت
 

  
  ۱۶۱-۱۶۹( املفرداتأو املفهوم أو  لّتعریبالجواب للّرتجمة أو اعّین األصّح و األدّق يف(:  
  »: ه له من األجر قدر ما یَخرُج من مثر ذلک الغرس!للّ ما ِمن رجل یغرس غرساً إّال کتب ا« -۱۶۱
  اندازۀ میوۀ آن نهال، برایش پاداش مقّرر خواهد کرد!  ) هیچ مردی نیست که نهالی را بنشاند مگر اینکه خداوند به۱  
  دهد، پاداش مقّرر کرده است!  ای که آن نهال می اندازۀ میوه انسانی که نهالی را بنشاند، فقط به) خداوند برای ۲  
  آید، پاداش مقّرر کرده است!  بار می  اندازۀ آنچه که از میوۀ آن نهال به ) هیچ مردی نیست که نهالی را بکارد مگر اینکه خدا برای او به۳  
  شود، پاداش بنویسد!  اندازۀ آنچه که از آن نهال خارج می مگر اینکه خداوند برای او تنها به) انسانی نیست که نهالی را بکارد ۴  
  »: ه لنفسک صدیقاً!ثرک علی نفسه و ال یقول فیک ّرشاً؛ فاتّخذْ من أحّب األصدقاء من کان ناهیاً عن العدوان و یُؤ « -۱۶۲
تو به بـدی سـخن نگویـد؛  در موردننده باشد و تو را بر خود برگزیند و ک ترین دوستان کسی است که از دشمنی نهی داشتنی ) از دوست۱  

  پس او را برای خود دوست بگیر! 
عنـوان  زننـد دوسـت دارد، بـه گزینند و در موردش حـرف بـدی منـی کنند و او را بر خود برمی ) کسی که دوستانش را که از ظلم نهی می۲  

  دوست انتخاب کن! 
زنند، پـس او را  ها هستند و بر تو اثر گذارند و حرف بدی به تو منی کننده از دشمنی ها هستند که نهی ن آنترین دوستا داشتنی ) دوست۳  

  دوست بگیر! 
تو نگویـد، پـس او را بـرای دوسـتی  در موردکننده از بدی باشد و بر تو اثر بگذارد و حرف بد  ) از بهرتین دوستانت کسی است که نهی۴  

  برگزین!

  

 ۲ و ۱ های درس :۲ قران زبان عربی،      ۴۲ صفحۀ یانتها تا ۳ درس :۳ قران زبان عربی،
´ 20
پيشنهادي زمان
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  »:  قلب مثل هذا الرّجل!أّن الحکمة ال تعمر يف ه ال یحّب کّل ُمعَجٍب بنفسه و اعلمْ للّ إّن ا« -۱۶۳  1111
  ماند!  گامن از انسان خودپسند بیزار است و بدان که حکمت در قلب چنین انسانی باقی منی ) خداوند بی۱  
  شود! مرد ماندگار منی) خداوند هیچ انسان خودپسندی را دوست ندارد و بدان که حکمت در قلب مانند این ۲  
  دارد؛ چراکه حکمت در قلب چنین انسانی عمر نخواهد کرد!  شک خداوند هر انسان خودپسندی را دوست منی ) بی۳  
  گونه خودپسندی را دوست ندارد و بدان که حکمت در دلی مانند دل این مرد ماندگاری ندارد!  ) پروردگار هیچ۴  
  »:ي یأکل من مثارها اآلخرون!نا من مثارها و نحن نغرس أشجاراً لکغرس اآلخرون أشجاراً فنحن أکل« -۱۶۴
  های آن بخورند!  ها را خوردیم؛ ما نیز باید درختانی بکاریم تا دیگران از میوه های آن ) دیگران درختانی کاشتند و ما میوه۱  
  خورند!  کاریم، می ای درختانی که ما میه اند و دیگران نیز از میوه های درختانی خوردیم که دیگران کاشته ) ما از میوه۲  
  ها بخورند!  های آن کاریم تا دیگران از میوه ها خوردیم و ما درختانی را می های آن ) درختانی را دیگران کاشتند و ما از میوه۳  
  خورند!  ن از میوۀ آن میکاریم که دیگرا خوریم؛ پس ما هم درختانی می ها می های آن اند که ما از میوه ) دیگران درختانی کاشته۴  
  عیِّن الّصحیح:  -۱۶۵
  آقای فروشنده؟  ،مت این شلوار مردانه چقدر استی حرضة البائع؟: ق) کم سعر هذا القمیص الرّجايلّ ۱  
  شود! ) یبدأ سعره حسب الّنوعیات من خمسة و تسعین ألف تومان!: قیمت آن برحسب جنس از هفتادوپنج هزار تومان رشوع می۲  
  : غیر از رنگ سفید و سیاه و آبی چه رنگ دیگری دارید؟؟لون عندکم غیر أبیض و أسود و أصفر يّ ) أ ۳  
  !: رنگ دیگری نداریم؛ به مغازۀ همکارم برو! ي إلی متجر زمیيل) لیس لنا لون آخر؛ إذهب۴  
  : الخطأعیِّن  -۱۶۶
  ا نزد رسول خدا آورد، ،: روزی مردی دو فرزندش ر ه للّ ) ذات یوم جاء رجٌل بولدیه إلی رسول ا۱  
  و جلسوا عنده مؤّدبین،: و بر پیامرب سالم کردند و با ادب نزد ایشان نشستند، ّي ) و سلّموا علی الّنب۲  
  ولی دخرتش را نبوسید، ،) بعد مّدة قبّل األب إبنه و لکّنه مل یقبّل بنته،: بعد از مّدتی پدر، پرسش را بوسید۳  
  ل: لِم تفرّق بین أطفالک!: پس رسول خدا ناراحت شدند و فرمودند: بین فرزندانت فرق نگذار!و قا ه للّ ) فانزعج رسول ا۴  
  »: برند! بیشرت مردم از غذا خوردن در رستوران لّذت می« -۱۶۷
   املطبخ!) یَتمتّع کثیر من الّناس بالتّناول يف۲   املطعم!) أکرث الّناس یَتمتّعون بالتّناول يف۱  
   املطبخ!) مَتتّع أکرث الّناس بالطّعام يف۴   املطعم!عوا باإلطعام يف) أکرث الّناس متتّ ۳  
  »ي البالد ............... النِّفط ............... من إیران أکرث من قبل!تشرت  ِمن ............... أن«عیِّن الّصحیح:  -۱۶۸
مة -رتظَ ) املُن۱   ر -املُتقدِّ مة -) املُتوقِّع۲    املَُصدَّ   ّصادرةال -املُقدَّ
مة -) املُنتِظر۳   ر -املُتقدَّ مة -) املُتوقَّع۴    املَُصدَّ راملُ  -املُقدِّ   َصدِّ
  )و لو کنت فظّاً غلیظ القلب النفّضوا من حولک(: هذه اآلیة الّرشیفة مفهوم ِمن األقربعیِّن  -۱۶۹

) هرچنـــد نـــداری تــــو ز احســـاس نشــــانی۱
  

مــــن عاشــــق لبخنــــد تــــوأم، گرچــــه نــــدانی  
  

ـــرور و ۲ ـــا) مغ ـــه، اّم ـــا هم ـــو ب ـــداخالق بش ب
  

ــانی   ــق جه ــا خل ــه ب ــاش ک ــن ب ــه ازی ــن ب ــا م ب
  

ــــان۳ ــــا مردم ــــو ب ــــودی ت ــــخت ب ــــر س ) اگ
  

ندیــــــدی کســــــی را از ایــــــن همرهــــــان  
  

ای ) تــــــو خــــــتم همــــــه انبیــــــا گشــــــته۴
  

ـــــته   ـــــفا گش ـــــب باص ـــــوبی عج ـــــه خ ای ب
  

  ۱۷۰-۱۷۲الّتحليل الّرصيفّ (اإلعراب و عنيِّ الّصحيح يف(:  
  »:أال تَعلم أنّها ال تُثِمر عادًة إّال بعد عرش سنوات؟ یا فّالُح!« -۱۷۰
  معرفة/ مبتدأ و مرفوع  -إسم املبالغة (یدّل علی الحرفة) -مفرد مذکّر -) فَّالح: إسم۱  
  ةمعلوم/ فعل و مع فاعله جملة فعلیّ  -مجرّد ثاليثّ  -للمخاطب -) تَعلم: فعل مضارع۲  
  »أنّ «خرب مجهول/ فعل و  -»إفعال« من باب يثّ مزید ثال  -للمخاطب -) تُثمر: فعل مضارع۳  
  معرب/ مفعول و منصوب -نکرة -إسم فاعل ِمن فعٍل مجرّد -مفرد مؤنّث -) عادة: إسم۴  
  »:  املَتجر قبل عّدة أشُهر!إشرتینا فساتین بأسعار رخیصة يف« -۱۷۱
  م/ فعل و مع فاعله جملة فعلیّةالز  -بزیادة حرفین مزید ثاليثّ  -للمتکلّم مع الغیر -) إشرتینا: فعل ماٍض ۱  
  معرفة/ مجرور بحرف جّر و املوصوف -مؤنّث -جمع التّکسیر (مفرده: سعر) -) أسعار: إسم۲  
   املتجر: جاّر و مجرور معرب/ يف -»)تجارة«إسم املکان (من مصدر  -مفرد مذکّر -) املتجر: إسم۳  
  نکرة/ صفة و مجرور  -»)ُشهرة«إسم التّفضیل (من مصدر  -مفرد مذکّر -) أشهر: إسم۴  
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  »: امللیح َمن هو یُعجبک َشکله و کالمه و ُسلوکه!« -۱۷۲  1212
  معرب/ مبتدأ و مرفوع بالّضّمة -معرّف بأل -مفرد مؤنّث -) امللیح: إسم۱  
  و الجملة إسمیّة أتدّي/ مبمبن -مفرد مذکّر -) من: إسم من أدوات الّرشط۲  
  ة متعّد/ خرب و الجملة فعلیّ  -مزید ثاليثّ  -للمخاطب -) یُعجب: فعل مضارع۳  
  معرب/ فاعل و مرفوع بالّضّمة -مفرد مذکّر (جمُعه: أشکال) -) َشکل: إسم۴  
 ۱۷۳-۱۸۰( عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة(:  
   ضبط حرکات الحروف:يف الخطأعیِّن  -۱۷۳
  َدة!يُّ بَیَن اإلقاَمة َمَعُه ُمَعزِّزًَة أو الَعو ) ُخیِّرَها النَّب۱  
  لِه!ِه ِمن ِفعللّ زََعَج رَسول اه ِعنَده إنتَ ِبن یُجلِْس  ) حیَن الوالُِد لَم۲  
یامء تَحُضُن النَّب۳     يَّ َصغیراً و تُالِعبُه و تَُقبِّلُه!) کانِت الشَّ
  أسیرًَة ِبیَد املُسلِمین! ن َوقََعتی َغزَوة ُحنَ ) َمرَِّت األیّاُم و يف۴  
  معناه:  یختلفعیِّن إسم الّتفضیل  -۱۷۴
  ُء لِک خیٌر منها!يملیها، َسیجظرة الحسنی، إعي النّ ) ال تَنتظر ۱  
  ) قد یکون الخوف ِمن الوجع أسوأ ِمن نفس األمل!۲  
  ) ّرش الّناس من ال یجتنب الخیانة و الّناس قد إعتمدوه!۳  
  و أفضل من اآلخرین حولکم! الحیاة اسبة لکم يف) هو أسوة من۴  
  فیه إسم املکان:  لیسعیِّن ما  -۱۷۵
  ه!للّ  َسهلًة بالتّوکّل علی ا حیايت رأیُت املَشاکل يف) إيّن ۱  
َست۲      هذه الّسنة مساجد عظیمة قرب منازلنا!يف ) اُسِّ
  وارع جمیلًة جّداً! أحد الشّ ) بَنی املهندسون املدرسة يف۳  
  ي حارس َمرمی هذا الفریق و هو یلعب رائعاً!جبن) یُع۴  
  : أقّل عیِّن ما فیه إسم الّتفضیل  -۱۷۶
   مرص!) إنّه قرأ آالف الکتب و هو من أهّم الکتّاب يف۱  
   عرصه!ذوالقرنین سّداً بخیر األشیاء و املواّد الُفضلی يف ) بنی۲  
  خری! االُ سرتها يفج إلی  الّدنیا و أنا أحوَ  ذنوباً يفي قد سرتت عيلّ ) إله۳  
  ه أتقاهم!للّ  أعلم أّن أکرم الّناس عند ا) إيّن ۴  
  محلّه اإلعرايّب:  یختلفعیِّن إسم املبالغة  -۱۷۷
  ) أّول من جاء إلی مدینتنا ُسیّاٌح ِمن بریطانیا!۲    )فال أقسم بالّنفس اللّّوامة() ۱  
 )لّنفس ألّمارة بالّسوء إّال ما رحم ريّب إّن ا() ۴  ) حاکمنا الجبّار یظلم الّناس و ال یرحمهم أبداً!۳  
   صیاغة إسم املفعول: عیِّن الّصحیح يف -۱۷۸
ن) علینا أن ۱     ُخلقنا و سلوکنا! (ُمحِسنین) نَُحسِّ
  ه الواسعة! (َمأمورین)للّ باملعروف راجین رحمة ا نأمر) و ۲  
  عن املنکر صابرین علی املشاکل! (ناِهین) نَنهی) و ۳  
  بها جّداً! (ُمتََّهمین) نَهتَمّ ي األمور الّت) فإّن ذلک من ۴  
  عیِّن إسم املکان:  -۱۷۹

ي و أنـــت حاِمـــل شـــهد) فکـــم متـــّرر عیشــــ۱
  

جــواب تلــخ بــدیع اســت از آن دهــاِن نبــاتی  
  

) وصـــفُت کـــّل ملـــیح کـــام تحـــّب و تَرضـــی۲
  

َمحاِمـــد تـــو چـــه گـــویم کـــه مـــاورای صـــفاتی  
  

ــــیم يف۳ ــــاً ته ــــل املصــــانع َرکب ــــوات) َس  الفل
  

تـــو قـــدر آب چـــه دانـــی کـــه در کنـــار فراتـــی  
  

ــرد۴ ــو نگی ــه در ت ــب ک ــعدی عج ــۀ س ) فراقنام
  

ـــن يف   ـــر نُح ـــی الطّی ـــکوُت إل ـــاتو إن ش  الوکن
  

  »فّالحاً عجوزاً ُمحسناً یَغرس فسیلة جوز!» ِکرسی أنورشوان« یوم من األیّام شاهد يف«عیِّن الّصحیح حول کلامت العبارة الّتالیة:  -۱۸۰
  »إعجاز«) عجوز: إسم املفعول من مصدر ۲  إسم الفاعل من فعٍل مزید) شاهد: ۱  
  ) یَغرس: فعل متعدٍّ لیس له حرف زائد ۴  »تحسین«) ُمحسن: إسم الفاعل من مصدر ۳  
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  اثر عنصرالمعالي در زمرٔه كدام دسته از منابع تاريخي جاي دارد؟» نامه قابوس« -۱۸۱
  ) طبقات و انساب4  ها ) سفرنامه3  ها ) اندرزنامه2  ها مهنا ) سياست1  
  ها توسط مشركان، چه كردند؟ شده بر آن هاشم، براي كاستن از آثار مخرّب محاصرٔه اجتماعي و اقتصادي تحميل بني -۱۸۲
  وجوي حاميان جديد راهي طائف شدند. ) در جست2  ) به حبشه در آن سوي درياي سرخ كوچ كردند.1  
  ) از مكه به يثرب (مدينه) مهاجرت كردند. 4  طالب در اطراف مكه پناه بردند. ابي ) به شعب3  
  از انتقال مركز حكومت اسالمي از مدينه به كوفه چه بود؟  هدف امام علي  -۱۸۳
  خواهان عثمان ) در امان ماندن از توطئۀ خون2  اي بين عراق و شام ) فرو نشاندن رقابت منطقه1  
  اميه ي اشراف بنيها يگر  آشوب و ها يسركش دفع) 4  ا خوارج در جنگ نهروان) تسهيل مقابله ب3  
  است؟ نادرست» نگاري عمومي تاريخ«هاي مورخان اسالمي در قالب  كدام گزينه دربارٔه نوشته -۱۸۴
  دادند. ادامه مي امبرانيپ يزندگ شرحبا  و كردند يم آغاز عالم نشيآفر  از را جهان خيتار  نگارش) 1  
  كردند. ختم مي انيساسانآغاز و به پايان دورٔه  ومرثيك از را رانيا  ير ياساط خيار ) ت2  
  نمودند. يم ضبط و ثبت خود اتيح زمان تا را يرانيا ي ها سلسله و اسالم خيتار  يدادهايرو ) 3  
  ند. پرداخت نامۀ مشاهير مي هاي جغرافيايي و اقتصادي و زندگي به بيان ويژگي ،يخيتار  وقايع ضبط ) در كنار4  
  ...............  »:برائت«با نزول سورٔه  -۱۸۵
  .شد يساز  پاك ها بت از يز يآم مسالمت صورت ) كعبه به1  
  المقدس به كعبه تغيير يافت. ) به فرمان خدا، قبلۀ مسلمين از بيت2  
  مأموريت داد براي ابالغ اين سوره عازم مكه شود. به حضرت علي  ) پيامبر 3  
  .گرفتي نظام يروين ليتشك به ميتصم منظور مقابله با مشركان به  خدا رسول) 4  
ها نوشته شده و حاوي تفسـير و تحليـل علـل و  هاي مربوط به يك رويداد و نقد آن كدام كتاب تاريخي با بررسي موشكافانۀ اخبار و روايت -۱۸۶

  باشد؟ پيامدهاي آن واقعه مي
  ) تاريخ محمد بن جرير طبري 4  ) اخبار الطوال دينوري3  بالذري) فتوح البلدان 2  هيمسكو  يابوعل االمم تجارب) 1  
  هدف مسلمانان از انجام عمليات نظامي عليه مشركان مكه در نخستين سال هجرت چه بود؟ -۱۸۷
  متيغن كسب و شام به مشركان تجارت) تهديد مسير 2  ) جبران شكست در نبردهاي قبلي و اثبات حقانيت اسالم1  
  ) تالش براي ورود به مكه براي انجام فريضۀ حج4  قريش در منطقۀ حجاز تيموقع و قدرت) تضعيف 3  
  المقدس (ايليا) گوياي كدام واقعيت تاريخي است؟  سفر خليفۀ دوم به بيت -۱۸۸
  ) اهميت تسلط بر منطقۀ شام براي حكومت اسالمي2  ها آميز سرزمين ) تمايل اعراب مسلمان به فتح صلح1  
  ) تحقق وعدٔه قرآن مبني بر زوال امپراتوري روم 4  ات مذهبي با كليساي قسطنطنيه) ضرورت حل اختالف3  
  وزيري منصوب كرد؟ كسي را به نخست ، احمدشاه قاجار چه۱۲۹۹پس از تسخير پايتخت به دست قواي قزاق در اسفند  -۱۸۹
  الممالك ) حسن مستوفي4  الدوله وثوق) 3  ) سيد ضياءالدين طباطبايي2  ) رضا خان1  
  يزد؟برنخ ي از مردم ايراناعتراض يصدا ،وي ديتبع و يبركناربراي  نيمتفقيك از اقدامات رضاشاه سبب شد كه در برابر اقدام  كدام -۱۹۰
  بحجا كشف و ها لباس كردن شكل ك) ي2    يشخص و دارايي هيسرما  انباشت) 1  
  يجنگ تجهيزات ديخر بودجۀ كشور براي  صرف) 4  ركشو  امور اداره ٔهويش در راتييتغ) ايجاد 3  
  ؟پرداخت ياسالم يها سنتچرا رضاشاه به تقليد از آتاتورك به مبارزه با همۀ  -۱۹۱
  دانست.  ترين راه پيشرفت و توسعۀ كشور را اشاعۀ فرهنگ غربي مي ) مهم1  
  كشورهاي اروپايي بود.  ، درصدد جلب حمايتگرا غرب روشنفكرانتأثير  ) تحت2  
  كرد.  ستان، بايد زمينۀ صدور كاالهاي صنعتي به ايران را فراهم مي) براي تأمين منافع انگل3  
  ديد. مي رانيا  مردم ينيد  قيعم احساس و مانيا  خود را در گرو تضعيف سلطنت يها هيپا ) تحكيم 4  
  ............... شد كه:  ادآوري ها يسيانگل به را نكته نيا ،۱۹۱۹ قرارداد ماندن جهينت يب -۱۹۲
  خان نبايد غافل شد. ي مستقل مردمي مانند قيام ميزرا كوچكها ) از قيام1  
  ي حكومت قاجاريه حساب كنند.رو ندتوان ينم خود موردنظر راتييتغي انجام برا) 2  
  جدي است. رانيا  در ها ستيكمون و افزايش هيروس يانقالب يها شهياند  انتشار) خطر 3  
  ند.كن اضافه ايتانيبر  خاك به هندوستان انندم را رانيا  دنتوان ينم و رفته باال مردم يآگاه) 4  

  ۵ درس یتهاان تا ۱ درس از :۲ تاریخ      ۷ و ۶ های درس :۳ تاریخ
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  ؟گشود يآلمان يها هيسرما يرو بهچرا رضاشاه درهاي ايران را  -۱۹۳  1414
  سميكمون دام به ها يآلمان افتادن) جلوگيري از 2  ) يافتن متحدي جديد براي خود در برابر متفقين1  
  كاستن از نفوذ روسيه و عثماني در امور اقتصادي ايران )4  انگلستان در كاهش مشكالت اقتصادي آلمان ) تبعيت از سياست 3  
  زمان با نزديك شدن ارتش روسيه به تهران در جريان جنگ جهاني اول، كدام واقعه روي داد؟  هم -۱۹۴
  .دنديجنگ گانهيب يقوا با ورانهيغ »جهاد نبرد« در خوزستان ) اعراب1  
  ي را تأسيس كردند.) شماري از مليون در كرمانشاه دولت موقت مل2  
  يورش بردند. مجلس به »استقالل اي مرگ اي« شعار با يمردم تظاهركنندگان) 3  
  دگي كردند.ستايا  متجاوزان برابر در ديتقل مراجع يفتوا ريتأث ) گروهي از عشاير تحت4  
  شد؟ ، ايران به كدام موارد زير متعهد مي۱۹۱۹موجب قرارداد  به -۱۹۵
  ن به انگلستانرايا يها وزارتخانهي ادارات و برخ و ييدارا امورالف) تفويض ادارٔه   
  ي در ايرانژاندارمر يروين سيتأسب) استخدام تعدادي كارشناس نظامي انگليسي براي   
  و درياي عمان به انگلستان فارس خليجپ) اعطاي امتياز ايجاد بنادر تجاري در   
  ۀ ايران به افسران انگليسيرچكپاي ارتش جاديا و سازمان ديتجد تيمسئولت) واگذاري   
  ) ب و ت4  ) الف و ت3  ) ب و پ2  ) الف و ب1  

  
  ويژگي اصلي هر ناحيه چيست؟ -۱۹۶
  ) داشتن يك كانون و چند منطقۀ انتقالي2  ) وحدت كامل ميان اجزا و عناصر جغرافيايي1  
  يانسان و يعيطب عناصر ينسب يمگونه) 4  هاي پيرامون ) تفاوت و تمايز ظاهري با بخش3  
  قرابت بيشتري دارد؟» رابطۀ ميان انسان و ناحيه«رو با كدام  تصوير روبه -۱۹۷

   .دارند متقابل كنش و رابطه گريكد ي با ينواح) 1  

  د. دهن يم شكل ها انسان يها تيفعال به يواح) ن2  

  .آورند يم وجود به نواحي را ها انسان) 3  

  د.هستن ها حكومت ير يگ ميتصم ريثتأ  تحت ينواح) 4  

  است و مصداق آن چيست؟» بارش«عبارت زير معرّف كدام نوع  -۱۹۸
  .»رديگ يم صورت يبارندگ و شود يم ليتشك ابر و ديآ يم نييپا آن يدما رفتن، باال با همراه و شود يم تر گرم خود مجاور يهواتودٔه هوا از «  
  هاي موسمي بارش -) بارندگي سيكلوني2  درياي خزرهاي سواحل  بارش -) بارندگي كوهستاني1  
  هاي ارتفاعات زاگرس بارش -اي ) بارندگي جبهه4  هاي بهاري بارش -) بارندگي همرفتي3  
  هاست؟ عامل ايجاد كدام بيابان» پرفشار مركزاستقرار « -۱۹۹
  پ) عربستان  ب) لوت  الف) گبي  
  ماكان ث) تكله  ت) ناميب  
  ث -ت -) ب4  پ -ب -) الف3  ت -پ -) ب2  ث -پ -) الف1  
  ؟نيستدرست » ناحيۀ ساوان«كدام گزينه دربارٔه  -۲۰۰
  ي باراني استوايي و صحراي بزرگ آفريقا است. ها جنگل نيب يانتقال) يك ناحيۀ 1  
  شود.  تر مي هاي ساوان تنگ سوي صحرا، بارندگي كمتر و علف ) با حركت از استوا به2  
  ل بدون باران است، اما ساوان پراكنده زمستاني خشك دارد.) ساوان متراكم دو ماه از سا3  
  شوند.  قد تشكيل مي علت خشكي هوا از علفزارهاي كوتاه ي بهابانيب يها استپ) در حاشيۀ صحرا، 4  
  ؟نيستدرست » بندي ناحيه«كدام گزينه دربارٔه  -۲۰۱
  داشته باشد. تفاوت مجاور واحد با واحد هر كه يور ط به، تر كوچك يواحدهابه  ييا يجغراف طيمحيك  ميتقس) عبارت است از 1  
  هاست. دربارٔه اين مكان قاتيتحق و مطالعات كردن يعلم و مختلف يها مكان تر آسان و بهتر شناخت) هدف از آن، 2  
  عوامل طبيعي و انساني موجود در مكان بستگي دارد. به ه،يناح كي حدود نييتع يبرا) انتخاب معيار و مالك 3  
  گيرد. شيؤه كار او صورت مي و دان يجغراف كي تفكر طرز بر اساس و است ييا يجغرافري صرفاً ) كا4  

 

 

  ۳ درس یانتها تا ۱ درس از :۲ جغرافیا      ۴ درس و )۵۲ فحۀص( »یآب ونقل حمل« یابتدا از ۳ درس :۳ جغرافیا
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  درست است؟» كوپن«وهوايي  بندي نواحي آب كدام گزينه دربارٔه طبقه -۲۰۲  1515
  كدام براي رويش گياه مناسب نيستند.  ) مناطق خشك و بسيار سرد هيچ1  
  برگ مناسب است. و سوزني هاي مخروطي ) منطقۀ معتدل براي رويش جنگل2  
  درجه است. -3 ماه نيسردتر  نيانگيم) در منطقۀ گرم و مرطوب، 3  
  برند. ) مناطق سرد و خشك هر دو از كمبود بارش رنج مي4  
  شود؟ چگونه ايجاد مي» باد« -۲۰۳
  .ودش يم آن نيجانش و رود يم آن ريز  به نيسنگ نسبتاً يهوا و رود يم باال سبك و گرم يهوا) 1  
  يابد. ه فشار بيشتري دارد جريان ميك ييجا  سمت به دارد وجود كمتري فشار كه ييجا  از ) هوا2  
  شود. مي هوا ي و حركتدار يناپا  موجب گر،يكد ي بامجاور، اما متفاوت  يهوا يها توده برخورد) 3  
  دهد. ر ميشده و تغيير مسي انحراف دچار سيوليكور  يروينحركت وضعي زمين و  ريتأث تحت) هوا 4  
  ونقل شهري چيست؟ بهبود حمل راهكار نيتر مهم -۲۰۴
  ونقل چندوجهي ) توسعۀ حمل4  يعموم ونقل حمل گسترش) 3  نو يها يانرژ ) استفاده از 2  ) اعمال مقررات طرح ترافيك1  
  است؟ نادرست» ونقل آبي حمل«كدام گزينه دربارٔه  -۲۰۵
  .است تركم ونقل حمل ليوسا  ريسا  به نسبت يكشت سرعت) 1  
  .دهند يم انجام ها يكشت را) وزن بر اساس( يجهان تجارت درصد 90 حدود امروزه) 2  
  ت.اس اديز  اريبس ها يكشت ديخر  اي ساخت هزينۀ ، كم امابنادر زاتيتجه و ها اسكله احداث) هزينۀ 3  
  .است يطوالن يها مسافت در ميحج يكاالها ييجا  جابه يبرا روش نيتر  صرفه به مقرون يكشت با كاال حمل) 4  
  چيست؟» ونقل چندوجهي حمل«ترين مزيت استفاده از  مهم -۲۰۶
  ونقل هاي حمل ) كاهش هزينه2    زيست محيط  ) كاهش آلودگي1  
  ) افزايش ايمني و كاهش مخاطرات4    جايي ) افزايش سرعت در جابه3  
  است؟ نادرست نقل و حمل يزير برنامه و تيريمدكدام گزينه دربارٔه عوامل مؤثر در  -۲۰۷
  برد. هاي حمل را باال مي ونقل آن رابطۀ مستقيم وجود دارد و افزايش حجم محموله، هزينه ) ميان حجم محموله و هزينۀ حمل1  
  كند.  گذاري اوليه را جبران مي ونقل ريلي به سرمايۀ فراواني نياز دارد، اما بازدهي آن در آينده، هزينۀ سرمايه ) حمل2  
  آهن در مناطق تپه ماهوري دشوار است.  ند و احداث خطدار  ميمستق ريتأث نقل و حمل بر يعيهاي طب ) ويژگي3  
  .دارند ي در اولويت قرارموقت اي يفصل ونقل حمل يتقاضا داراي ينواح به نسبت) نواحي پرجمعيت 4  
  روند؟ شمار مي به» هلول خطوط قيطر از ونقل حمل«كدام موارد از مزاياي  -۲۰۸
    به صرفه بودن الف) مقرون  
  نياز به مراقبت زياد عدمب)   
  گذاري فراوان نياز به سرمايه عدمپ)   
    زيست ت) آسيب كمتر به محيط  
  ) الف و ت 4  ) ب و ت3  ) الف و ب2  ) ب و پ1  
  تواند موجب پيشرفت اقتصاد كشور ما شود؟ ونقل مي گذاري در زمينۀ توسعۀ حمل چرا سرمايه -۲۰۹
  رود. شمار مي به كشورها اقتصاد ييربنا يز  ركن و ياقتصادسعۀ ونقل كليد تو  ) حمل1  
  دارد. قفقاز و ايآس يغرب جنوبي مناسبي در منطقۀ ترابر  و ييا يجغراف تيموقع ما كشور) 2  
  كند. ونقل و صادرات كاال را مقرون به صرفه مي هاي حمل است و اين امر، هزينه  ) انرژي در ايران فراوان و ارزان3  
  ونقل ايجاد كرده است. گذاري در زمينۀ حمل وهواي ايران زمينۀ مناسبي را براي بازگشت سرمايه هاي طبيعي و آب ي) ويژگ4  
  تر است؟ هزينه ، براي اتصال دو شهرك به هم، احداث مسير از كدام طريق كمرو روبهبا توجه به تصوير  -۲۱۰

  ) بدون حفر تونل 1  

  ) حفر تونل در كل مسير2  

  از مسير كوتاه و طوالني با حفر تونل كوتاه ) تركيبي3  

  ) تركيبي از مسير طوالني و كوتاه با حفر تونل طوالني4  
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  ترتيب مشخص كنيد هريك از عبارات زير به چه مفهومي اشاره دارد؟ به -۲۱۱
 نتصاوير بنيادي هر فرهنگ از انسان و جها ■  
 رهنگي مختلفي فها جهانگيري  شكل ■  
 .كنند خلق مي ،سه فرد در يك مسابقه، موضوعي واحد را به سه شكل مختلف ■  
 ساخت مجسمه ■  
 بخش ذهني جهان انساني  -ذهني و فرهنگي بودن جهان انساني -ي اساسيها ي متفاوت به پرسشها پاسخ -روح يا شالودٔه فرهنگ) 1  
  از جهان فردي به جهان فرهنگيورود  -خش فردي جهان انسانيب -ي اساسيها به پرسشي متفاوت ها پاسخ -ي بنياديها و پاسخ ها پرسش) 2  
 بخش ذهني جهان انساني  -خش فردي جهان انسانيب -تفاوت در آگاهي و ارادٔه افراد انساني -ي بنياديها و پاسخ ها پرسش) 3  
  از جهان فردي به جهان فرهنگيورود  -فرهنگي بودن جهان انسانيذهني و  -تفاوت در آگاهي و ارادٔه افراد انساني -روح يا شالودٔه فرهنگ) 4  
  نتيجۀ هريك از عبارات زير در كدام گزينه آمده است؟ -۲۱۲
 ناديده گرفتن تفاوت علوم انساني با علوم طبيعي ■  
 انسان از خود و جهان هستيشناخت درست  عدم ■  
  هاي حق در جهان اجتماعي شگيري هنجارها و رفتارهاي ناموافق با عقايد و ارز شكل ■  
 وجود آمدن مدينۀ فاسقه به -تعامل صحيح با جهان هستيبازماندن از  -يي از علوم انساني و اجتماعيها   و قابليت ها  ظرفيت) سلب شدن 1  
  گيري جهان اجتماعي باطل شكل -تعامل صحيح با جهان هستيبازماندن از  -ذهن افراد و فرهنگ) هويت مادي پيدا كردن 2  
 گيري جهان اجتماعي باطل شكل -ناتواني در پرورش و شكوفا كردن استعدادها -يي از علوم انساني و اجتماعيها   و قابليت ها  ظرفيت) سلب شدن 3  
  وجود آمدن مدينۀ فاسقه به -ناتواني در پرورش و شكوفا كردن استعدادها -ذهن افراد و فرهنگ) هويت مادي پيدا كردن 4  
  كند؟ كدام گزينه جدول زير را كامل ميترتيب  به -۲۱۳

  ويژگي فرهنگ جهاني مطلوب  توضيح و توصيف
  (الف)  انديشي براي مسئلۀ پير شدن جمعيت چاره

  (ب)  شمول ي جهانها  زمينۀ گسترش و تحقق عقايد و ارزشفراهم كردن 
  (ج)  تباه شدن منابع و امكانات بشرجلوگيري از 

  (د)  ها  و ارزش معيار و ميزان براي سنجش عقايد
 عقالنيت -عدالت -آزادي -) عقالنيت سطح دوم2  حقيقت -معنويت -مسئوليت و تعهد -) عقالنيت سطح اول1  
  عقالنيت -معنويت -آزادي -) عقالنيت سطح اول4  حقيقت -عدالت -مسئوليت و تعهد -) عقالنيت سطح دوم3  
  كنند، در كدام گزينه آمده است؟ گر خودداري ميسه دليلي كه در جامعۀ تغلب افراد از چيرگي بر يكدي -۲۱۴
 تقويت حس خودخواهي -همواره مورد ستايش قرار گرفتن -غلبه بر اقوام ديگر) احتياج براي 1  
  جلوگيري از غلبۀ اقوام ديگر بر خود -غلبه بر اقوام ديگراحتياج براي  -براي بقاي خود ) نيازمندي2  
 تقويت حس خودخواهي  -براي بقاي خود نيازمندي -خود جلوگيري از غلبۀ اقوام ديگر بر) 3  
  جلوگيري از غلبۀ اقوام ديگر بر خود -همواره مورد ستايش قرار گرفتن -) تقويت حس خودخواهي4  
  هاي اسالم به چه دليل است؟ دو پيامد امپرياليسم فرهنگي چيست؟ و جهان شمول بودن اصول و ارزش -۲۱۵
 بودن  مطابق با نظام آفرينش و موافق با فطرت آدميان -تصرف بازارها و نظام آموزش كشور مستعمره -امعۀ ضعيفج و اقتصادي اشغال نظامي) 1  
انبيا در  ۀي ثابتي است كه همها اصول و ارزشزيرا  -توسط قوم مغلوب برتري فرهنگي جامعۀ مسلطپذيرش  -جامعۀ ضعيف و اقتصادي اشغال نظامي) 2  

 اند. ها مبعوث شده رويج آنت طول تاريخ براي تبليغ و
اصول و زيرا  -تصرف بازارها و نظام آموزش كشور مستعمره -قرار گرفته است تصرف اقتصادي يا نظامي تحتاي كه  مقاومت فرهنگي منطقه) از بين رفتن 3  

 اند.  ها مبعوث شده ترويج آن انبيا در طول تاريخ براي تبليغ و ۀي ثابتي است كه همها ارزش
 -توسط قوم مغلوب برتري فرهنگي جامعۀ مسلطپذيرش  -قرار گرفته است تصرف اقتصادي يا نظامي تحتاي كه  مقاومت فرهنگي منطقهين رفتن ) از ب4  

  بودن مطابق با نظام آفرينش و موافق با فطرت آدميان
  كند؟ هريك از عبارات زير به كدام دورٔه گسترش فرهنگ اسالمي اشاره مي -۲۱۶
ش و كوشش عالمان مسلمان، از مرزهاي جغرافيايي و سياسـي الي سياسي و با تها م، فارغ از عملكرد قدرتالي جهاني اسها عقايد و ارزش ■  

 . جوامع مختلف عبور كرد
 در تهران اجراي تعزيه به فرمان ناصرالدين شاه ■  
 استفاده از چادر، روبنده و روسري براي زنان و دختران ايرانيممنوع شدن  ■  
  ميالفراموشي فرهنگ و هويت اسد كردن خطرات گوشز ■  
 دوران استعمار -استعمار فرهنگي -دوران استعمار -) عصر نبوي2  بيداري اسالمي -استعمار فرهنگي -بيداري اسالمي -) عصر نبوي1  
  دوران استعمار -استعماردوران  -بيداري اسالمي -) دوران خالفت4  بيداري اسالمي -دوران استعمار -دوران استعمار -) دوران خالفت3  

   ۵ درس یانتها تا ۱ درس از :۲ شناسی جامعه      ۶ و ۵ یها درس :۳ شناسی جامعه
´ 11
 پيشنهادي زمان
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در چيست؟ و مالك تعيين هويت اين مفاهيم چيست؟ و اگر مفـاهيم معـاني متفـاوتي داشـته  خودكشي و طلبي شهادتتفاوت دو مفهوم  -۲۱۷  1717
  اي در پي خواهد داشت؟ باشند، چه نتيجه

 يم شكل خواهد گرفت.تفاوت و تنوع معنايي در هريك از مفاه -معاني متفاوت -) نحؤه استقبال از مرگ1  
 هاي مختلفي از اين مفاهيم ساخته خواهد شد. پديده -معاني متفاوت -) معناي متفاوت2  
 هاي مختلفي از اين مفاهيم ساخته خواهد شد.  پديده -دست شستن از جان و زندگي در دنيا -) معناي متفاوت3  
  فاوت و تنوع معنايي در هريك از مفاهيم شكل خواهد گرفت.ت -دست شستن از جان و زندگي در دنيا -) نحؤه استقبال از مرگ4  
هاي اجتماعي و انساني در برخي رويكردها در كدام گزينه مطرح شده است؟ و اينكه وبر تفهـم  زدايي از پديده معنا و هدف هويتترتيب،  به -۲۱۸

شناسان با روش تجربي، علـت  هاي مطالعاتي جامعه ج دادهدانست، براي ادعاي او نسبت به اثبات نتاي را روش مستقلي براي علوم انساني نمي
  شود يا پيامد؟ محسوب مي

 پيامد -هاي اجتماعي و انساني تر پديده بيني آسان تر و پيش براي فهم راحت -ها توجه به معيار براي مقايسۀ پديده عدم) 1  
 علت -هاي اجتماعي و انساني تر پديده آسان بيني تر و پيش براي فهم راحت -ها پديده پيچيدگي و عمق) ناديده گرفتن 2  
 علت -ي اجتماعيها بيني دربارٔه چرايي وقوع پديده پيش قابل ي ساده و كامالًها براي دستيابي به پاسخ -ها توجه به معيار براي مقايسۀ پديده عدم) 3  
  پيامد -ي اجتماعيها بيني دربارٔه چرايي وقوع پديده پيش قابل ي ساده و كامالًها براي دستيابي به پاسخ -ها پديده پيچيدگي و عمق) ناديده گرفتن 4  
  كند؟ با توجه به عبارات داده شده، كدام گزينه به روند درستي اشاره مي -۲۱۹
  الف) پديد آمدن معاني ذهني و فرهنگي متفاوت  
 هاي اجتماعي مختلف ها و جهان ب) پيدايش فرهنگ  
  د معانيج) فعال و خالق بودن كنشگران در تولي  
 هاي مختلف ها و گروه د) پديد آمدن خرده فرهنگ  
  ) پيدايش معاني گوناگونه  
  ه -د -) ب4  الف -ب -) ج3  الف -ه -) ج2  د -الف -) ب1  
  شود؟ كند؟ و قدرت اجتماعي چه زماني پيدا مي در چه شرايطي بشر صرفاً به فايده و لذت ناشي از مزايا بسنده مي -۲۲۰
شود كه انسان براي رسيدن به اهداف خـود بتوانـد بـر  هنگامي پيدا مي -بدانيم نيازهاي دستيابي به سعادت و كمال حقيقي پيشرا  ) هنگامي كه مزايا1  

 . ارادٔه ديگران تأثير بگذارد و كار ارادي ديگران را به خدمت بگيرد
 داشته باشيم. كه توان تأثيرگذاري بيشتري بر ارادٔه ديگرانشود  ني پيدا ميزما - بدانيم نيازهاي دستيابي به سعادت و كمال حقيقي پيشهنگامي كه مزايا را ) 2  
ذارد و شود كه انسان براي رسيدن به اهداف خود بتواند بر ارادٔه ديگران تأثير بگ هنگامي پيدا مي -قرار بگيرند ترديد بنيادي  مورد شك و) زماني كه مزايا 3  

 . كار ارادي ديگران را به خدمت بگيرد
  داشته باشيم. كه توان تأثيرگذاري بيشتري بر ارادٔه ديگرانشود  زماني پيدا مي -قرار بگيرند ترديد بنيادي  موردشك وزماني كه مزايا ) 4  
  بودن عبارات زير را مشخص كنيد: نادرستدرست يا  -۲۲۱
 .آيد پذيرش و توافق ديگران پديد ميتنها با  قدرت اجتماعي ■  
 .هاست آنت بر ارادٔه ديگران و به خدمت گرفتن فعاليت ارادي ايشان، جلب تبعي تنها راه تأثير گذاردن ■  
 .ستنيداراي مقبوليت لزوماً آيد،  دست مي قدرتي كه بدون استفاده از تهديد و با رضايت طرف مقابل به ■  
  جلب تبعيت يا ناشي از تهديد است و يا ناشي از ميل دروني. ■  
 نادرست -درست -نادرست -) درست2  رستناد -درست -نادرست -) نادرست1  
  درست -نادرست -درست -) نادرست4    درست -نادرست -درست -) درست3  
  مشخص كنيد هريك از عبارات داده شده مصداق چه نوع قدرتي هستند؟ -۲۲۲
 قدرت مطابق با قانون الهي ■  
 اما برخالف حكم الهي ،قدرتي كه از روي رضايت باشد ■  
 پنهاني صورت به هآمد دستقدرت به  ■  
  شود. قدرتي كه موجب سلطۀ اقتصادي مي ■  
 قدرت سخت -قدرت نرم -قدرت مقبول غيرمشروع -) قدرت مشروع1  
 قدرت سياسي و اقتصادي -قدرت نرم -قدرت اجتماعي مقبول -) قدرت مشروع2  
 قدرت سخت  -قدرت فرهنگي -قدرت اجتماعي مقبول -) اقتدار مشروع3  
  قدرت سياسي و اقتصادي -قدرت فرهنگي -قدرت مقبول غيرمشروع -) اقتدار مشروع4  
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  هاي رنگين در كدام گزينه آمده است؟ ها چيست؟ و منظور از انقالب امروزه دليل اثرگذاري فرهنگي بيشتر برخي از افراد در مقايسه با دولت -۲۲۳  1818
جـويي  براي مهندسي رضايت عمـومي و توجيـه برتـريهايي كه  انقالب -گيرد مي بيشتر مورد رضايت و پذيرش قرار كهسلطه به شيؤه فرهنگي ) اعمال 1  

 گيرد. فرهنگ غرب با استفاده از هژموني شكل مي
 براي مهندسي رضايت عمومي و توجيه برتـريهايي كه  انقالب -هاي اجتماعي در فضاي مجازي با استفاده از شبكه ارتباطات اجتماعي گسترده) داشتن 2  

 گيرد.  رب با استفاده از هژموني شكل ميفرهنگ غجويي 
درصـدد  هـا يي كه بـا اسـتفاده از قـدرت نـرم رسـانهها  بال انق -هاي اجتماعي در فضاي مجازي با استفاده از شبكه ارتباطات اجتماعي گسترده) داشتن 3  

 . ي مخالف غرب برآمدندها براندازي حكومت
ي درصـدد برانـداز  هـا يي كه بـا اسـتفاده از قـدرت نـرم رسـانهها  بال انق -گيرد مي ايت و پذيرش قراربيشتر مورد رض كهسلطه به شيؤه فرهنگي ) اعمال 4  

  .ي مخالف غرب برآمدندها حكومت
؟ و دو دليل اينكه بايد بـر ي سياسي بايد در جهت دسترسي به جامعۀ خوب، براي دستيابي به فضيلت و سعادت باشدها فعاليتبه چه دليل  -۲۲۴

  ي امور سياسي را ارزيابي كنيم چيست؟هاي اساس مالك
اطاعـت، وفـاداري و تصـميم  هـا از انسـانامـور سياسـي  -شود يا بـا هـدف حفـظ آن هر كنش سياسي، يا به قصد تغيير وضع موجود انجام مي) زيرا 1  

 هستند. ي فردي و سعادت همگانيها دستيابي به فضيلتامور سياسي به دنبال  -خواهند مي
اطاعـت، وفـاداري و  هـا از انسـانامـور سياسـي  -امور سياسي خنثي نيستند -آيد دست مي سعادت در زندگي خوب يا جامعۀ خوب به فضيلت و) زيرا 2  

 .خواهند تصميم مي
 ي فـردي وهـا دسـتيابي بـه فضـيلتدنبـال  امور سياسي به -شود يا با هدف حفظ آن هر كنش سياسي، يا به قصد تغيير وضع موجود انجام مي) زيرا 3  

 . گيرند قرار مي ها امور سياسي، همواره مورد تأييد يا رد، انتخاب يا طرد، ستايش يا نكوهش انسان -هستند سعادت همگاني
اب يـا امور سياسي، همواره مورد تأييد يا رد، انتخ -امور سياسي خنثي نيستند -آيد دست مي فضيلت و سعادت در زندگي خوب يا جامعۀ خوب به) زيرا 4  

  .گيرند قرار مي ها يش يا نكوهش انسانطرد، ستا 
  شناسي اشاره دارد؟ ترتيب هريك از عبارات زير به كدام رويكرد در جامعه به -۲۲۵
 .سازند را در برابر وضعيت موجود منفعل و مجبور مي ها انسان ■  
 .دهد ارائه نمي ها ارزشك و معياري براي ارزيابي علمي الم ■  
 .دانند ويژه در عرصۀ قدرت را ضروري مي ي اجتماعي بهها مي دربارٔه ارزشيافتن راهي براي داوري عل ■  
 .داند مطالعۀ علمي نمي قابل ي سياسي راها ارزش ■  
  .كند ي سياسي بسنده ميها و نظام ها به توصيف ارزش صرفاً ■  
 نيتبيي -تبييني -تفسيري -تبييني -) تفسيري2  تفسيري -انتقادي -انتقادي -تفسيري -) تبييني1  
  تبييني -تفسيري -تفسيري -تبييني -) تبييني4  تفسيري -تبييني -انتقادي -تفسيري -) تفسيري3  

  
  صادق باشد، متداخلِ نقيض آن كدام است و چه حكمي دارد؟» بعضي الف ب است«اگر قضيۀ  -۲۲۶
  نامعلوم -) بعضي الف ب نيست2    كاذب -) بعضي الف ب نيست1  
  نامعلوم -) هيچ الف ب نيست4    كاذب -) هيچ الف ب نيست3  
  در چيست؟» ديوار موش دارد و موش گوش دارد؛ پس ديوار گوش دارد«اشكال قياس  -۲۲۷
  ) دارد.-) حد وسط در هر دو مقدمه عالمت (2  ) حد وسط در دو مقدمه مشترك لفظي است.1  
  ) ندارند.) دارند، در مقدمات (نتيجه كه عالمت ( ي ازي) اجزا 4  ) حد وسط در دو مقدمه اختالف لفظ دارد.3  
  گيري مغالطه است؟ كدام نتيجه -۲۲۸
  بعضي ب الف نيست. ) هيچ الف ب نيست 1  
  بعضي ب الف است. ) هر الف ب است 2  
  هيچ ب الف نيست. گونه نيست كه بعضي الف ب باشد  ) اين3  
  ب الف نيست. بعضي گونه نيست كه هر الف ب باشد  ) اين4  
ا بـداشته باشيم كه موضوع يا محمول يكي قرين موضوع يا محمـول ديگـري باشـد و  عنوان مقدمات يك قياس اقتراني به اگر دو قضيۀ حملي -۲۲۹

  ست است؟دست آوريم، دربارٔه آن قياس كدام مورد در به ها را براي آن» بعضي الف ب است«قياس اقتراني، نتيجۀ احتماليِ  رعايت قانون نتيجۀ
  ) ممكن نيست قياس شكل دوم بوده باشد.2    ) شرط دوم اعتبار قياس را ندارد.1  
  ) چون عالمت موضوع و محمول نتيجه منفي است، معتبر است.4  تواند مقدمۀ آن باشد. نمي» بعضي الف ج نيست) «3  
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  يم، ............... ، ولي نتيجه را تغيير ندهاگر جاي دو مقدمۀ قياس اقتراني را عوض كنيم -۲۳۰  1919
  دهد. رخ نمي هاي قياس شكلكدام از  ) تغيير شكلي در هيچ1  
  شود. ) شكل اول به چهارم و شكل دوم به سوم تبديل مي2  
  كنند. هاي دوم و سوم تغييري نمي ولي شكل ،شود ) شكل اول به چهارم تبديل مي3  
  كنند. رم تغييري نميهاي اول و چها ولي شكل ،شود ) شكل دوم به سوم تبديل مي4  
  در مربع تقابل كدام گزينه درست است؟ -۲۳۱
  باشند، صدق و كذب دو رأس پاييني مربع نامشخص است. كاذب) اگر دو رأس بااليي با هم 1  
  .شود مي) از صدق يا كذب هر دو رأسي كه دو سر يك قطر نباشند، حكم همۀ رئوس مشخص 2  
  باشد، حكم رأس باالييِ آن نامشخص خواهد بود.هر يك از دو رأس پاييني كاذب  ) اگر3  
  توان حكم دو رأس سمت چپ را به دست آورد. ) از كذب هر دو رأس سمت راست، نمي4  
 را بدانيم، صدق كدام قضيه ضروري است؟» بعضي الف ج نيست«و كذب قضيۀ » هر الف ب است«اگر صدق قضيۀ  -۲۳۲
  ) هيچ ب ج نيست.4  ب ج است. ) هر3  ) بعضي ب ج نيست.2  ) بعضي ب ج است.1  
  هاي زير درست است؟ دربارٔه ابزار عقل چند عبارت از عبارت -۲۳۳
  شود. مي هاي حسي و بر مبناي برخي قواعد عقلي، شناخت تجربي حاصل  الف) با تحليل عقالني يافته  
  توان دربارٔه امور محسوس به شناخت رسيد و هم دربارٔه امور نامحسوس. هم مي ،ب) با عقل  
  توان علت ايجاد غم، اضطراب و افسردگي را كشف كرد. پ) با كمك عقل مي  
  ت) آنچه از طريق عقل محض ادراك شود، امكان ندارد خطا داشته باشد.   
  ) چهار عبارت4  ) سه عبارت3  ) دو عبارت2  ) يك عبارت1  
  گرايي دارد؟ كدام عبارت تناسب بيشتري با انديشۀ نسبي -۲۳۴
  شود.  آيد و تبخير مي گراد به جوش مي درجۀ سانتي 100) آب در دماي 2    بزنم. دست آن به نبايد لذا است سوزاننده و داغ يدنجوش حال در آب )1  
  آيد.  به جوش ميآب درجه برساند يقيناً  100) هركسي آب را به دماي 4  آيد.  جوش به كنم  فكر كردم؛ گرم درجه 100 تا را آب صبح امروز من )3  
  گزينه دربارٔه تاريخچۀ معرفت درست است؟ كدام -۲۳۵
  آوردند. دادند البته فقط گاهي براي ديدگاه خود دليل مي ) همواره گروهي از فيلسوفان به حس و گروهي به عقل اهميت بيشتري مي1  
  اقش با واقعيت توجه كردند. طور مستقل به بحث معرفت و ارزش و اعتبار آن و ميزان انطب ) در آغاز فلسفۀ يونان، دانشمندان يوناني به2  
  دادند. هايي كه حس را قبول داشتند، به عقل اهميت نمي ) قبل از سوفسطائيان، فيلسوفان يونان همگي عقل را قبول داشتند البته آن3  
  فه مطالعه كرد.) براي تبحّر در فلسفه الزم است تاريخچۀ معرفت و بحث ارزش هر ابزار شناخت را در همۀ ادوار چهارگانۀ تاريخ فلس4  
  پيشرفت علوم تجربي به گردن چه جرياني انداخته شد؟ عدمدر دورٔه جديد اروپا تقصير اصلي  -۲۳۶
  كردند. ) فيلسوفان پيرو ارسطو كه بر استدالل عقلي تأكيد مي2  پرداختند. گراياني مثل دكارت كه به تعقل محض مي ) عقل1  
  پاي دانش عقلي پيش نبردند. ) فيلسوفاني كه دانش تجربي را هم4  جا شده بودند. بي هاي ) دانشمنداني كه گرفتار خرافات و تعصب3  
  شناختي فيلسوفان مسلمان درست است؟ كدام گزينه دربارٔه ديدگاه معرفت -۲۳۷
لسوفان ديگري در حال پيگيري و فلسفه بر پايۀ اشراق راهي بود كه بعد از سهروردي تا به امروز از سوي في بنا كردن) تبيين استداللي محتواي شهود و 1  

  تكميل است. 
اعتمـادي  قابـل شد، معموالً فيلسوفان راه وحي را چندان راه هاي عقل و وحي تصور مي هايي كه بين داده ) تا قبل از مالصدرا به جهت تضادها و تناقض2  

  دانستند. نمي
  كرد. پيدا را مقصد اين كامل انجام توفيق او كه بود شناسي معرفت در سابقه بي و بديع ٔهايد يك كرد برقرار شرع و كشف و عقل بين صدرالمتألهين كه پيوندي )3  
بـه  ) عالمۀ طباطبايي معتقد بود عقل و حس و نيز شهود و وحي هركدام در جاي خود معتبرند البته برخي معاصران استدالل عقلي را الزمـۀ رسـيدن4  

  دانند.  معرفت مي
  دو جريان پوزيتيويسم و پراگماتيسم است؟ كدام گزينه مورد توافق -۲۳۸
  ) اگر يك معرفت بخواهد مفيد باشد، فايدٔه آن بايد بر اساس درك حسي و تجربي تأييد شود.1  
  ها با حس ممكن نيست. زيرا شناسايي آن» فرشتگان وجود ندارند«) درست است كه بگوييم: 2  
  توان به واقعيت رسيد. اين طريق مي ) تنها ابزار شناخت اشيا حس و تجربه است چون فقط از3  
  اند كه در عمل سودمندي خود را نشان دهند. قبول ) اعتقادات ماوراءالطبيعي فقط وقتي قابل4  
 كدام گزينه دربارٔه ديدگاه ايرانيان پيش از اسالم دربارٔه خدا درست است؟ -۲۳۹
  براي جهان بودند. ) حكيمان پيش از باستان معتقد به دو مبدأ خير و شر و نور و ظلمت1  
  دهد كه اعتقاد به خدا به عنوان خالق هستي سابقۀ تاريخي ندارد. باستان نشان مي قبل از هاي تاريخي از ايران ) گزارش2  
  شد، رواج داشت. ) در دورٔه پادشاهان ساساني اعتقاد به خداي يكتا كه نوراالنوار ناميده مي3  
  اد به خدايي كه جهان را بر اساس حكمت و عدالت خلق كرده، وجود داشت.) پيش از حكومت مادها و هخامنشيان اعتق4  

 
 

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

15 
من
به

 
14

00
  )

ني
سا
 ان
وم
 عل
شي

ماي
 آز
وه
گر

 (  

  درست است؟» ما فرزندان دليل هستيم«كدام گزينه در توضيح عبارت  -۲۴۰  2020
  كند. آوري بر اساس تفكر و تعقل است كه روح ما را تغذيه مي ) يگانه ابزار شناخت يقيني براي انسان دليل1  
  اند. همواره به والدين خود متكي كودكان ، آنچنان كهاستفاده كردداليل محكم عقلي از گي بايد ) در انجام امور زند 2  
  گونه هستيم.  انتقال به غير است و ما فيلسوفان اين قابل عقلي سخن بگويد، كالمش صحيح و استدالل) هركس كه بر اساس 3  
  محوري اساس پذيرش باورهاست. شود و عقل ها متجلي مي تب و آيين) حقيقت انساني در استفاده و اطاعت از عقل در ارزيابي مكا 4  
  كدام گزينه دربارٔه برهان وجوب و امكان درست است؟ -۲۴۱
  ها. ) تمركز آن بر ذات اشيا است نه تعداد آن2  ها ندارد. هاست و نسبتي با آن ) علةالعلل خارج از مجموعۀ علت1  
  ) مبتني بر ابطال تسلسل علل نامتناهي است.4  هايت را پذيرفته است.ن سينا در اين برهان سلسلۀ علل بي ) ابن3  
  گر جايگاه عقل در دورٔه دوم حاكميت كليسا است؟ كدام گزينه بيان -۲۴۲
  ) سازگاري ميان عقل و مباني ديني2  عنوان امري شيطاني و عامل تضعيف ايمان ) تلقّي از عقل به1  
  ) جايگزيني عقل به جاي دين4  نشيني دين در مقابل عقل و تجربه ) عقب3  
  نسبت به كاركرد عقل، كدام عبارت درست است؟» اوگوست كنت«و » دكارت«در مقايسۀ ديدگاه  -۲۴۳
  اثبات است. قابل هاي عقلي محض، امور ناظر به واقعيت و غيرذهني ) دكارت برخالف اوگوست كنت معتقد بود از طريق استدالل1  
  پذيرفت. اي نمي اما كنت كاركرد اين عقل را در هيچ حوزه ،هاي مختلف قبول داشت را در حوزه محض ) دكارت كاركرد عقل منطقي و2  
  هاي عقل توجه داشت. ) اوگوست كنت معتقد بود كاركرد عقل، ذهني است و ارتباطي با عالم واقعيت ندارد برخالف دكارت كه به همۀ توانايي3  
  اما دكارت بر شناخت عقلي تأكيد داشت. ،توان شناخت ندارد و صرفاً با روش تجربي هر واقعيتي را مي ) از نظر اوگوست كنت عقل در شناخت نقشي4  
  دهد؟ درستي توضيح مي به» عقل«كدام گزينه ديدگاه هراكليتوس را دربارٔه  -۲۴۴
  همان عقل نظري است.» كلمه«همان عقل عملي و از » لوگوس«) منظور هراكليتوس از 1  
  از يك سو و جهان و اشيا از سوي ديگر دو معناي عقل هستند.» سخن«و » كلمه«ليتوس ) از نظر هراك2  
  .رود كار مي هم بهظهور معاني مختلف عقل  برايكند كه  استفاده مي» لوگوس«از واژٔه متعالي ) هراكليتوس براي عقل 3  
  منطق ارتباط ندارد. معادل يوناني واژٔهبا  آن لفظ و يا عقل در بيان هراكليتوس به معناي يك وجود و حقيقت متعالي است» لوگوس) «4  
  سوفان مسلمان عقل، شهود و وحي ............... از نظر فيل -۲۴۵
  وجوي حقيقت واحدند.  اما رويكردشان يكسان است و در جست ،) گرچه مسير متفاوتي دارند1  
  ا حقايق متفاوتي نيست. ه اما نتيجۀ آن ،ها متفاوت است ) روش خاص خود را دارند و راه آن2  
  كننده به آن هستند. ) اعتباري در يك سطح ندارند و يكي مالك اصلي و بقيه مؤيد و كمك3  
  ) اگر وارد يك موضوع واحد شوند مسير يكساني را در كشف حقيقت واحد طي خواهند كرد.4  

  
التحصيل شده، قصد پرورش گياهان دارويي كمياب را دارد. او ابتدا در مورد نوع گياهاني كـه  غشناسي گياهي فار جواني كه در رشتۀ زيست -۲۴۶

اي كسب  ها، ميزان سرمايۀ الزم، قيمت فروش و ميزان مصرف مردم اطالعات گسترده هوايي مناسب رشد آن و مصرف دارويي دارند، شرايط آب
كند كه هر سال در  متأسفانه به اين موضوع توجه نمي، ولي كند را شروع مي ها آنرورش با جديت تمام پ تعدادي گياهكرده و پس از كاشت بذر 

برند. در نتيجه گياهاني كه پرورش داده بود را  آورند و گياهان سر راه خود را از بين مي فصل مشخصي تعدادي ملخ از كشور همسايه هجوم مي
  ط است؟دهد. اين ناكامي بيشتر به كدام موضوع مربو از دست مي

  طور كامل ) درگير نشدن با موضوع به2    ) درك ناقص از مسئله1  
  شناخت موقعيت فعلي عدم) 4    ها شناسايي توانمندي عدم) 3  
  شد؟ نخواهدكدام ويژگي انواع مسئله است كه اگر وجود نداشته باشد، فرد متوجه وجود مسئله  -۲۴۷
  هبردهاي در دسترس) فهرست اقدامات يا را2    ) شناسايي موقعيت اوليه1  
  دستيابي به هدف عدم) امكان تضمين دستيابي يا 4    ) تعريف هدف3  
  در كدام گزينه عامل مؤثر بر حل مسئله با موضوع مطرح شده مطابقت دارد؟ -۲۴۸
  اثر نهفتگي خواهد در چند ماه آينده بياموزد  خوبي آموخته و زبان انگليسي را هم مي ) فردي كه زبان تركي را به1  
  اثر نهفتگي خواهد نقاشي روي پارچه را هم به زودي ياد بگيرد  مند و مسلط است و مي ) دختر جواني كه به كارهاي هنري مثل گلدوزي عالقه2  
 فاوت راننـدگي كنـدخواهد در يك كشور آسيايي با قوانين رانندگي مت گير و قانونمند اروپايي ياد گرفته و مي فردي كه رانندگي را در يك كشور بسيار سخت) 3  

 اثر انتقال  
  كنـد تواند سؤاالت تشريحي خوبي طرح كند و كارش را بـراي مـدتي رهـا مـي كند نمي اي است، ولي هرچه فكر مي ) فردي كه طراح سؤاالت چهارگزينه4  

 اثر انتقال  
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گروه آزماي
 (

  

  ها بيشتر است؟ ترتيب در كدام گروه تجارب گذشته به» منفي«و » مثبت«اثر  -۲۴۹  2121
  نساال بزرگ -نساال بزرگ) 4  كودكان -نساال بزرگ) 3  نساال بزرگ -) كودكان2  كودكان -ودكان) ك1  
  عبارت در مورد حل مسئله درست است؟  كدام -۲۵۰
  ) در تشخيص مسئله بهتر است ديگران آن را شناسايي كرده و فرد را راهنمايي كنند.1  
  سئله رابطۀ مستقيم دارد.هاي كارآمد حل م ) احساس فشار رواني با دانستن روش2  
  ) روش بارش مغزي روش مبتني بر نظر و احساس شخصي است.3  
  ) موفقيت در حل مسئله با ابراز رضايت از بودن با ديگران ارتباط مشخصي ندارد.4  
  هاي تحليلي چيست؟ علت تمايل كمتر افراد به استفاده از روش -۲۵۱
  را نيست.اج قابل هاي منطقي هميشه ) استفاده از روش1  
  كار گيرند. ) افراد دوست دارند نظرات شخصي خود را در حل مسائلشان به2  
  هاي تحليلي مستلزم صرف وقت و زمان بيشتري است. ) روش3  
  ) اين روش مبتني بر محاسبات ذهني است و هركسي قادر به انجام آن نيست.4  
  ها با هم متفاوت است؟ ولي جهت حركت افراد در آنهاي حل مسئله تقريباً مشابه هم هستند،  يك از روش كدام -۲۵۲
  ) خرد كردن و كاهش تفاوت وضعيت موجود با وضعيت مطلوب1  
  ) خرد كردن و مهندسي معكوس2  
  ) كاهش تفاوت وضعيت موجود با وضعيت مطلوب و بارش مغزي3  
  ) مهندسي معكوس و بارش مغزي4  
  مربوط است؟» گيري تصميم«در كدام گزينه تمام موارد به  -۲۵۳
  انتخاب بهترين اولويت -ها سروكار داشتن با اولويت -ها ) توجه به موضوع انتخاب1  
  انتخاب بهترين اولويت -ها حل سروكار داشتن با راه -ها ) توجه به موضوع انتخاب2  
  حل منتهي به مقصد انتخاب راه -ها سروكار داشتن با اولويت -) انتخاب بهترين اولويت3  
  حل منتهي به مقصد انتخاب راه -ها حل سروكار داشتن با راه -بهترين اولويت ) انتخاب4  
كنـد. مـالك ايـن  هاي امتحـان از ايـن مـواد اسـتفاده مـي گردان اعتيادآور است، ولي شب داند استفاده از مواد روان محسن با اينكه مي -۲۵۴

  گيري اشتباه چيست؟ تصميم
  هاي فعلي ) هزينه4  هاي قبلي ) هزينه3  ) خطرات2  ) مزايا1  
  گيري با خطر همراه است؟  چه زماني تصميم -۲۵۵
  ) فرد به نتايج تصميم خود اطمينان كافي نداشته باشد.2  هماهنگي نداشته باشد. موردنظر) مقدار هزينه با مزاياي موضوع 1  
  حاصل نشود. موردنظر) سودمندي 4  ) بر اساس تجربه و دانش ديگران تصميم گرفته شود.3  
  گيري است؟ يك از انواع تصميم تصميم اعضاي خانوادٔه مقتول براي انتخاب حكم قصاص و يا حكم ديه براي مجرم جزو كدام -۲۵۶
  ) مهم سادٔه فردي4  ) معمولي سادٔه گروهي3  ) مهم پيچيدٔه گروهي2  ) معمولي پيچيدٔه فردي1  
بيشتر » وشن شد، با سرعت و قاطعيت تصميم بگيريد و اقدام كنيد.هنگامي كه جوانب امور ر«ند: ا هكه فرمود اين فرمايش حضرت علي  -۲۵۷

  گيري است؟ در تقابل كدام سبك تصميم
  ) احساسي4  ) وابسته3  ) اجتنابي2  ) تكانشي1  
زد، پـردا ش مـيمـوردنظر ۀاي به او بدهد. او ابتدا به بررسي قيمت و مزاياي چند وسـيل راضيه تصميم دارد به مناسبت تولد دوستش هديه -۲۵۸

عبـارات بيـان شـده در گيومـه ». دهـد شكل زيبايي در روز تولد دوستش به او هديه مي آن را به«و » خرد يكي را انتخاب كرده و مي«سپس 
  گيري مربوط است؟ يك از مراحل تصميم ترتيب به كدام به

  ) ششم و هفتم4  ) پنجم و ششم3  ) سوم و پنجم2  ) چهارم و پنجم1  
گويـد  دهد. وقتي دوستش به او مي هايش نظر او را مالك قرار مي گيري ش سهيل، به قدري اعتماد دارد كه در تصميمتر گبزرسينا به برادر  -۲۵۹

كند و با عصبانيت سر  ، سينا قبول نمي»تر از سهيل بوده است هاي تو عاقالنه ام كه سهيل مرتكب خطا شده و تصميم من بارها شاهد اين بوده«
  ؟شود نميگيري در سينا ديده  يك از موانع تصميم زند. كدام او فرياد مي

 ) كنترل نكردن هيجانات4  ) كوچك شمردن خود3  ) اعتماد افراطي2  ) سوگيري تأييد1  
نام در  زمان امكان ثبت اش است، پذيرفته شده است. او هم شناسي كه رشتۀ مورد عالقه چندان معتبر در رشتۀ روان سارا در يك دانشگاه نه -۲۶۰

حقوق در يك دانشگاه معتبر و محبوب را نيز دارد، ولي به اشتغال در زمينۀ وكالت و ساير كارهاي حقوقي تمايلي ندارد. كـدام عبـارت رشتۀ 
  تر است؟ دربارٔه سارا درست

  شده است.» اجتناب -اجتناب«و » گرايش -گرايش«) دچار دو تعارض 2  زمان دچار ناكامي و تعارض شده است. ) هم1  
  شده است.» اجتناب -گرايش«) دچار دو تعارض 4  شده است.» گرايش -گرايش«و تعارض ) دچار د3  
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سال تحصیلی

۰۰-۰۱

دفرتچـۀ پاسخ های ترشیحی
آزمون آزمایشی ۱۵بهمن۱۴۰۰ (مرحلۀ ۷)

ویژۀ داوطلبان آزمون رسارسی سال ۱۴۰۱
گروه آزمایشی علوم انسانی
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 اسکن با توانید می شام گرامی، داوطلب

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

  شوید. وارد دو گزینه مؤسسه
 gozine2.ir 
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سخ
پا

 
حی

رشی
ت

 
مون

آز
 ۱۵ 

من
به

 
۱۴۰

۰

  

سؤال طراحان اسامی
عمـومی هـای درس ریحیـتشـ پاسخ

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ 

  

۲  
۳  
    مهم  رهایتذک   ۱۵

  

  

 برگـزار ۱۴۰۰ اسـفند ۶ جمعـه روز در دو، گزینـه ۸ مرحلۀ آزمایشی آزمون
 گردد. می

 ماننـــد خـــود طالیـــی خـــدمات از اســـتفاده جهـــت امـــی،گر  داوطلـــب 

 هـای آزمون پیش مسـتمر، های سنجش آزمون، از بعد هوشمند های کارنامه

 کمــک هــای جزوه هوشــمند، اشــکال رفــع دو، گزینــه ســؤال بانــک آنالیــن،

 داوطلبـی از شـامرۀ اسـتفاده با و... ، دو های گزینه آزمون آرشیو آموزشی،

 سـایت وب وارد عبـور) رمز عنوان (به خود کد ملی و کاربری) نام عنوان (به

 شوید. gozine2.irwww.آدرس  به دو گزینه
 رمـزی  هامن شام عبور رمز اید، کرده نام ثبت اینرتنتی که صورتی در

  اید. منوده انتخاب خودتان که است

 ــه ــون های کارنام ــی آزم ــۀ آزمایش ــورت به ۷ مرحل ــل، ص ــا کام ــلۀ ب فاص
ــانی ــاهی زم ــس کوت ــون از پ ــابق آزم ــۀ مط ــده، اعالم اطالعی ــر ش روی ب
گیـرد. می قـرار gozine2.irwww.آدرس  بـه دو گزینـه اینرتنتـی پایگاه

 مناینـدگی طریـق از را موضوع کارنامه، دریافت در اشکال بروز صورت در

 منایید. پیگیری خود شهر
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 ۱۴۰۱رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ علمی هیئت 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 محی: مسئول درس

   الدین امیرحسین محی الدین  افشین محی غالمی  ابوالفضل
 نرگس موسوی

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

  کاظم غالمی  مصطفی خاکبازان  بخش عامر تاج عمومی:
  پویا رضاداد  حمید جوهری  مهدی ترابی

 رام علیمرادیپداختصاصی: 
|.................................................. دین و زندیگ
 اکبر آخوندی علیمسئول درس: 

زهرا محمدی اکرب آخوندی  علی محمد کریمی  علیرضا دلشاد 

|.............................................. زابن انگلییس
 احسان حیدریمسئول درس: 

  امیرحسین مراد د قریشی سید میال 
 علیرضا حافظیان جواد علیزاده 

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

سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... 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

ــوم گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عل
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|.............................................................. فیزیک
  منصور داوودوندی - فرد حمید فداییمسئولین درس: 
 هادی داوودوندی

 احمد رضوانی بهمن شاهمرادی  علی نعیمی 

|............................................................ شیمی
 یاسر عبداّلهیمسئول درس: 

 علی فرزادتبار پور  م ابراهیمبهنا ماشاءا... سلیامنی 

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

 زاده قلی علی حسن نشتایی بهرام میرحبیبی  محمد پازوکی 

 فرزانه رجایی|................................................شنایس  زمین

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

 امیرحسین بلبلی

|....................................... 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 مودی  محمد علی

|................................................. شنایس روان
 سّیده ضحی سکاکیمسئول درس: 

 محسن پیرحسینلو سیمین زاهدی 
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ بهمن ۱۵ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ۳فارسي  ۱۷۱تا  ۱۶۹هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱

باال بيابيد و حواستان به جمع و مفرد واژگان و تمامي معاني هر واژه  ها برويد و سعي كنيد براي هر واژه معادلي در واژگان مستقيم سراغ گزينه  
  باشد.

بامـداد معـادل «، واژٔه دوم »مانند: معادلي در واژگان باال ندارد. انگاره به معناي طرح و نقشه است و با انگار تفـاوت دارد.«: واژٔه اول ۱گزينۀ   
، واژٔه چهـارم »هاي قيامت است. مار غاشيه مار خطرناكي در جهـنم اسـت. يكي از ناماي در قرآن و  غاشيه نام سوره«واژٔه سوم ». صباح است

اي پاسخ صحيح اسـت كـه هـر  واژٔه نادرست است. معموالً در اينگونه سؤاالت گزينه ۲واژٔه درست و  ۲بنابراين اين گزينه داراي » موبد: مغ«
  چهار واژٔه گزينه معادلي در باال داشته باشند.

 -يكي از ...: غاشيه نيست. غاشيه نام قيامت اسـت نـه جهـنم. -دريافت: تلقّي -كه ... معادل كرند نيست و معادل كهر است. : اسبي۲گزينۀ   
  مرشد: مغ

   -موبـد: مـغ -گاه معادل هنگام برآمدن آفتاب و ميانـۀ روز اسـت و بـه معنـاي صـباح نيسـت. چاشت -اي از قرآن: غاشيه : سوره۳گزينۀ   
  تعبير: تلقّي

  اسبي كه ...: كرند  -طرح و نقشه: انگاره -پگاه: صباح -: نگرش: تلقّي۴ۀ گزين  
 ۲فارسي  ۱۶۰و  ۱۵۹هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲

  ها: معني درست واژه  
  : شبهت: شك و ترديد۱گزينۀ   
  : دون همّت: داراي طبع پست و كوتاه انديشه۲گزينۀ   
  پوست/ رقعه: نامۀ كوتاه: دوال: چرم و ۳گزينۀ   
  : توقيع: مهر يا امضاي پادشاهان در ذيل يا بر پشت نامه و فرمان۴گزينۀ   
  ۲فارسي  ۱۶۱ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۳

  موعد: هنگام، زمان  
  شايق: آرزومند، مشتاق  
  درايت: آگاهي، بينش، دانش  
  اي گون: به رنگ جيوه، جيوه سيماب  
  ن: تعادل، برابريتواز  
  ۲فارسي  ۳و  ۲هاي  درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۴

  موارد نادرست:   
  نادرست است.» گذاردن«  است، گزارم: با توجه به اينكه فعل گزاردن براي نماز آمده مي گذارم  ) مي۱  
  بياور) درست است. آر: روي به حق آر ( ) عار ۲  
درست است: اگر علـم و حكمـت » غرض«توان پي برد كه در مصراع دوم هم  مي» مراد«توجه به مصراع اول و به قرينۀ  غرض: با ) قرض ۴  

  غرض توست، كاهلي براي چي است؟
  ۲فارسي  ۵تا  ۱هاي  درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۵

  شود. غلط ديده مي ۲درست است. » امسرس«است. » حالوت«نادرست است و شكل درست آن » هالوت: «۱گزينۀ   
  معناي جنگجو همراستاست. ساير واژگان درست است. به» غازي«: واژٔه آوردگاه به معناي ميدان جنگ است و با ۲گزينۀ   
  و پوشش » لعاب«درست است و » صفير: «۳گزينۀ   
  و صرف » محض«و برتري درست است و » ترجيح: «۴گزينۀ   
  ۳فارسي  ۱۱و  ۸هاي  درس*  متوسط: * سؤال تمشخصا ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۶

  صحيح است.» غريب«امالي درست: با توجه به معني جمالت، امالي   
  واژگان مهم اماليي:   
  سخره: مطيع  -) خوان: سفره۱  
  گاه محراب: قبله -) طاق: سقف خميده و محدب۲  
  گزاردن: ادا كردن -خواستن: طلب كردن -) صالح: خير و مصلحت۴  
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 ۳فارسي  ۹۳و  ۸۵، ۸۱، ۷۳و  ۲فارسي  ۴۲و  ۲۴، ۱۶، ۱۰هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: خپاس -۷
    االحرار: جامي تحفة -۱  
  فرهاد و شيرين: وحشي بافقي -۲  
    كوير: علي شريعتي -۳  
  ميرزا آغازگري تنها: مجيد واعظي عباس -۴  
 هاي ادبي جامع يهآرا*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۸

  شوند. با تضاد و ايهام رد مي ۴با اسلوب معادله و گزينۀ  ۳با مجاز و ايهام تناسب، گزينۀ  ۲گزينۀ   
  :۱هاي بيت بر اساس پيشنهاد گزينۀ  بررسي آرايه  
  دارد. تلميح: بيت اشاره به معجزٔه شقّ القمر (شكافتن ماه) به اشارٔه پيامبر اسالم   
  شخيص و استعاره دارد.استعاره: صورت مه ت  
  طور ضمني و پنهاني صورت يار به ماه تشبيه شده است. تشبيه: در بيت به  
  تشخيص: صورت ماه  
  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۹

  :۱ها مطابق گزينۀ  بررسي آرايه  
  . الف) جناس همسان: ديده (فعل) و ديده (چشم) جناس همسان دارند  
  تناسب دارد.» زر«قبول است و معني ديگر آن يعني فلز روي با  ب) ايهام تناسب: روي به معني چهره قابل  
  جاي آن دانسته است. رنگ بودن گل را خندٔه بي ج) حسن تعليل: شاعر علت سرخ  
  استعاره از اشك است. » سيل«د) استعاره:   
  د دارند. پرده (آشكار) و در لباس (پنهان) تضا ) تضاد: بيه  
 هاي ادبي جامع مشخصات سؤال: * دشوار * آرايه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۰

 فاقد تشبيه و استعاره است. ۴فاقد ايهام تناسب و گزينۀ  ۳فاقد تشبيه، گزينۀ  ۲گزينۀ   
  :۱بررسي گزينۀ   
  تشبيه: دل من همچو سازي است.   
باشد: زخمۀ عشق تو، از دل من است، اما در معني آهنگ و نوا با زخمه و  مي» تاس«و » را«در اين بيت تشكيل شده از » راست«ايهام تناسب:   

  سازد. ساز و زير تناسب مي
  زند: تشخيص و استعاره دارد. استعاره: عشق زخمه مي  
  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۱

  ندارد. جناس.   است  تشبيه: قد معشوق به سرو تشبيه شده  
  ها:  هاي ساير گزينه بررسي آرايه  
  : تشبيه: همه كس به شمع تشبيه شده است. تضاد: مرده (شمع مرده: شمع خاموش) و روشن تضاد دارند.۱گزينۀ   
  استعاره از معشوق است.» مهر مه بي«مجاز از مردم شهر است. » شهر: «۲گزينۀ   
  است. جان بر لب آمدن كنايه از به ستوه آمدن است.» كمر«و » بين و وسط«ترتيب به معني  در مصرع دوم به» ميان: «۴گزينۀ   
  ۲فارسي  ۴۸ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۲

  .  در انتها نيز ضمير اشاره است» اين«)، ۵مردمان ( چه)، ۴و  ۳قطب ( دو هر)، ۲زمان ( يك)، ۱كسي ( ايندر ابتداي شعر ضمير اشاره است. » اين«  
  ۲فارسي  ۳۱ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۳

  مسند است:» زيادت«قيد زمان است، اما » هر دم« ۴در گزينۀ   
  فعل اسنادي). شود ( مسند) مي نهاد) زيادت ( بينم و هر دم (قيد)، ميلم ( تو را مي  
  ها: ساير گزينه  
  آيي. قيد) مي نهاد) مست ( آزاري./ تو ( مفعول) مي قيد) دلم را ( نو به نو  نهاد) نونو ( : تو (۱گزينۀ   
  مسند) است. نهاد) دم به دم (قيد) شستشو ( و قيد است/ كارش (» چگونه«در اين مصراع به معني » چون: «۲گزينۀ   
  گيرد؟ سش) ساغر نميقيد پر آيا  بينم/ مگر ( قيد) تنگ مي مفعول) بسيار ( نهاد) دلش را ( : من (۳گزينۀ   
  ۲فارسي  ۲۱ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۴

  فعل مجهول است.» كشته نگردد« ۴در گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  مسند است و فعل مجهول نداريم.» گوهر سنجيده«) در مصراع دوم ۱  
  مسند است.» روشنايي هر ديده«) در مصراع دوم ۲  
  مسند است.» شكفته«شود، بنابراين  گذرا به مفعول نيست و مجهول نمي» شكفتن«شود،  ول از مصدرهاي گذرا به مفعول ساخته ميفعل مجه )۳  
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  دستور جامع*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۵
  ترتيب:  هاي اول، دوم، چهارم و ششم؛ به فعل  
  كوشد: مضارع اخباري مي  
  آرد: مضارع التزامي  
  آمد: ماضي استمراري مي  
  افتادم: ماضي ساده  
 ۲فارسي  ۱۴ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۶

ساز است، بنابراين اين گزينه  نيز همپايه» و«ساز است و در مصراع دوم  همپايه» ليك«حرف اضافه است. » مثل«معني  به» چون«در اين گزينه   
  ساز است. فاقد وابسته

  ها: نهساير گزي  
  ساز است: است و در اين معني همپايه» يا«معني  در اين مصراع به» گر«و » اگر(«اگر  ساز  تا/ همپايه ساز  : وابسته۱گزينۀ   
  )بباشيد تا در اين رزمگاه يا سر دهم يا تاج ستانم!  
  در مصراع نخست» و« ساز  همپايه»)/ مگر اينكه«معني  مگر (به ساز  : وابسته۳گزينۀ   
  »يا ... يا« ساز  همپايه»/ تا« ساز  : وابسته۴گزينۀ   
 ۲فارسي  ۲۰ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۷

شـاعر بـه  ۳همانند صورت سؤال توصيه به حسابرسي و بررسي حساب خود در همين جهان است. در گزينـۀ  ۳جز گزينۀ  ها به مفهوم همۀ گزينه  
  محاسبه نيست! گويد نگران آخرت نباش، زيرا جرم و گناه تو قابل جرمش از حساب و كتاب فراتر است و بنابراين مي نكوهش فردي پرداخته كه

  ۲فارسي  ۵و  ۳هاي  درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۸
  هاي دنيا و توصيه به ترك راحتي در دنيا است. ارزش بودن خوشي ، بي۴مفهوم گزينۀ   
  ۳فارسي  ۸۶ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۹

اين مفهوم ديـده  ۳سازد. در گزينۀ  ماندگاري سخن است و اينكه اثر نيك نام و ياد نگارنده را جاودان مي ۴و  ۲، ۱هاي  مفهوم مشترك گزينه  
 يت خودستايي است.داند و مفهوم اصلي اين ب شود و شاعر خود را سبب زنده ماندن نام بزرگان جهان مي نمي

 ۲فارسي  ۲۸ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲ ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۰
گويد خاك درگاه محبوب، بر تاج پادشاهان ترجيح و برتري دارد، اما مفهوم  شاعر به ستايش ممدوح يا معشوق خود پرداخته و مي ۲در گزينۀ   

  و پادشاهان است. ها ناپايداري قدرت و افول و نابودي قدرتمندان ساير گزينه
 ۳فارسي  ۸۴ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۱

  گويد. ها سخن مي ها و آمدن ناخوشي شاعر از رفتن خوشي ۲هاست. برعكس، در گزينۀ  ها و آمدن خوشي مفهوم بيت صورت سؤال گذشتن ناخوشي  
  ها: ساير گزينه  
  : اظهار شادماني از آمدن يار۱گزينۀ   
  : ابراز شادي از رفتن زمستان و آمدن بهار (هم مفهوم با صورت سؤال)۴و  ۳هاي  نهگزي  
  ۳فارسي  ۹ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۲

  كند، نكوهش علم.  مفهوم سرودٔه صورت سؤال: دانش و علم كام انسان را تلخ مي  
  : علم فراوان من در درمان عشقم ناتوان است.۱گزينۀ   
  ام سخت شده.  : عقل و علم كام مرا تلخ كرده و زندگي۲گزينۀ   
  هاي محبوب علم و عقل را از كار انداخت. : عشوه۳گزينۀ   
  بودم از بين برد. كرده هاي فراوان جمع : چشمان زيباي معشوق علمي را كه در سال۴گزينۀ   
 ۲فارسي  ۱۰ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲۳

  اين است كه جهان هيچ كم و زيادي ندارد و هرچيزي به بهترين وجه و شكل خود است (نظام احسن). ۳هوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينۀ مف  
  ها: ساير گزينه  
  : خداوند در همۀ موجودات عالم تجلّي دارد۱گزينۀ   
  : توصيف زيبايي چهرٔه يار۲گزينۀ   
  : توصيف خلقت و آفرينش ۴گزينۀ   
  ۳فارسي  ۸درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۴

  : لزوم پيروي از راهنما و مرشد ۲مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينۀ   
  مفهوم ساير ابيات:   
  : سرگشتگي، راهنماي ماست و نيازي به راهنمايي خضر نداريم.۱گزينۀ   
  تواند ما را ارشاد كند. : پير طريقت نمي۳گزينۀ   
  ۀ طريقت درد طلب است و نيازي به راهنمايي خضر نيست.: الزم۴گزينۀ   
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  ۲فارسي  ۱۴ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲۵
گويد: دل ما را كم مبين، اين دل ما مانند فانوس شمع طور  شاعر مي ۳در بيت سؤال سخن از تجلّي خداوند بر قلب انسان است. در بيت گزينۀ   

در سرزمين طور اشاره دارد كه خداوند   ند است. آتش طور، شمع طور يا چراغ طور، به ماجراي وحي شدن به موسي گاه خداو است و جلوه
  جلوه كرد. صورت نوري بر درختي به موسي  به

  ها: مفهوم ساير گزينه  
  كند. ) سجده و خشوع در برابر خداوند دل را روشن مي۱  
  ير است.) من فقط عاشق او نيستم و اين عشق فراگ۲  
  ) عيب را آشكارا بيان كردن۴  

 

 ۲عربی، زبان قرآن  ۲۸* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۶
امن اسـت کـه )/ هذا ما َوعد الرّحمن: این، هـ۲و  ۱های  )/ َمرقد: خوابگاه (رد گزینه۲و  ۱های  َمن بََعثنا: چه کسی ما را برانگیخت (رد گزینه  

 اضافی است. ۴در گزینۀ » این چنین)/ «۲و  ۱های  ها)/ َصَدَق: راست گفت (رد گزینه خدا وعده داد (رد سایر گزینه
  ۳عربی، زبان قرآن  ۳۹* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۷

)/ اُّم: مـادر ۴)/ أجلَسـت: نشـاند (رد گزینـۀ ۳د: بُرد نزِد (رد گزینۀ )/ أَخَذ عن۲)/ أخوات: خواهران (رد گزینۀ ۲کانَت له ...: داشت (رد گزینۀ   
  ) ۴(رد گزینۀ 

  ۲عربی، زبان قرآن  ۲۶و  ۲های  ه* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۸
)/ کُّل الّشـباب: ۳و  ۱های  گزینههای لقامن (رد  های لقامن، وصیت )/ وصایا لقامن: سفارش۱مواعظ قّیمة: پندهایی با ارزش؛ نکره (رد گزینۀ   

: پرسم، پرسکم (رد گزینۀ ۴و  ۱های  همۀ جوانان (رد گزینه   )۴و  ۱های  )/ ال تّتخذ: نگیر، انتخاب نکن (رد گزینه۴)/ بَُنيَّ
  ۲عربی، زبان قرآن  ۱۱* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۹

 ؛شـدنَب: کیفـر عوقِ ال )/ ها سایر گزینهکرد (رد نأسَخَط: خشمگین ال )/ ۲و  ۱های  نساخت (رد گزینه : خشنود نکرد، راضی نکرد، خشنودما أرضیٰ   
  )۲ها)/ ربّه: پروردگارش (رد گزینۀ  سایر گزینه(رد  مجهول

  ۲عربی، زبان قرآن  ترکیبی*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۰
 )/۳و  ۲هـای  )/ القیـام ِبــ ... : پـرداخنت، اقـدام کـردن بـه (رد گزینـه۲کار و تشویق مردم (رد گزینۀ  تقدیس العمل و تشجیع النّاس: مقّدس شمردن  

  اضافی است.  ۴در گزینۀ » همچون)/ «۳األعامل املفیدة: کارهای مفید (رد گزینۀ 
  ۲عربی، زبان قرآن  ۱۸* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۱

  ) ۳)/ هذا العمل: این کار (رد گزینۀ ۴و  ۲های  اند (رد گزینه امیدهَسّموا: نامیدند، ن  
  ۳عربی، زبان قرآن  ۳۸* صفحۀ  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  ها:  ترجمۀ درست سایر گزینه  
  بوسید، او راسوی پدرش رفت و پدر،  ) پرس به۱  
  و بعد از اندکی دخرتش آمد، نشاند) و او را کنارش ۲  
  ؟!گذاری میناراحت شد و فرمود: چرا بین کودکانت فرق  ) رسول خدا ۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۷تا  ۵ های ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  صحیح است.» فرزندانتان«معنای  به» أوالدکم«ضمن  فعل امر است. در» أرِشدوا: راهنامیی کنید«  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۱۴* صفحۀ  سادهسؤال: * مشخصات  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۴

: دوسـت مـی«)؛ ۳و  ۱هـای  تـرین بنـدگان خـدا: أَحـّب عبـاد اللّـه (رد گزینـه محبوب   : دوسـت داشـت«، »دارم اُِحـبُّ فعـل هسـتند./ » أَحـبَّ
 ) ۴و  ۱های  سودمندترین: أنفع (رد گزینه

  ۲زبان قرآن عربی،  ۲* صفحۀ  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۵
  »با تکّرب از مردم رویت را برنگردان و مغرورانه روی زمین راه نرو.«ترجمۀ عبارت صورت سؤال:   
  هامهنگ است. » هامنا خداوند هر متکّرب فخرفروشی را دوست ندارد.«آمده:  ۴که با عبارتی که در گزینۀ   
  ها:  ترجمۀ سایر گزینه  
  شود! ی) دانش در دل انسان فروتن ماندگار م۱  
  کس شهوتش بر عقلش چیره شود، از چهارپایان بدتر است!  ) هر۲  
  رو باش و صدایت را پایین بیاور! ) در راه رفنت خود میانه۳  
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 ترجمۀ منت :  
کـه  شناسان از میان نقش و نگارها و تصاویر پرندگان و جـانورانی ولی باستان ،داند نوشنت چه زمانی آغاز شده است کس دقیقاً منی هیچ«

گردد! هزاران سال بعـد، نگـارِش میخـی  سنگی باز می جا گذاشته است، بر این نکته مّتفق بودند که تاریخ نوشنت به دوران پارینه برش آن را به
هـایی از ِگـل و سـنگ ثبـت  کار گرفتند و میـراث ارزشمندشـان را بـر تختـه عنوان نخستین خطی پدیدار شد که سومریان آن را در عراق به به
هـای  های قانونی و پـیامن نگاری کار گرفتند و رشوع به نوشنت نامه دند! مرصیان باستان اما نخستین کسانی بودند که برگ را برای نوشنت بهکر 

های گوناگون همچون پزشـکی و  هایی در زمینه رویید و کتاب کردند که در ساحل رودخانه نیل می» بردی«های درخت  تجاری خویش بر برگ
سـازی در جهـان  کشـیدند! از آن پـس، صـنعت کاغـذ ها به بند نگارش می تدوین کردند در حالی که آثار فرهنگی خویش را در آناخرتشناسی 

ها بـه  پاخاست در حالی که متّدن برشی را در گذر دوره ترین منابع بازرگانی میان کشورها شد! آنگاه خیزش نگارش به گسرتش یافت و از مهم
هایی الکرتونیک رسیده است  ها دگرگون شد تا آنجا که امروزه به کتاب آن های ها، گوناگون و شکل و موضوعات کتابر  کشید! از این دوش می

  »رسد! ترین هزینه به خواستۀ خویش می زیست است، در کمرتین فرصت و ناچیز که مرورگرش در حالی که پاسدار طبیعت و محیط
   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۶

 ها: گزينه ۀترجم  
  سنگی بود! های پرندگان و جانوران، زبان نوشتار در دوران پارینه ) نگاره۱  
 اند! کار برد، ثبت کرده عنوان نخستین کشوری که برگ را برای نوشنت به دانان، مرص را به ) تاریخ۲  
 کار برد! ) عراق نخستین کشوری بود که خّط میخی را در نوشتار به۳  
  نیاز کند! الکرتونیک درجهان گسرتش یافت تا ما را از هر کتابی بی های ) کتاب۴  
   سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۷

  »گزینند ...............  های الکرتونیک را برمی بسیاری از مردم کتاب«ترجمۀ عبارت سؤال:   
 ها: گزينهترجمۀ   
 رسعت به اطّالعات دست یابند! تا به) ۲  ) تا مراقب سالمتی طبیعت و محیط زیست باشند!۱  
  ها بپردازند! ) تا بهای کمرتی را برای خواندن کتاب۴  ) تا با منابع بازرگانی بین کشورها آشنا شوند!۳  
   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۸

  :ها گزينهترجمۀ   
 ) دانش را با نوشنت به بند آورید!۱  
 گریزد! چه به خاطر سپرده شود، می هرماند و  چه نوشته شود، می ) هر۲  
  ) دانش، شکار است و نوشنت، بند!۳  
 اش نرساند! بسا کتابی که هیچ سودی به خواننده ) چه۴  
   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۹

 ها: گزينهترجمۀ   
 نوشتند؟ چیزی می های درختان چه ) مرصیان باستان روی برگ۱  
 یخ متّدن برشی کجا پدیدار شد؟) نوشتار میخی در تار۲  
 ها گوناگون شد؟ ) چرا در گذر زمان موضوعات کتاب۳  
 است؟  گذشت را چگونه بیان کرده ) انسان باستان در دوران پارینه سنگی آنچه که بر او می۴  
   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۰

 :۴ۀ گزین پاسخ درست  
  لیست الجملة رشطّیة الزم/ فعل رشط و الجملة رشطّية  ايض البسیط/ متعدٍّ مبعنی امل مبعنی املايض البعید   
   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۱

 :۲ۀ گزین پاسخ درست  
/  الزم  الغائبة/ املخاطب      مع فاعله خربٌ يف الجملة الحالّیةفعل   مع فاعلـه جملة حـالّيةفعل متعدٍّ
   سادهشخصات سؤال: * م ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۲

 :۳ۀ گزین پاسخ درست  
  حال  صفٌة »/ تَقیید«ِمن مصدر  » تَقیُّد«إسُم الفاعل/ ِمن مصدر  إسُم املفعول   
  ۳عربی، زبان قرآن  ۴۱و  ۳۸های  و صفحه ۲عربی، زبان قرآن  ۳ۀ * صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۳

یَن    ی املُِتکربِّ ُ «َن (از فعل املَُتکربِّ َ یََتکربَّ   ساخته شده است.)» تَکربَّ
  باشد.  اسم تفضیل است و مناسب برای این عبارت می» دیگران«معنی  به» اآلَخرینَ «  
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  ۲عربی، زبان قرآن  ۲۶و  ۱۵، ۸، ۷ های ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۴
  ها: ترجمۀ گزینه  
  کند! داری و راستی اعتقاد دارد و از خیانت کردن دوری می امانت ) بدترین مردم کسی است که به۱  
  هایشان را اهدا کنیم! مان عیب این است که به دوستان ترین کارها از نظر پیامرب  ) زشت۲  
  رساننده در خوبی و نیکی کردن! ) دوست کسی است که بازدارندۀ ظلم باشد و یاری۳  
  شود! کار برده می ها به ن اشیاء و در مغازهای است برای شناخت وز  ) چراغ وسیله۴  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۷تا  ۵ های ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۵

غری«اسم تفضیل است. » دیگر«معنی  به ۱در گزینۀ » اآلَخر«   معنـی  بـه» خیـر«کلمـۀ  ۴نیز اسـم تفضـیل اسـت. در گزینـۀ  ۲در گزینۀ » الصُّ
اسـت و آن را نبایـد بـا اسـم تفضـیل اشـتباه » إفعـال«فعـل ماضـی بـاب » أحَسنَ «کلمۀ  ۳اسم تفضیل است، اما در گزینۀ  بوده و» بهرتین«

  بگیریم. 
  ۲عربی، زبان قرآن  ۲۲و  ۲۱ های ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۶

 ۳در گزینۀ » ُعداة«آيت). مفرد کلمۀ  أايت  فاِعل  ت (أ ت ي اسم فاعل اس ۲در گزینۀ » آيت«اسم مفعول است.  ۱در گزینۀ » ُمجرَّب« 
باشـد، امـا در  مـی» ي«هـا  هستند که حرف آخـر آن» فاِعل«اسم فاِعل بر وزن » فاعي«باشد، دّقت کنید که اسامی بر وزن  می» عادي«کلمۀ 
  نه اسم فاعل داریم نه اسم مفعول. ۴گزینۀ 

  ۲عربی، زبان قرآن  ۲۳* صفحۀ  ساده* مشخصات سؤال:  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۷
شـغل » خلبـان«معنـی  بـه» طّیار«کلمۀ  ۴داللت دارند، اما در گزینۀ » ابزار«یا » وسیله«اسم مبالغه بوده و بر » َسّیارة«و » نَظّارة«، »فّتاحة«  

  است.
  ۲عربی، زبان قرآن  ۹* صفحۀ  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۸

  چه بر این وزن باشد، اسم مکان نیست و باید مفرد آن را بررسی کرد: شوند، اما هر جمع بسته می» َمفاِعل«باً بر وزن اسامی مکان غال  
  َمصانع (مفرد: َمصَنع)، َمطاِعم (مفرد: َمطَعم)، َمکارِم (مفرد: َمكرَُمة)، َمالِعب (مفرد: َملَعب)   
  باشند. می» َمفَعلَة«یا » َمفِعل«، »َمفَعل«ون اسامی مکان بر وزن اسم مکان نیست؛ چ» َمکارِم«بینید،  طور که می هامن  
  ۲عربی، زبان قرآن  ۲۲و  ۲۱های  ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۹

اسـت کـه » تکربِّ املُ «اسم فاعل  ۳اصالً اسم فاعل نداریم. در گزینۀ  ۴خواهد که در نقش مفعول باشد. در گزینۀ  سؤال از ما اسم فاعلی را می  
  باشد. بوده و مفعول می» املُتواِضع«اسم فاعل  ۲باشد. در گزینۀ  اسم فاعل است که صفت می» الّناِفَعة«نیز  ۱باشد. در گزینۀ  إلیه می مضاف

  ۲عربی، زبان قرآن  ۲۲و  ۲۱ های ه* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۵۰
الفعل آمـده  چه بعد از الم را بگذاریم و هر» یـ«حرف » ُمـ«جای  شود، کافی است به رشوع می» ُمـ«که با  برای پیدا کردن مصدر و باب اسمی  

  شود و مصدر به راحتی پیدا خواهد شد: را حذف کنیم. در این حالت مضارع فعل مشّخص می
ُز  ) ُمَجّهزون ۱   ُل  یَُجهِّ   تَفعیل یَُفعِّ
ُل یَ  یََتکَلَُّم  ) ُمتکلِّامت ۲   ل َتَفعَّ   تََفعُّ
  إفتعال یَفَتِعُل  یَسَتِمُع  ) ُمسَتِمعان ۳  
   إفعال یُفِعُل  یُنِتُج  ) ُمنَتج ۴  

  
  ۳دين و زندگي  ۹۵مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۱

   جعفـر  بن حكم از ياران امام موسي بن است. (هشام »حارث بشربن«ه در صورت سؤال دربارٔه   شد داستان مطرح  اسـت كـه در درس اول
  كتاب يازدهم به آن اشاره شده است.)

   هاي خداپرست و پرهيزكار درآمد. حارث كه تا آن روز در زمرٔه عياشان بود، در سلك انسان بشربن  
    كرده است، ضمن اينكه او، قبل از اين اتفـاق هـم  الهي را رعايت ميتمام حدود » حارث بشربن«دقت كنيد كه لزوماً در كتاب بيان نشده كه

  مسلمان بوده، اما گناهكار بوده است.
  ۳دين و زندگي  ۸۴مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۲

 و دهـد سـامان را خود يمعنو و يادم اتيح ها آن ۀليوس به تا داده قرار انسان وجود در يگوناگون يها شيگرا و زيغرا و اليام ميحك خداوند  
  .يمعنو اتيح يبرا يكين و ريخ به شيگرا و يماد اتيح يبرا زيغرا و اليام بخشد؛ تكامل

  ۳دين و زندگي  ۱۰۲مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۳
 به توجهي بي گرفتن، رشوه رباخوارى،. نشوند ماندگار و ابندين گسترش تا شوند اصالح خود بتداييا مراحل همان در ديبا اجتماعي هاى انحراف  

  .هاست انحراف و ها مارىيب نيا ۀجمل از خدا ريغ از اطاعت و رىيپذ ظلم و كردن ظلم پاكدامني، و عفاف
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  ۲دين و زندگي  ۴۷و  ۴۴هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۴
   كـه بـود شـده سـبب) يلفظ اعجاز( اختصار وجود با راتيتعب ييرسا و انيب ينيريش ها، جمله و ها هكلم نيدلنش و موزون آهنگ و بايز ساختار 

 به ، امبريپ ۀخان واريد پشت از اي رفت، يم  امبريپ نزد قرآن دنيشن يبرا يكس اگر و كنند منع قرآن دنيشن از را مردم مشركان، سران
  .كردند يم اتمجاز را او داد، يم فرا گوش شانيا خواندن قرآن

   دوران آن در. شـد محاكمـه دادگـاه در بـود، خوانده متحرك را نيزم نكهيا ليدل به لهيگال اروپا، نيسرزم در شيپ قرن چهار: نيزم حركت 
 از كيـ چيهـ كه يزمان در و شيپ قرن چهارده در اما ،چرخند يم آن دور به اراتيّس ريسا و ديخورش و است ثابت نيزم كه بود نيا بر تصور
 »ذلول« به نيزم هيتشب جمله، آن از كه كند يم اشاره نيزم حركت به خود اتيآ در ميكر قرآن نبود، بشر دست در يامروز ينجوم يابزارها
  آزارد. شتري است كه در هنگام حركت سوار خود را نمي» ذلول« .است

  ۳دين و زندگي  ۸۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۵
 يعبارت به اي شود يم انسان يرستگار و سعادت موجب كه است ارياخت از درست ٔهاستفاد باب در قرآن بشارت انگريب )زكّاها من افلح قد( ۀيآ  

  .»ندينب خدا جز به كه ييجا به يآدم رسد« همان
  ۳دين و زندگي  ۸۶و  ۸۵هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۶

 ۳ ۀنـيگز ۀفيشـر يـۀآ كه. هستند مردم شدن تر صيحر دنبال به و است يماد التيتما در افراط و گسترش در تجارتشان و افعمن افراد يبرخ  
 از را ها انسان اسالم، نيد كه كنند القا گونه نيا تا گذارند يم منع نام التيتما از متعادل ٔهاستفاد به ران شهوت افراد نيا. است مطلب نيا انگريب

  .است كرده منع يماد زيغرا و اليام به توجه
  ۲دين و زندگي  ۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۷

  :باشد داشته يژگيو دو حداقل ديبا ياساس يها سؤال و ازهاين نيا به پاسخ  
 يبـرا يآدمـ محـدود عمر كه يحال در. است آزمون و تجربه ازمندين مشكوك و ياحتمال پاسخ هر رايز باشد؛ اعتماد قابل و درست كامالً) الف  

  .اند گوناگون و اديز اريبس هم يشنهاديپ يها راه كه خصوص به ست،ين يكاف يا تجربه نيچن
 يويدن و ياجتماع و يفرد ،يروح و يجسم ابعاد رايز دهد؛ پاسخ هماهنگ صورت به انسان مختلف يازهاين به كه يطور به باشد؛ جانبه همه) ب  

  .كرد يزير برنامه جداگانه يبُعد هر يبرا توان ينم و دارند هم با يتنگاتنگ و كامل ارتباط و دونيپ يو ياخرو و
  ۲دين و زندگي  ۲۹و  ۲۰هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۸

   فراموش جيتدر به ايانب ماتيتعل ت،كتاب ۀتوسع عدم و ياجتماع يزندگ و فرهنگ سطح بودن ييابتدا علت به: نيشيپ امبريپ ماتيتعل فيتحر 
 بـار را حيصـح و لياص ماتيتعل و آمدند يم يبعد امبرانيپ اساس نيا بر شد؛ يم متفاوت آن اصل با كه افتي يم رييتغ يا گونه به اي شد، يم
  .كردند يم انيب مردم يبرا گريد

   ًدارد وجود »فيتحر از ميكر قرآن حفظ« ،»نيشيپ امبرانيپ ماتيتعل فيتحر« با تقابل در قاعدتا.  
   اكرم امبريپ كه ياهتمام با و ياله تيعنا پرتو در و مسلمانان كوشش و تالش با: فيتحر از ميكر قرآن حفظ  قرآن حفظ و يآور جمع در 

  .دينگرد كم آن از اي افزوده آن بر يا كلمه چيه و نشد فيتحر دچار كتاب نيا داشت،
  ۲دين و زندگي  ۷ل: * متوسط * صفحۀ مشخصات سؤا ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۹

   است »شيخو ٔهنديآ درك« برتر ازين انگريب شعر نيا.  
   ها نهيگز يبررس:  
  شيخو ٔهنديآ درك: ۱ گزينۀ  
  .دهد پاسخ برتر يازهاين به تواند يم كه يكس يژگيو :۲گزينۀ   
  يزندگ درست راه كشف :۳گزينۀ   
  يزندگ هدف درك: ۴گزينۀ   
   است.» درك آيندٔه خويش«است، اما موضوع اصلي اين شعر » درك هدف زندگي«رع اول اين شعر بيانگر دقت كنيد كه مص  
  ۲دين و زندگي  ۱۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۰

 در ،ماننـد بي تالش و استوار مانيا با ياله امبرانيپ. است آن مستمرّ و يدائم غيتبل ام،يپ كي يماندگار ۀالزم: دعوت در يوستگيپ و استمرار  
 انيـم ياخالق يها كرامت و يطلب عدالت ،يخداپرست تا كردند مي تحمل را ها سختي آنان. كردند يم غيتبل را ياله نيد مختلف يها زمان طول
 آداب و يزندگ سبك جزء يلها ميتعال تا شد سبب تداوم نيا. برود نيب از ياخالق رذائل و ظلم شرك، و ابدي گسترش و بماند جاودان ها ن انسا

  .بگذارند كنار يراحت به را آن نتوانند نيد دشمنان و شود مردم فرهنگ و
  ۲دين و زندگي  ۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۱

 هـدف درك عـدم ،).انـد كرده انيز دچار را خودشان كه اند يكسان انكارانيز قت،يحق در انفسهم، خسروا نيالّذ نيالخاسر انّ( يۀآ به توجه با  
  .باشد يم مطلب نيا انگريب ۲ ۀنيگز كه شود يم انيز نيا موجب يزندگ
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  ۲دين و زندگي  ۱۸و  ۸هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۲
   ان به:شود كه با انديشه در خود و جهان هستي به ايمان قلبي دست يابد. ايم در دين از انسان خواسته مي  
  ) خداي يگانه و دوري از شرك۱    
  هايي ...) ) فرستادگان الهي و راهنمايان دين (خدا راهنماهايي براي بشريت قرار داده است. انسان۲    
  ) سراي آخرت و پاداش و حسابرسي عادالنه۳    
  ) عادالنه بودن نظام هستي۴    

 :نيازها

 

      طبيعي و غريزي

  متعالي و برتر
 

  اولين نياز: شناخت هدف زندگي
  دومين نياز: درك آيندٔه خويش

توانند راه درست زندگي را به انسان نشان دهند. پيامبران مي سومين نياز: كشف راه درست زندگي 
  ۳و زندگي  دين ۸۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۳

  :است گناه از يدور پشتوانه جهت چند از خداوند به مانيا  
 او از هـم يگناه كه يصورت در .شود گناه مرتكب او شگاهيپ در كه كند يم ايرو ح ازاين. اوست يكارها ناظر خداوند كه داند يم مؤمن انسان )۱  

  .كند يم توبه و شود يم شرمنده خداوند از زند سر
 پـاداش كوكـارانين بـه حسـاب، روز در ست؛ين تفاوت يب يو اعمال به نسبت و دهيافرين هودهيب را انسان خداوند كه داند يم مؤمن انسان )۲  

  .باشد داشته گناه از يدور در يسع مؤمن فرد ،شود مي باعث مسئله نيا به توجه. كند يم مجازات را بدكاران و دهد يم
. است واجب ييكارها چه و حرام و گناه ييكارها چه كه نموده مشخص و كرده ييراهنما را او خداوند .ندارد قرار يگردان سر در مؤمن انسان )۳  

  .رود يم شيپ يرستگار و سعادت يسو به و كند يم عمل ياله دستورات به نانياطم و اعتماد با او
  ۳دين و زندگي  ۹۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۴

 كنـد، تكـرار را گناه اگر، اما است داده نجات يدرون اندوه از را خود كند، توبه الؤس صورت ثيحد در شده انيب ۀمرحل نيهم در گناهكار اگر  
  .دهد انجام يآسان به را گناه و شود رهيچ خود وجدان بر باالخره تا زند يم هيتوج به دست وستهيپ خود وجدان كردن راحت يبرا

  ۳دين و زندگي  ۹۹ؤال: * متوسط * صفحۀ مشخصات س ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۵
   است توبه در ريخأت جاديا و كردن فردا و امروز همان اي »فيتسو« ۀليح به توجه انگريب ال،ؤس صورت در ه  شد مطرح هشدار.  
   ها نهيگز در طانيش يها لهيح يبررس:  
  ياله رحمت از كردن ديناام :۱گزينۀ     
  فيتسو :۲گزينۀ     
  ياله رحمت از كردن ديام نا :۳گزينۀ     
  گناه يسو به كشاندن گام به گام :۴گزينۀ     
  ۳دين و زندگي  ۹۸و  ۹۷هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۶

   دارد دوست را پاكان و توبه كنندگانتكرار خداوند )نيالمتطهّر حبّي و نيالتّوّاب حبّي اهللا انّ( يۀآ به توجه با.  
   گنـاه دام در نكـهيا بـا يفـرد نيچن نديب يم رايز دارد؛ دوست كند، يم توبه اريبس و شود يم ناراحت خود گناه از فوراً كه را يكس دخداون 

  .شود يم مانيپش خود عمل از سرعت به و اوست نزد اما قلبش افتاده،
  ۲دين و زندگي  ۱۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۷

   اظم امام ك بن حكم، شاگرد برجستۀ خود: خطاب به هشام  
اي هشام خداوند رسوالنش را به سوي بندگان نفرستاد، جز براي آنكه بندگان در پيام الهي تعقل كنند. (معيت عقل و وحي) ... آن كسـي «    

  »اش در دنيا و آخرت باالتر است (سعادتمندي در دنيا و آخرت) تر است، رتبه كه عقلش كامل
   ها: ررسي علت نادرستي ساير گزينهب  
  : فقط خداوند آگاهي كاملي از خلقت انسان و سرنوشت او بعد از مرگ دارد.۱گزينۀ     
  به موضوع پاسخ به نيازهاي طبيعي و غريزي نپرداخته است. : امام كاظم ۳گزينۀ     
  بدانيم كه عقل انسان براي طراحي مسير سعادت كافي نيست. يابد و بايد : فقط خداوند ارتباط كامل ابعاد وجودي انسان را درمي۴گزينۀ     
  ۳دين و زندگي  ۹۷و  ۹۶هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۸

   هجينت در و) علت( سازد يم پاك گناه از و دهد يم شوو شست را قلب و دل كه است توبه يشگريرايپ انگريب ،»...القلوب تطهّر ةالتّوب« ثيحد ،
  ).معلول( دارد اشاره آن به »له ذنب ال نكم الذّنب من التّائب« كه است نشده مرتكب يگناه اصالً انسان ييگو 

   باشد يم معلول همان زين تابع و است علت همان متبوع كه ديكن دقت.  
  ۲دين و زندگي  ۴۲مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۹

 كي ديتوان يم اگر: بگو است؟ داده نسبت خدا به را ]قرآن[ آن دروغ به او: نديگو يم ايآ مِثلِه، بِسورَةٍ فَأتوا قُل افتَراه قولونَيَ اَم( ۀفيشر يۀآ به  
  .ديكن توجه ).دياوريب را آن همانند سوره
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  ۳دين و زندگي  ۷۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۰
   همـراه ييهـا يدشوار با ريمس نيا. باشد يم يمعنو مدارج كسب آن تداوم راه و است تفكر و شهياند كمال، و رشد سمت به حركت سرآغاز 

  .كند يم آسان را ريمس نيا )به اعتصموا( او بر هيتك و است انسان بانيپشت خداوند اما ،است
   كه يكسان اما و مًا،يمُستَق صِراطًا هِياِلَ هِميهديَ وَ فَضل وَ مِنهُ ةرَحمَ يف دخِلُهُميُسَفَ بِه اعتَصَموا وَ بِاهللاِ آمَنوا نَيالَّذ فَاَمَّا( فهيشر يۀآ به نيهمچن 

 به خود، يسو به را شانيا و درآورَد، شيخو جانب از يفضل و رحمت جوار در را آنان ا]خد[ يزود به جستند، تمسّك او به و دنديگرو خدا به
  .ديكن دقت ).كند تيهدا راست يراه

  ۳دين و زندگي  ۹۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲سخ: گزينۀ پا -۷۱
  كنند) ال تقنطوا من رحمة اهللا (دستور خدا: نااميد نشدن از رحمت الهـي)  الّذينَ اَسرفوا عَلي انفسهم، (بندگاني كه زياد گناه مي قُل يا عبادي(  
  )الغفور الرّحيمهو نَّهُ اِنّ اهللا يغفر الذّنوب جميعاً (وعدٔه خدا: بخشش همۀ گناهان) اِ 
  ۳دين و زندگي  ۱۰۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۲

رضـايت  و كنـد ادا تـوان حـد در را هـا آن معنوى يا مادى حقوق و دينما جبران را آن است كرده مردم بر ستمي اگر بكوشد ديبا كننده توبه  
 ميكن توجه .دينما آمرزش طلب و خير دعاى رايشانب و دهد صدقه آنان از ابتين به ندارد، سترسيد آنان به اگر و آورد دست به را حق صاحبان

 ايـ پـدر قلـب اگـر شده، ختهير انساني آبروى تهمت و بتيغ دروغ، با اگر. است آنان مادى حقوق از تر مهم اريبس ها انسان يمعنو حقوق كه
  و... شده شكسته فرزندى حرمتي بي اثر بر مادرى

  ۲دين و زندگي  ۵۰و  ۴۶، ۴۴، ۱هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۳
   مايۀ حيات مادي و زندگي انسان و جهان  ،آب )... و جعلنا من الماء كلّ شي(  
   مايۀ حيات روحاني انسان  ،دين )... يا ايّها الّذين آمنوا استجيبوا(  
    اشاره به كرامت زن و تساوي وي با مرد در انسانيت دارد و اين يعنـي تأثيرناپـذيري از عقايـد  )د و زن ...هركس از مر(توجه به اينكه آيۀ

  دوران جاهليت.
  ۲دين و زندگي  ۳۴و  ۳۳هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۴

  :اتيآ يبررس  
   )َاسالم امبريپ از ،گذشته امبرانيپ روانيپ يرويپ ۀفيوظ: )مِنه قبَليُ فَلَن ناًيد االِسالم رَيغَ بتَغِيَ مَن و   
   )اسالم امبريپ: )بَعده مِن نَيّيالنَّب و نوحٍ يال ناياَوحَ كَما كياِل ناياَوحَ اِنّا  است بوده ايانب ريسا راه ٔهدهند ادامه.  
   )َماسال امبريپ: )الرُّسُل قَبلِهِ مِن خَلَت قَد رَسول اِلّا مُحَمَّد ما و  است بوده ايانب ريسا راه ٔهدهند ادامه.  
   )است گذشته يايانب و قرآن خدا، به ايمان كه نيمسلم ۀفيوظ: )لياسماع و مَيابراه ياِل اُنزِلَ ما و ناياِلَ اُنزِلَ ما وَ بِاهللا آمَنّا قولوا.  
  ۲دين و زندگي  ۴۸و  ۴۰هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۵

 كتاب من قبله من تتلوا كنت ما و( ۀفيشر عبارت كه است  امبريپ بودن نخوانده درس و يامّ انگريب، »...نرفت مكتب به كه من نگار« مصرع  
  )المبطلون الرتاب اذا( همان اي كرد مسدود را كجروان شك راه مطلب نيا كريم، قرآن اتيبنا بر آ و دهد يم نشان را آن )نكيميب تخطّه ال و

 

 ۲زبان انگليسي  ۲۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۶
  گويد. كرد. براي ما تقريباً غيرممكن بود بفهميم او چه مي ترجمه: همسايۀ جديد ما كلمات فارسي كمي (نا كافي) صحبت مي  
شود كه تقريبـاً چيـزي از  را انتخاب كنيم. از طرفي در جملۀ دوم اشاره مي littleتوانيم  شمارش است، پس نمي جمع و قابل words: توضيح  

  كنيم. را انتخاب مي fewاندازٔه كافي فارسي بلد نبوده است. درنتيجه  هاي او را متوجه نشدند، پس همسايه به حرف
 ۳زبان انگليسي  ۵۷مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۷

هاي خـود را  اند ممكن است بايستند و انشاء طور كه معلم قبالً اشاره كرد، در روز چهارشنبه كساني كه بهترين عملكرد را داشته ترجمه: همان  
 براي مدرسه بخوانند.

دليـل  بـه ۳ و ۲هاي  باشد، همچنين گزينه نادرست مي ۱توضيح: با توجه به معني و مفهوم جمله نياز به جملۀ توصيفي داريم و بنابراين گزينۀ   
  نادرست هستند. theyتكرار ضمير فاعلي 

 ۲زبان انگليسي  ۳۳مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۸
نفر جان خـود را از دسـت  ۷منطقه از مناطق موردنظر آلوده شده است، صدها هزار نفر در بيمارستان بستري هستند و  ۱۱ترجمه: در نتيجه،   

  اند. داده
). از ۳كـار رود (رد گزينـۀ  كار رود در اين صورت قبل از اعداد صدها و هزارها هيچ عددي نبايـد بـه ) بهofگر اسم جمع ما همراه با (توضيح: ا  

ها را جمع ببنديم و با حـرف  توانيم آن گويي داشته باشيم و عدد دقيق (صد، هزار، ميليون و ميليارد) مشخص نباشد مي طرفي اگر هدف كلي
 اسم بچسبانيم. به ofاضافه 
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 ۳زبان انگليسي  ۶۰و  ۵۷هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۹
  كرد.  طور روان صحبت مي توانست براي شغلي كه پدرم به او پيشنهاد داد درخواست بدهد اگر فرانسوي را به ترجمه: سارا مي  
آمده است. در شرطي نـوع دوم در جملـۀ شـرط از حـال سـاده اسـتفاده  couldتوضيح: جمله، شرطي نوع دوم است، زيرا در نتيجۀ شرط   

كنيم و نيازي به افزودن حرف اضافۀ  استفاده مي whichاز ضمير موصولي  jobشوند. همچنين براي  حذف مي ۴و  ۱هاي  كنيم، پس گزينه نمي
in  است. ۳نيست، پس پاسخ درست گزينۀ  

 ۳كتاب كار زبان انگليسي  ۳۲وار * صفحۀ مشخصات سؤال: * دش ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۰
  دقيقه طول كشيد! ۵داد كه فقط  اي (فشرده) خالصهوجود آمدن جهان توضيح  ترجمه: معلم علوم جوان ما دربارٔه چگونگي به  
  ) شلوغ۴  ) مرئي۳  ) فشرده، خالصه۲  اي ) زندگينامه۱  
 .(Compact Disk)ايد  را نوشته CDفف كلمۀ كتاب كار سال دوازدهم در درس دوم حتماً مخ ۳۲توضيح: در صفحۀ   
 ۲زبان انگليسي  ۲۳مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۱

كه با دالرهايش چه كار كند. اين تصميم سختي اسـت كـه خيلـي بـر  تصميم قطعي بگيردتواند  رسد كه خواهرم هنوز نمي ترجمه: به نظر مي  
  گذارد.  اش تأثير مي آينده

  وجو كردن ) جست۴  ) مراقبت كردن از۳  ) پر كردن، شرح دادن۲  ساختن، آرايش كردن )۱  
  است.» تصميم قطعي گرفتن«معني  ) بهmake up one's mindنكته: تركيب (  
 ۳زبان انگليسي  ۶۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۲

  شناسي است. و آن، روز امتحان مهم زيست ذهنم نقش بسته درطور ويژه  ترجمه: از كل دوران دبيرستان يك روز به  
  ) چسبيدن، فرو رفتن۲    ) وارد شدن۱  
  ) جايگزين كردن۴  ) (پاسخ، اطالعات و مانند آن) بيرون كشيدن۳  
 ۳كتاب كار زبان انگليسي  ۴۰مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۳

  كرد. متمايز مي تجاريفردي بود كه شبكۀ مايكروسافت را از ساير خدمات آنالين  افزار جديد ابزار منحصربه ترجمه: نرم  
  ) قابل درك و فهم ۴  ) تجاري، بازرگاني۳  ) نامرئي۲  ) خيالي۱  
 ۲كتاب كار زبان انگليسي  ۱۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۴

  نبود سايز كفش من چه بود. مطمئنبخرد، اما خواست براي تولدم يك جفت كفش جديد  ترجمه: پدرم مي  
  ) مسلط۴  ) مناسب۳  ) موجود، در دسترس۲  ) مطمئن۱  

to be confident : to be sure : to be certain : مطمئن بودن   
 ۳زبان انگليسي  ۵۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۵

  به خانه رسيد مستجاب شد.اي  طور غيرمنتظره بهشده بود، اما دعاهاي او زماني كه پسرش كرد كه او در جنگ كشته  ترجمه: مادرش تصور مي  
  طور مؤثر ) به۴  طور غيرمنتظره ) به۳  طور گسترده ) به۲   طور هوشمندانه ) به۱  
  ۳زبان انگليسي  ۵۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۶

  ه خون هنوز كشف نشده است.انگل و نحؤه ورود آن ب منشاءترجمه:   
  ) منشاء، خاستگاه۴  ) مسئله، موضوع۳  ) درمان۲  ) سرنخ۱  
  ۲كتاب كار زبان انگليسي  ۱۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۷

  شكم داشت. ناحيۀبان به دكتر گفت كه درد زيادي در  ترجمه: قبل از شروع نيمۀ دوم دروازه  
  ) نشانه۴  ) ناحيه۳  ي) توجه، آگه۲  ) شكل۱  

in the region of : در ناحيه، در محدوده 
  ترجمۀCloze Test: 

زندگي است. در علم، اگر چيزي كار نكند (درست انجام نشود)،  قدرداني ازآموزند،  چيزي كه هنرها در جايي كه علم ساكت است به ما مي
هنر مفهومي در علم هيچ معنايي ندارد، اما وقتي ما آن را يك هنر در نظر  يك قطعه؛ بنابراين، ارزش حُسن و زيبايي در آن كار بسيار كم است

واقعي  معياراي براي گفتن دارد. در دنياي هنرها، زيبايي به خودي خود اهميت دارد در حالي كه در علم، تنها  العاده هاي فوق گيريم، داستان مي
مربوط به فرهنگ و تاريخ است. بسياري از كشـورها تـاريخ  گيريم كه در آن از هنر ياد مي كند يا نه. زمينۀ ديگري اين است كه آيا آن كار مي

  دهند. خود را از طريق يك قطعۀ نقاشي يا شيؤه رقص و پوشش مردم نشان مي
 ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۸

  ) چيدمان، نظم۴  ) قدرداني۳  ) بهبود، اصالح۲  ) دسترسي به۱  
  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۹

 آيد.  شود و نه با فعل جمع مي شمارش است درنتيجه نه جمع بسته مي  ر اين جمله غيرقابلتوضيح: اسم ما د  
شود درنتيجه در  ارزش بودن اشاره مي رود. در جمله از نظر مفهوم به ناكافي و بي كار مي شمارش به ) قبل از اسامي قابلa fewصفت شمارشي (  

  باشد. نادرست مي» كافي كم اما«معني  ) بهa littleصفت شمارشي ( ۱گزينۀ 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

 
  | 

 سال
تحصیلی
 

۰۱  - 
۰۰

  

۱۳

  ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۰
هاي شمارشـي بـا حـرف  كنيم. اين واحد ) از يك واحد شمارشي استفاده ميconceptual artشمارش ( توضيح: براي شمردن اسم غيرقابل  

  باشد. مي) piece) قطعه يا (conceptual artچسبند. واحد شمارشي مناسب براي ( شمارش مي  ) به اسم غيرقابلofاضافه (
  ماند. شمارش بدون تغيير مي شود، اما اسم غيرقابل توجه داشته باشيد واحد شمارشي جمع بسته مي  
  ۴پاسخ: گزينۀ  -۹۱

  ) معيار، مقياس۴  ) ارتباط، اتصال۳  ) موفقيت۲  ) تجربه۱  
  ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۲

. اگر بخواهيم حرف اضافه را قبل از ضـماير موصـولي بيـاوريم توضيح: اگر در جمله حرف اضافه داشته باشيم مجاز نيستيم آن را حذف كنيم  
) استفاده كنيم و نكتۀ پاياني اينكه اسم قبل از ضماير موصولي را نبايد دوباره بعد از ضمير whom, whichتوانيم از ضماير موصولي ( فقط مي

 موصولي تكرار كنيم.
  ۱ترجمۀ درك مطلب: 

دهد. همچنين كلمات  ها را توضيح مي دهد و معناي واقعي آن ترتيب حروف الفبا ارائه مي لمات را بهديكشنري كتابي است كه فهرستي از ك
  شود. شناخته مي» لغت فرهنگ«عنوان  كند به ها را بيان مي دهد؛ بنابراين، مجموعۀ كلماتي كه معاني آن را به يك زبان خارجي ارائه مي

دهـد. اسـامي افـراد  رد استفاده در يك دورٔه خاص و در مرزهاي جغرافيايي را ارائه ميفرهنگ لغت همچنين ارجاعات و معاني كلمات مو
هاي مسي، اماكن، سوابق، اعمال اقتصادي و مذهبي، ارتباطـات  ها، بشقاب ها، كتيبه هاي مربوط به مفاهيم و نهادها، ادبيات، سكه تاريخي، واژه

ترتيـب  هاي خطي و اسناد تاريخي را به نسخه» فهرست«ها همچنين  نامه برخي از لغت هاي تاريخي موجود است. نامه اداري و مكاتبات در لغت
شود. عالوه بر ايـن، دايـره  دهند. فرهنگ لغت با هدف برآوردن عالقۀ فرد با درك معاني كلمات به روشي آسان ايجاد مي حروف الفبا ارائه مي
 يابد. لغات فرد افزايش مي

بانه به يك زبان در دسترس هستند. از سوي ديگر، فرهنگ لغـت  ز هاي تك و چندزبانه هستند. ديكشنري زبانه، دوزبانه ها يك ديكشنري
شوند. اولين فرهنگ لغت دوزبانه در هند در قرون وسـطي ايجـاد  هاي چندزبانه به بيش از دو زبان ساخته مي دوزبانه به دو زبان و ديكشنري

 براي افزايش دانش مهم هستند. ها آنهاي مختلف است؛ بنابراين،  ف از زبانشد. فرهنگ لغت شامل تعدادي از كلمات متراد
اي از مفاهيم در موضوعات مختلف ماننـد تـاريخ، علـوم، ادبيـات،  فهرست زبان نوعي فرهنگ لغت است. اين [فهرست] شامل مجموعه

  ات جايگزين يا معناي كلمات را پيدا كند.تواند [با آن] كلم شناسي، معماري، رياضيات و غيره است. يك فرد مي مهندسي، زمين
  ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۳

  اشاره كرده است؟» از طرف ديگر«به عبارت  ۳گراف اترجمه: چرا نويسنده در پار  
  »زبانه مقايسه كند. هاي تك نامه تا دو نوع فرهنگ لغت ديگر را با لغت«  
  ها: ترجمۀ ساير گزينه  
  زبانه. ي يكها نامه منظور مثال زدن از لغت ) به۱  
 زبانه. هاي يك نامه ) براي توضيح بيشتر در مورد لغت۲  
 ) براي تغيير دادن موضوع.۴  
   ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۴

  جز: دهد، به ترجمه: اين متن اطالعات كافي براي پاسخ به همۀ سؤاالت زير را ارائه مي  
  »زبانه در كجا ايجاد شد؟ اولين فرهنگ لغت تك«  
  :ها ترجمۀ ساير گزينه  
 ها چيست؟  نامه ) هدف اصلي لغت۱  
 ) اولين ديكشنري دوزبانه در هند كي ايجاد شد؟۲  
 هاي تاريخي شامل چه مواردي هستند؟ نامه ) لغت۴  
 ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۵

  يك از جمالت زير درست است؟  ترجمه: كدام  
  »دهند. ها اطالعات متفاوتي در مورد اجداد و گذشتۀ ما به ما مي نامه برخي از لغت«  
  ها: ترجمۀ ساير گزينه  
  شوند. ها به يك زبان خارجي نوشته مي نامه ) همه لغت۱  
 دانيم تأثيري ندارند. ها بر تعداد كلماتي كه ما مي ) ديكشنري۳ 
 ) درك معناي كلمات با فرهنگ لغت بسيار دشوار است.۴  
  ۴پاسخ: گزينۀ  -۹۶

  اشاره دارد.» ها هنام لغت«به  ۳گراف ادر پار» ها آن«ترجمه: ضمير   
  ها: ترجمۀ ساير گزينه  
  ها ) شماره۳  هاي مختلف ) زبان۲  ) لغات مترادف۱  
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  ۲ترجمۀ درك مطلب: 
طور غيرمنتظره در زماني  ايد؟ خراب كردن عكس زماني است كه شخصي يا چيزي به كن چيزي شنيده آيا تا به حال در مورد عكس خراب

شود. اين كلمه براي اولين بار در ديكشنري  عنوان شوخي يا شوخي عملي انجام مي . اين كار معموالً بهشود ظاهر شود كه عكس دارد گرفته مي
عنوان كلمۀ سال  نامۀ انگليسي كالينز به كن توسط واژه ، واژٔه عكس خراب۲۰۱۴ظاهر شد. در سال  ۲۰۱۲آنالين انگليسي آكسفورد در آگوست 

  انتخاب شد.
شده با سرعت در اينترنت گسترش يافته است. شايد به اين دليل است كه افراد بيشـتري دوربـين  ابهاي خر در چند سال گذشته عكس

دار به نظـر  توانند بسيار خنده شوند. همچنين ممكن است به اين دليل باشد كه مي راحتي به اشتراك گذاشته مي ها به ديجيتال دارند و عكس
اسـت.  تصـادفي (غيرعمـد)شده  كنند. در مواقع ديگر يك عكس خراب خود را خراب مي هاي دوست برسند! گاهي اوقات، افراد عمداً عكس

 كنند. دار در اينترنت وجود دارد كه حيوانات عكس افراد را خراب مي بسياري از تصاوير خنده
  ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۷

  كه ............... شود نميترجمه: از متن اينگونه استنباط   
  رسند. دار به نظر مي گذارند چون خنده شدٔه خود را به اشتراك مي هاي خراب ) مردم عكس۱  
 كنند. هاي دوست خود را خراب مي ) مردم گاهي عمداً عكس۲  
 كنند. ) برخي از حيوانات عمداً عكس افراد را خراب مي۳  
  كنند. ) برخي افراد با خراب كردن عكس دوستان خود شوخي مي۴  
  كنند. ها را خراب نمي شود، حيوانات به عمد عكس انسان استنباط مي ۳ز گزينۀ ج ها به توضيح: از متن همۀ گزينه  
 ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۸

 يك از عبارات زير درست است؟ ترجمه: كدام  
  گيرند. طور جدي عكس مي شده در اينترنت محبوبيت چنداني ندارند، زيرا مردم اين روزها به هاي خراب ) عكس۱  
  ظاهر شد. ۲۰۱۲اولين بار در فرهنگ لغت انگليسي آكسفورد در آگوست براي » photobomb«) كلمۀ ۲  
 شود. طور غيرمنتظره در لحظۀ گرفتن عكس ظاهر مي كن زماني است كه يك فرد به ) عكس خراب۳  
 اند. شده در اينترنت در دسترس بوده هاي خراب ) از خيلي سال قبل عكس۴  
براي اولين بار در » photobomb«شود، زيرا كلمۀ  حذف مي ۲شده بامزه هستند. گزينۀ  ابهاي خر شود، زيرا عكس حذف مي ۱توضيح: گزينۀ   

شود، زيرا در ابتداي پاراگراف دوم در چند سال گذشته  حذف مي ۴ظاهر شد. گزينۀ  ۲۰۱۲فرهنگ لغت انگليسي آنالين آكسفورد در آگوست 
 ».هاي گذشته نه خيلي سال«گفته شده 

 ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۹
 جمه: متن بيشتر قصد دارد: ...............تر  
  توانند با خراب كردن عكس يك فرد واقعاً شوخ شوند. ) به شما اطالع دهد كه چگونه مردم مي۱  
  ) به شما هشدار دهد هنگام عكس گرفتن مراقب باشيد.۲  
 ) در مورد پيدايش يك واژٔه جديد اطالعات دهد.۳  
  تر به نظر برسد. ستان خود را خراب كند تا بامزه) به خواننده توصيه كند كه عكس دو۴  
آيا تا به حال در مورد عكس «شود كه  شود. در ابتداي متن اين پرسش مطرح مي توضيح: معموالً ايدٔه اصلي متن در خطوط اول متن اشاره مي  

  هدف اصلي متن بيان پيدايش يك واژه جديد است.». ايد؟ كن چيزي شنيده خراب
  ۴ پاسخ: گزينۀ -۱۰۰

 كه زير آن خط كشيده شده به چه معنا است؟ coincidenceترجمه: كلمۀ   
  ) حادثه، تصادف۴  ) لحظه۳  ) هدف۲  ) عادت۱  
كند كـه در بقيـۀ  كند. در اين جمله اشاره مي شده اشاره مي هاي خراب بعضي از عكس (on purpose)توضيح: در جملۀ قبل به عمدي بودن   

 فاق و تصادف (غيرعمدي) است.شده يك ات هاي خراب موارد عكس
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  ۲رياضي و آمار  ۳ ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۰۱

  رديف است. n2گزاره، داراي  nگذاري مربوط به  نكته: جدول ارزش  

nر حالت اول، د      است. ۸يعني  32است، پس تعداد سطرها  3

nدر حالت دوم،       است. ۳۲يعني  52است، پس تعداد سطرها  5
  طرها در حالت اول است.واحد بيشتر از تعداد س ۲۴پس در حالت دوم، تعداد سطرها   
  ۲رياضي و آمار  ۶ ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۲
  گوييم ارزش گزارٔه شرطي به انتفاي مقدم درست است. ) نادرست باشد، مي، اگر مقدم (يعني نكته: در گزارٔه شرطي   
~نكته، در گزارٔه شرطي با توجه به    q p بايد ،~ q  نادرست باشد، يعنيq  بايد درست باشد و باp .كاري نداريم  
  ۲رياضي و آمار  ۸و  ۵هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۰۳
  دهد: اصلي را نشان مي حالت ۴نكته: جدول زير ارزش تركيب دو گزاره در   

p q  p q p q  p q q  p 

  د  د  د  د  د  د

  د  ن  ن  د  ن  ن

  ن  د  ن  د  د  ن

  ن  ن  ن  ن  د  د

     (عطفي) (فصلي) طي)(شر (دو شرطي)
~اگر    p  وq  درست باشند، آنگاهp  نادرست وq .درست است  
q :pو  pتركيب فصلي    q F T T      
q :pو  pتركيب دو شرطي    q F T F      
  پس اولي درست و دومي نادرست است.  
  ۲رياضي و آمار  ۱۶ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۰۴
pنكته: اگر بخواهيم ثابت كنيم گزارٔه شرطي    q توان ثابت كرد  درست است و اين كار دشوار باشد، به جاي آن مي~ q ~ p  درسـت

  كنيم. نقيض گزارٔه اصلي را ثابت مي گوييم عكس است. در اين حالت مي
  كنيم: را مشخص مي qو  pشده،  در گزارٔه داده  

  ». SwH Z»p  ½I¬ï·A,k{IM joÎ  o¬H
pq

n n2 31 «  

  كنيم: را عوض كرده و هر دو را نقيض مي qو  pحاال جاي   

  ». SwH Z»p  ½I¬ï·A,k{IM joÎ  o¬H
~q~p

n n 3 2 1«  

  ۲ رياضي و آمار ۱۴ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۵
  رو است: صورت روبه نكته: صورت كلي قياس استثنايي به  

 ½I¬ï·A  o¬H :1à¾¶k£¶
 :2 à¾¶k£¶

:¾\ÃTº

q p
p

q
   

  شود: ها به اين شكل مي بيان اين استدالل به زبان گزاره  
((p q) p) q     

سـت، پـس نتيجـۀ آن همـواره حالت آن درست ا ۴گذاري رسم كنيم، ارزش هر  روش اين استدالل درست است و اگر براي آن جدول ارزش  
  درست است.
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  ۲رياضي و آمار  ۱۸و  ۱۶هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۰۶
  كنيم: ها را بررسي مي همۀ گزينه  

) ( )

) ( )

    

       

6

2
1 2 1 1 1 2

2 6 1 6 1 6 1 7

 


   

)

)

 
    

      

30 25 30 25 6 5 6 53 10 10 10 2 2 2
4 2 2 2 3 2 9 2 9 2 18





   

  ، نادرست است.۲پس گزينۀ   
  ۲رياضي و آمار  ۸تا  ۴ هاي ه: * دشوار * صفحمشخصات سؤال ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۰۷
p: گزارٔه دوشرطي ۱نكتۀ    q زماني درست است كه ارزش ،p  وq .يكسان باشد  
p:گزارٔه شرطي ۲نكتۀ    q فقط زماني نادرست است كه ،p  درست وq .نادرست باشد  
p)درست بودن گزارٔه ، از نا۲با توجه به نكتۀ    q) r  گيريم: نتيجه مي  

  ۱ (p q  .1درست است ¾à T§º p  وq اند. (يا هر دو درست يا هر دو نادرست) ارزش هم  
  ۲ (r .نادرست است  
  كنيم: ها را حساب مي ) ارزش همۀ گزارهنادرست qو  pبار هم  درست و يك  qو  pبار  در دو حالت (يك   

               ۱گزينۀ   ۲گزينۀ   ۳گزينۀ   ۴گزينۀ 
r (~ p q)  ~ q r ~ r q r p ~ p q ~ r ~ q ~ p r q p 

  د  د ن  ن  ن  د  ن  د  د  د  د
 ن  ن ن  د  د  د  ن  ن  ن  ن  د

                      همواره درست
  ، همواره درست است.۴پس ارزش گزارٔه گزينۀ   
  ۲رياضي و آمار  ۱۱ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۰۸
  رو است: صورت روبه : قوانين دمورگان به۱نكتۀ   

~ (p q) ~ p ~ q
~ (p q) ~ p ~ q

  
   

   

  ارزي تبديل گزارٔه شرطي به گزارٔه فصلي به اين صورت است: : هم۲نكتۀ   
p q ~ p q     

  اند: جذب معروف رو به قانون هاي روبه ارزي : هم۳نكتۀ   
(p q) p p
(p q) p p
  

   
   

  كنيم: با استفاده از نكات گزارٔه موردنظر را ساده مي  

2 à¾T§º 3 ¾à T§º 1 ¾à T§º 3 ¾à T§º
~ (p ~ q) ((p r) p) ~ (~ p ~ q) p (p q) p p                

  ۳رياضي و آمار  ۵۳ ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۰۹
  كنيم: ها را با هم ساده مي گيريم و آن فاكتور مي n2ابتدا در صورت و مخرج جملۀ عمومي، از   

n
n

n n n ( n ) n ( )a a /
nn n n (n )

   
      

  

3 2 2 19
193 2 2

2 12 2 12 2 12 2 19 12 50 2 51 19 1 201
   

  ۳رياضي و آمار  ۶۳ ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۱۰
  صورت: اي به نكته: يك دنبالۀ حسابي، دنباله  

a ,a d ,a d ,a d ,  2 3    
naاُم اين دنباله با رابطۀ nجمالت دنباله است. جملۀ » مشترك الفاخت« dجملۀ اول و عدد ثابت  aاست كه در آن    a (n )d  1 معرفي  1

  شود. مي
  »d «ها مقدار ثابت  اند و آن اينكه اختالف آن نامند؛ زيرا همۀ جمالت دنباله در يك ويژگي مشترك مشترك دنبالۀ حسابي مي را اختالفd .است  
  آوريم: دست مي نويسيم و سپس جملۀ ششم را به سؤال جملۀ عمومي اين دنبالۀ حسابي را ميطبق نكته و اطالعات صورت   

an
n da a (n )d a a d a ( )


         1 106

1 6 1 671 5 10 5 7 45   
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  ۳رياضي و آمار  ۶۳ ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۱۱
  صورت: اي به نكته: يك دنبالۀ حسابي، دنباله  

a ,a d ,a d ,a d ,  2 3    
naاُم اين دنباله با رابطۀ nجمالت دنباله است. جملۀ » مشترك اختالف« dجملۀ اول و عدد ثابت  aدر آن است كه    a (n )d  1 معرفي  1

  شود. مي
  كنيم: جمالت اول و دوم دنباله را حساب مي  

n
n

na a  
         1

1
2 2 1 6 5 1
5 3 5 3 15 15   

n
n

na a          2
2

2 2 2 6 10 4
5 3 5 3 15 15   

  است، پس: d، اختالف جملۀ اول و دوم  

d a a ( )      2 1
4 1 5 1
15 15 15 3   

  ۳رياضي و آمار  ۵۳ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۱۲
  دهيم: را قرار مي ۳تا  ۱، اعداد nدر رابطۀ بازگشتي، به جاي   

n
n na a n a a a a a

              13 3
1 1 2 2 2 22 2 1 5 2 1 2 6 3   

n
n na a n a a a a a

              23 3
1 2 3 3 3 3

112 2 2 3 2 8 2 11 2   

n
n na a n a a a a a

              33 3
1 3 4 4 4 4

11 65 652 2 3 2 27 22 2 4   

  ۳رياضي و آمار  ۵۶ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۱۳
  طبق تعريف مجموع دو جملۀ متوالي، برابر با جملۀ بعدي است، پس:  
  ۱ (x  4 ،x 2 xو  5 4   اند: سه جملۀ متوالي 31

(x ) ( x ) x x x x          4 2 5 4 31 3 1 4 31 30   
  ۲ (x 2 5 ،x 4 xو  31 y2 اند: سه جملۀ متوالي  

x( x ) ( x ) x y x x y y y              302 5 4 31 2 6 36 2 180 36 60 84   
  ۳رياضي و آمار  ۶۳ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۱۴
  ورت:ص اي به نكته: يك دنبالۀ حسابي، دنباله  

a ,a d ,a d ,a d ,  2 3    
naاُم اين دنباله با رابطۀ nجمالت دنباله است. جملۀ » مشترك اختالف« dجملۀ اول و عدد ثابت  aاست كه در آن    a (n )d  1 معرفي  1

  شود. مي
  كنيم: جملۀ دوازدهم را به كمك جملۀ عمومي حساب مي  

n
na a (n )d a a d     12

1 12 11 11   
  دهيم: را قرار مي d ،a12به جاي   

a a ( a ) a a a      12 1 1 1 1 111 2 23 92 23 4   
  پس:  

 d a   12 2 4 8  
  كنيم: جملۀ دوم را محاسبه مي  

a a d    2 1 4 8 12   
  ۳رياضي و آمار  ۶۳ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۱۵
  ، داريم:naالۀ حسابي با جملۀ عمومي نكته: در دنب  

p qa a (p q)d     
  واحد از جملۀ سوم كمتر است، پس: ۱۸جملۀ هفتم،   

a a ( )d d d              7 3
18 918 7 3 18 4 18 4 2   

aاكنون مقدار    a21   برابر است با: 27

a a ( )d d ( )        21 27
921 27 6 6 272   
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  ۳رياضي و آمار  ۶۳ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۲ ۀني: گزخپاس -۱۱۶
nنكته: رابطۀ بازگشتي    na a d  1، مشترك  مربوط به يك دنبالۀ حسابي با اختالفd .است  
nپس رابطۀ بازگشتي    na a  1 d، مربوط به يك دنبالۀ حسابي با 6    است. 6
  فاصله دارند: dتا  ۷اُم، ۲۲اُم تا جملۀ ۱۵جملۀ   

  
a a d ( )         22 15 7 11 7 6 11 42 31   

  ۳رياضي و آمار  ۶۳ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۱۷
dمشترك  و اختالف a1هاي توليدشده، تشكيل يك دنبالۀ حسابي با جملۀ اول  تعداد كفش    دهنـد. مجمـوع جمـالت هفـدهم و  مـي 15

  شده است: ۵۳۵هجدهم، 
            

      

da a a d a d a d a ( )
a a a

15
17 18 1 1 1 1

1 1 1

535 16 17 535 2 33 535 2 33 15 535
2 495 535 2 40 20

   

  كنيم: يي را حساب مياها در سه روز ابتد مجموع تعداد كفش  
a a a a a d a d (a d) ( )           1 2 3 1 1 1 12 3 3 20 15 105   

  ۳رياضي و آمار  ۶۳ ۀسط * صفحمشخصات سؤال: * متو ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۱۸
 صورت: اي به نكته: يك دنبالۀ حسابي، دنباله  

a ,a d ,a d ,a d ,  2 3    
naاُم اين دنباله با رابطۀ nجمالت دنباله است. جملۀ » مشترك اختالف« dجملۀ اول و عدد ثابت  aاست كه در آن    a (n )d  1 معرفي  1

  شود. مي
  ريم:در حالت اول دا  

a a d 10 1 9   
  در حالت دوم داريم:  

a

a a d (a ) (d ) a d a d a a                  

10
10 1 1 1 1 10 109 5 9 2 5 9 18 9 13 13   

  شود. واحد اضافه مي ۱۳پس در حالت جديد به جملۀ دهم،   
  ۳رياضي و آمار  ۶۳ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۱۹
 صورت: اي به نكته: يك دنبالۀ حسابي، دنباله  

a ,a d ,a d ,a d ,  2 3    
naاُم اين دنباله با رابطۀ nجمالت دنباله است. جملۀ » مشترك اختالف« dجملۀ اول و عدد ثابت  aاست كه در آن    a (n )d  1 معرفي  1

  شود. مي
  است: ۱۸مجموع سه جملۀ اول،   

a a a a (a d) (a d) a d a d              3
1 2 3 1 1 1 1 118 2 18 3 3 18 6   

  است: ۸۰مجموع چهار جملۀ بعدي   
a a a a (a d) (a d) (a d) (a d)

a d a d

            

     

4 5 6 7 1 1 1 1
2

1 1

80 3 4 5 6 80

4 18 80 2 9 40
   

  كنيم: آمده را در يك دستگاه حل مي دست دو معادلۀ به  

xj¼i

( )a d a d

a d a d ( )

d d

        

      

  

2
1 1

1 1

6 2 2 12

2 9 40 2 9 40
7 28 4

   

  d  aرا در معادلۀ  4 d 1   دهيم: قرار مي 6
a a   1 14 6 2   

  جملۀ دهم برابر است با:  
a a d ( )    10 1 9 2 9 4 38   

  

a a a a a a a a15 16 17 18 19 20 21 22

d d d d d d d
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  ۳رياضي و آمار  ۶۳ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۲۰
 صورت: اي به نكته: يك دنبالۀ حسابي، دنباله  

a ,a d ,a d ,a d ,  2 3    
na رابطۀ با دنباله اين اُمn جملۀ است. دنباله جمالت »مشترك اختالف« d ثابت عدد و اول جملۀ a آن در كه است   a (n )d  1   شود. مي معرفي 1
  نويسيم: جمالت پنجم و نهم را برحسب جملۀ هفتم مي  

   
  است: ۱۴۶، برابر با a9و  a5مجموع مربع   

(a ) (a ) ( d) ( d) d d d d d

d d

               

     

2 2 2 2 2 2 2
5 9

2

146 8 2 8 2 146 64 32 4 64 32 4 146 8 18
18 9 3
8 4 2

   

  

  اقتصاد  ۷۳صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۱
اشاره شده است، بنابراين تعريف درست بازار بورس اوراق بهادار اين است: بازار رسمي » اوراق بهادار«طور واضح به بورس  در صورت سؤال به  

  كند.  ها مي عنوان سند تعهد تأمين منابع مالي شركت بهو دائمي كه با تشكيل در يك مكان معيّن اقدام به معاملۀ اوراق بهادار، 
  اقتصاد ۷۵تا  ۷۲هاي  صفحه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۲
شود و اين بورس نيست كه اعتبار و يا منـابع مـالي  كنندگان و تقاضاكنندگان، موجب تأمين مالي مي در نهاد بورس ارتباط مستقيم بين عرضه  

  كند.  سرمايه را تأمين مي تقاضاكنندگان
  اقتصاد  ۷۵تا  ۷۲هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۳
بـر   دهد كه دارندٔه سـهام عـالوه دهندٔه مالكيت دارندٔه آن، در شركت سهامي است و نشان مي اي است كه نشان معامله الف) سهم، ورقۀ قابل  

  ت نيز شريك باشد. مشاركت در سود، بايد در زيان و ريسك شرك
كنند. اين شركت پس از بررسي اوليه، مـدارك  ها مدارك خود را به شركت بورس ارسال مي ب) براي درخواست پذيرش در بورس ابتدا شركت  

  شود.  كند و نتيجۀ نهايي در اين مرحله معيّن مي را براي هيئت پذيرش ارسال مي
شـوند و ايـن  هاي خاص مالياتي و ساير مزايا مـي هاي سهامي عام، مشمول معافيت ا شركتباشند كه تنه هاي سهامي بر دو نوع مي ج) شركت  

  شود.  هاي سهامي خاص نمي امكانات مشمول حال شركت
  اقتصاد ۷۵تا  ۷۲هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۴
حجم پول نقد را در كشور كم كرده و در نتيجه ميزان تقاضـا را كـاهش  ها، كارگيري سرمايه گذاري و به الف) بورس با تشويق مردم به سرمايه  

  شود.  ها و كاهش نرخ تورم مي دهد كه منجر به تعديل قيمت مي
  پذير است.  صورت عمده با قيمت مناسب امكان شود. در بازار مناقصه خريد و مبادلۀ كاال به ب) در بازار بورس كاال، كااليي مبادله نمي  
  :   گذاري در بورس سرمايه ج) فرايند  
  ) مراجعه به كارگزاري و دريافت شناسۀ معامالتي ۱  
  ) مراجعه به كارگزاري و تقاضاي برگۀ درخواست خريد ۲  
  گذاري به حساب كارگزاري  اخت وجه سرمايهدزمان پر ) پر كردن برگۀ درخواست و هم۳  
  وراق سهام) دريافت رسيد اوراق و پس از آماده شدن اوراق، دريافت ا۴  
  رساند.  گذاران كمك مي د) كارگزار، در مرحلۀ خريد و فروش به سرمايه  
  اقتصاد ۷۹و  ۷۸هاي  صفحه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۵
يم كه رو هست هاي توليدي آن، با سه واژٔه رشد، توسعه و پيشرفت روبه الف) در بررسي و تحول و پيشرفت جوامع و همچنين گسترش ظرفيت  

  رابطۀ نزديكي با هم دارند. 
  كه بيانگر دستيابي به توسعۀ اقتصادي است.  ۳شده در گزينۀ  جز عوامل آورده ب) همۀ موارد از عوامل دستيابي به رشد اقتصاد است به  
  اقتصاد ۷۸صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۶
  اقتصاد ۸۲تا  ۷۹هاي  فحهص*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۷
  باشند.  الف) بهبود امكانات بهداشتي، آموزشي و كاهش فقر از طريق بهبود توزيع درآمدها، همگي مفاهيم كيفي بوده و مربوط به توسعه مي  
ابري قدرت خريد ب) براي بررسي و مقايسۀ رشد در كشورهاي مختلف، ابتدا درآمد سرانه برحسب پول داخلي محاسبه و سپس با توجه به بر  

  شود.  دالر در آن كشور، برحسب دالر اعالم مي
گـذاري  هاي داخلـي كشـورها قيمـت آن كشورها نوسان و تغيير دارد و بر اساس سياست بازارصورت روزانه در  ج) از آنجايي كه نرخ دالر به  

  شود، معيار مناسبي براي مقايسۀ كشورها از لحاظ اقتصادي نيست.  مي

dd

a a a a a
 



5 6 7 8 9

8 8 28 2

d d d d
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  اقتصاد ۸۱صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱زينۀ پاسخ: گ -۱۲۸
 هاي شاخص بين كه هستند كشورهايي جزو موزامبيك و نروژ كشور دو هر دارد. وجود هماهنگي رشد و توسعه هاي شاخص بين امروزي جوامع بيشتر در  

    شود. استفاده نيز توسعه گيري اندازه شاخص نوانع به تواند مي سرانه درآمد شاخص بردن كار به لذا دارد، وجود هماهنگي ها آن رشد و توسعه
  اقتصاد ۸۱و  ۸۰هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۲۹
  ها:  رد ساير گزينه  
  :۴و  ۲هاي  گزينه  
  الف) در رابطه با توسعۀ اقتصادي نادرست نيست.   
   .يافته تند؛ نه كشورهاي توسعهشمار رفته، كشورهاي در حال توسعه هس ب) اين كشورهاي استثنا به  
  كشور با توسعۀ انساني زياد است.  ۴۹ساالن، مربوط به  درصد بودن نرخ باسوادي بزرگ ۱۰۰: ج) نزديك ۳گزينۀ   
  اقتصاد ۸۷صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۰
ــك   ــامي ده ــهم تم ــوع س ــف) مجم ــا  ال ــر ب ــا براب ــهم  ۱۰۰ه ــوع س ــه مجم ــا ك ــت. از آنج ــكاس ــادل  ده ــوم مع ــاي معل ه

)/ /      2 6 9 5 11 12 15 23 78 /) است؛ بنابراين مجموع سهم سه دهـك مجهـول برابـر (5 / 100 78 5 21 ) اسـت. 5
ها رعايت شـده  تر يا مساوي سهم دهك ماقبل خود باشد، كه اين موارد در تمامي گزينه تواند بزرگ دانيم سهم هر دهك مي همچنين مي
  تواند درست باشد.  ها مي همۀ گزينه» الف«مت است، پس قس

}Àj ¦Àj ´¿wk¶Anj ÍÄp¼U SÃ÷ò» }iI´                 ب)   −»H ¦Àj ´¿w /  23 11 52  

بندي، اين ده گروه سطح درآمد  كنند. در اين طبقه مردم كشور را به ده گروه جمعيتي مساوي تقسيم مي ،ها گيري شاخص دهك ج) براي شكل  
دهند، كمترين درصد درآمد  درصد اوليۀ جمعيت را تشكيل مي ۱۰بارت ديگر گروه اول كه ع گيرد، به از كمترين به بيشترين مدنظر قرار مي

درآمـد ملّـي ( 50%درصد آخر بيشترين درصد درآمد ملّي را دارند. در اين سـؤال  ۱۰ملّي و  12 15  پردرآمـد جامعـه 30%) بـه 23
  گيرد.  هاي اول تا هفتم) تعلق مي ديگر جامعه (دهك 70%ديگر درآمد ملّي به  50%هاي هشتم، نهم و دهم) و  (دهك

  اقتصاد ۸۷تا  ۸۵هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۱
  ها:  رد ساير گزينه  
  .هاي اقتصادي است نه دخالت دولت در اقتصاد ريزي يابي به عدالت از اهداف برنامهدست ) الف ۲و  ۱  
  كنندٔه تفاوت در نيازها است.  ها و كشورهاي مختلف، منعكس تفاوت خط فقر در زمان ) ج ۴  
  اقتصاد ۸۷تا  ۸۵هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۲
  هاي نادرست:  بررسي عبارت  
  شود.  در الگوي پيشرفت، به يك الگوي واحد توصيه نميج)   
  مساوي است.  جمعيتيها، تقسيم مردم به ده گروه  د) روش استفاده از شاخص دهك  
  اقتصاد ۸۷صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۳۳
  تر يا مساوي آن است.  الف) درآمد هر دهك، از دهك قبلي، بزرگ  
  )۳(حذف گزينۀ     

       


´z{ ,´\¹Q ,³¼w ¦Àj k¶Anj Ì¼μ\¶
( / / )

79
100 3 4 6 5 14 14 5 16 21 21  

/ب) هر دهك،    959 5 / ميليون نفر جمعيت دارد  10 / 9 5 3 28 5  

  )۳و  ۱ هاي  (حذف گزينه    
´Àj ¦Àj
−»H ¦Àj  21   (ج 73

  اند.  درصد درآمد ملي را به خود اختصاص داده ۳۷درصد پردآمد جامعه،  ۲۰د)   
  )۴نۀ گزي رد(    

  )۱۶سهم دهك نهم ( ) ۲۱سهم دهك دهم (  ۳۷درصد 
  اقتصاد ۸۷و  ۸۶هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳۴
  اقتصاد ۸۲صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۵

ومير نوزادان  متوسط نرخ مرگ ساالن (به درصد) متوسط نرخ باسوادي بزرگ  گروه كشورها
  تولد) ۱۰۰۰هر  (در

 متوسط اميد به زندگي
  در آغاز تولد (سال)

  ۵/۶۰  ۴/۸۹  ۱/۵۷كشورهاي با توسعۀ انساني ضعيف
  ۵/۸۰  ۶  ۱۰۰نزديك به   كشورهاي با توسعۀ انساني زياد

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

 
  | 

 سال
تحصیلی
 

۰۱  - 
۰۰

 ۲۱

 
  ۳ علوم و فنون ۷۳صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۶
  است. نسل اولط به مربو» تنگسير«  
  ۳ علوم و فنون ۷۴صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۷
  از آثار اوست.» نامه آب راه«زاده است و  عبارت سؤال دربارٔه جمال  
  ۳ علوم و فنون ۷۰صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۸
  ۳ علوم و فنون ۷درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۹
  مورد نادرست:  
  اي العابدين مراغه بيگ: زين نامۀ ابراهيم سياحت  
  ۳ علوم و فنون ۷درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۰
  ۳ علوم و فنون ۶۹صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۱
  تدريج به راه خود ادامه داد. و در دورٔه سوم به شروع شدنكته: طبق متن كتاب، شعر نو تغزلي از دورٔه دوم   
  ۳ علوم و فنون ۷۷و  ۷۶هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۲
  ها: بررسي ساير گزينه  
  شود. هاي نو شعري محسوب نمي از قالب مستزاد: ۱گزينۀ   
  از شاعران ادبيات انقالب اسالمي است. حميد سبزواري: ۳گزينۀ   
  سرود. ادبيات انقالب است كه از قبل از انقالب شعر مي پيشكسوتاز شاعران » نصراهللا مرداني: «۴ۀ گزين  
  ۳ علوم و فنون ۷۴و  ۷۳هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۳
  است. دورٔه مقاومتامين فقيري مربوط به نسلِ بعد از نسل دوم، يعني   
  ۳ علوم و فنون ۷درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۴
  بقيۀ آثار مجموعه شعر است.» بال پريدن و سفر ششم بي«جز  به  
  ۳ علوم و فنون ۶درس *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۵
  ، تناقض است.»اشك كه از آب است، در اين بيت آتش دانسته شده است«اينكه   
  ۳ علوم و فنون ۶درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۶

  »نشر«آه و آهن »/ لف«حلق و فرق 

    
  ۳ علوم و فنون ۶درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۷
  تضاد: مگو، بگو  
  لف و نشر: لب و چشم (لف)/ پسته و بادام (نشر)  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  .: تضاد ندارد۱گزينۀ   
  : لف و نشر ندارد.۲گزينۀ   
  : تضاد ندارد.۳گزينۀ   
  ۳ علوم و فنون ۶درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۸
  تضاد مفهومي است.» ويراني و معمار«شود و بين  در اين بيت تناقض مشاهده نمي  
  بررسي موارد:   
  ) تضاد: خام و پخته۱  
  »نشر دو«، گياه »نشر يك«الله »/ لف دو«، سبز شد سم گوزن »يكلف «) لف و نشر: سرخ شد منقار كبك ۲  
  پرورد و براند ) تضاد: مي۴  
  ۳ علوم و فنون ۶درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۹

  لف و نشر مشوش» نشر« طوطي و زاغ»/ لف« خال و خط

    
  ها: بررسي ساير گزينه  
  لف و نشر مرتب»: نشر«زمرّد و افعي »/ لف«خط و زلف  -لف و نشر مرتب»: نشر«آتش و هندو »/ لف«رخ و خال  :۱گزينۀ   
  لف و نشر مرتب»: نشر« آب حيات و خضر نبي»/ لف« چشمه و سبزه: ۲گزينۀ   
  لف و نشر مرتب»: نشر«جمال يوسف مصر و ديدٔه اعمي »/ لف«: حديث حسن و ادراك ۳گزينۀ   
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  ۳ علوم و فنون ۶درس  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۰
  بررسي موارد:  
  ب) تضاد: حقيقت، مجاز  
  تناقض است.» با درد درمان كردن«الف) تناقض:   
  »نشر«صبح نصرت و شام پرچم »/ لف«ج) بياض روي خوبان و سواد چين زلف   
  ۲ علوم و فنون ۲درس *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۱

  نشوم من  نه سر جوان  ق تو پيرا  چرا ز عش
  فعالتن  مفاعلن  فعالتن  مفاعلن

  ۲ علوم و فنون ۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۲
  شد  بخ  نَ  رَت  ضر  مَ  دت  عا  ر  زه  شُد  ُچ
                        
  را[I·  ب  گر  دي  ت  رف  نا  ش  اگ  مر  بِ
                        

  فعولن  فعولن  فعولن  فعولن
  ۲ علوم و فنون ۵درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۳ 

  است.» فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن«ها  است و وزن ساير گزينه» فعلنفعالتن فعالتن فعالتن : «۴وزن گزينۀ   
  ۲ علوم و فنون ۸درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۴
  است.» فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن: «۳وزن گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن۱گزينۀ   
  ن مفاعلن فعالتن: مفاعلن فعالت۲گزينۀ   
  : فعولن فعولن فعولن فعل۴گزينۀ   
  ۲ علوم و فنون ۸درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۵
  است.» فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن: «۱وزن بيت سؤال و گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : فعالتن فعالتن فعالتن فعلن۱گزينۀ   
  ت فاعالتن: فعالت فاعالتن فعال۳گزينۀ   
  : فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن۴گزينۀ   
  ۲ علوم و فنون ۱۱درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۶
  »مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن: «۳وزن گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : مفتعلن فاعالت مفتعلن فع۱گزينۀ   
  : مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن۲گزينۀ   
  : مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن ۴ينۀ گز  
  ۲ علوم و فنون ۱۱درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۷
  : مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن يا مستفعِلُ مفعولن مستفعِلُ مفعولن است.۴وزن گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  فعِلْ: مفعول مفاعلن مفاعيلن يا مستفعِلُ فاعالت مست۱گزينۀ   
  : مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن يا مستفعلن مفاعِلُ مستفعلن فَعَل۲گزينۀ   
  : مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلن۳گزينۀ   
  ۲ علوم و فنون ۵درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۸
  ها: وزن درست مصراع  
  الف) فعالتن فعالتن فعالتن  
  ب) مفتعلن مفتعلن مفتعلن فع  
  ولن فعولن فعولن فعولنج) فع  
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  ۳ علوم و فنون ۶۲صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۹
  دستي آسوده و متعالي بودن : در عين تنگ۴مفهوم مشترك عنوان سؤال و گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : دعوت به فروتني و تواضع۱گزينۀ   
  برد. هايش لذت نمي نيز از داشتهدليل فقر ديگران، انسان ثروتمند  : به۲گزينۀ   
  : در راه عشق بايد از ماديات و تعلقات مادي گذشت.۳گزينۀ   
  ۳ علوم و فنون ۶۲صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۰
  مفهوم مشترك: هرچه جز غم عشق يار باشد، در دل عاشق ماندگار نيست.  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  م ارزش ندارد.: دل بدون غ۱گزينۀ   
  كند. ها را مرتفع مي : وجود يار همۀ غم۲گزينۀ   
  غم نباشد. خواهد دلش بي : شاعر خواهان غم عشق است و مي۴گزينۀ   

  
  ۳ قرآن زبان عربی، ۴۰صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۱
  )/ مثـر ذلـک الغـرس: میـوۀ آن نهـال ۱شـود (رد گزینـۀ  آینـده ترجمـه منـی» کتـب)/ «۴و  ۲ای هـ ما ِمن رجل: هیچ مردی نیسـت (رد گزینـه  

  ترجمه نشده است.  ۱در گزینۀ » یَخرجُ )/ «۴و  ۲های  (رد گزینه
  ۲ قرآن زبان عربی، ۲۶صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۲
هـا)/ یـؤثرک: تـو را برگزینـد  کننده از دشمنی (رد سایر گزینه )/ ناهیاً عن العدوان: نهی۳و  ۲های  ترین (رد گزینه داشتنی ِمن أحّب: از دوست  

  ها)  ها)/ لنفسک: برای خود (رد سایر گزینه (رد سایر گزینه
  ۲ قرآن زبان عربی، ۳صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۳
قلـب مثـل هـذا )/ ۳شـود (رد گزینـۀ  صورت آینده ترجمـه منـی به» ال تعمرُ )/ «۳گزینۀ : بدان (رد ترجمه نشده است/ اعلمْ  ۱در گزینۀ » کّل «  

  ها)  الرّجل: قلب مانند این مرد (رد سایر گزینه
  ۳ قرآن زبان عربی، ۳۹صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۴
  اضافی است.  ۱در گزینۀ » نیز«)/ ۴و  ۲های  تا بخورند (رد گزینهي یأکل: )/ لک۱کاریم (رد گزینۀ  )/ نغرس: می۴أکلنا: خوردیم (رد گزینۀ   
  ۲ قرآن زبان عربی، ۱۰صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۵
  ها:  بررسی گزینه  
  پیراهن ) القمیص ۱  
  نودوپنج هزار  ) خمسة و تسعین ألف ۲  
  اضافی است. » دیگر«زرد/  ) أصفر ۳  
  ۳ قرآن زبان عربی، ۳۸صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۶
  گذاری (فعل نهی نیست.)  لِم تفّرق: چرا فرق می  
  ۲ قرآن زبان عربی، ۹و  ۵های  صفحه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۷
  )۴و  ۳های  وَن (رد گزینهبرند: یتمّتع )/ لّذت می۴و  ۲های  )/ رستوران: املَطعم (رد گزینه۲بیشرت: أکرث (رد گزینۀ   
  ۲ قرآن زبان عربی، ۲۱صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۸

  »ایران را بیش از پیش بخرند!  صادرشدۀ نفت ،پیرشفته  است که کشورهای مورد انتظار« ترجمۀ عبارت:
مة    اسم مفعول      اسم مفعول    ُمتقدِّ

                
            

ر  الّصادر      ُمتَوقَّع  ُمنتظَر       املُصدَّ
اسم مفعول نخواهد داشت و همچنین امکان دارد که اسم فاعـل آن در فارسـی بـه ماننـد صـفت ») یتقّدم«دّقت: اگر فعل الزم باشد (مانند   

ر«که معادل » صادر«مفعولی ترجمه شود. (مانند    است.) » ُمَصدَّ
  ۳ قرآن زبان ،عربی ۳۹صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۹
که این مطلب بـه رصاحـت در بیـت » شدند. کردی، مردم از اطراف تو پراکنده می اگر با مردم بداخالقی می«آیۀ رشیفه به این اشاره دارد که   

  آمده است.  ۳گزینۀ 
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  ۳ قرآن زبان عربی، ۳۹صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۰
  ها: بررسی سایر گزینه  
  نکرة/ مبتدأ نیست. فة ) معر ۱  
  معلوم  للغائبة/ مجهول  ) للمخاطب ۳  
  باشد/ مفعول نیست. ) إسم فاعل منی۴  
  ۲ قرآن زبان عربی، ۱۵صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۱
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  متعدٍّ  ) الزم ۱  
  نکرة  مذکّر/ معرفة    ) مؤنّث۲  
  إلیه مضاف سم تفضیل نیست/ صفة جمع/ إ  ) مفرد ۴  
  ۲ قرآن زبان عربی، ۲۵صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۲
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  مذکّر ) مؤنّث ۱  
  خرب  آید/ مبتدأ  وسط جمله منی» أدوات رشط) «۲  
  للغائب  ) للمخاطب ۳  
  ۳ قرآن زبان عربی، ۴۰تا  ۳۸های  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۳
  باشد.  (اسم مفعول) صحیح می» ُمَعزَّزَة«درست است. از طرفی » َخیَّرَ «با توّجه به معنا، فعل عبارت باید معلوم باشد و لذا   
  ۲ قرآن زبان عربی، ۵صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۴
  ها:  بررسی گزینه  
  نگاه بهرت/ خیٌر منها: بهرت از آن (هر دو صفت تفضیلی) ) الّنظرة الُحسنی: ۱  
  ) أسوأ ِمن: بدتر از (صفت تفضیلی) ۲  
  ) ّرش الّناس: بدترین مردم (صفت عالی) ۳  
  ) أفضل ِمن: برتر از (صفت تفضیلی)۴  
  ۲ قرآن زبان عربی، ۹صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۵
  باشد که اسم فاعل است. می» ُمشِکل«مکان نیست، زیرا مفردش  اسم» املشاکل« ۱در گزینۀ   
  »َمساجد، املدرسة، َمرمی«ترتیب:  ها به اسم مکان در سایر گزینه  
  ۲ قرآن زبان عربی، ۷تا  ۵های  صفحه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۶
  ها:  بررسی گزینه  
  : برتر) خیر: بهرتین/ الُفضلی۲    ترین  ) أهّم: مهم۱  
  دانم؛ فعل است.) ترین/ أتقی: باتقواترین (أعلم: می ) أکرم: گرامی۴  تر  أحَوج: محتاج»/ ُفعلی«بر وزن » االُخری«و » الّدنیا) «۳  
  ۲ قرآن زبان عربی، ۲۳صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۷
  ها:  بررسی گزینه  
  و اسم فاعل است).» سائح«جمع » ُسّیاح(«سم مبالغه ندارد ) ا۲  ) اللّوامة: اسم مبالغه و صفت است.۱  
  است.» إنّ «) أّمارة: اسم مبالغه و خرب ۴  ) الجّبار: اسم مبالغه و صفت است.۳  
  ۲ قرآن زبان عربی، ۲۲و  ۲۱های  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۸
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  باشد.  می» أحَسَن یُحِسنُ «عل اسم فاعل از ف» ُمحِسنین) «۱  
  اسم فاعل است نه اسم مفعول.» ناهین) «۳  
  ».اِهتامم«است نه » اِتّهام«اسم مفعول از » ُمتََّهم) «۴  
  ۲ قرآن زبان عربی، ۱۹و  ۹های  صفحه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۹
  َمصانع (مفرد: َمصَنع): محّل ذخیرۀ آب، کارخانه   
  ». َمفِعلَة«است نه » َمفَعلَة«است و لذا مصدر است. ضمن اینکه وزن اسم مکان » ها ستایش«معنای  به» ِمدةَمح«جمع » َمحاِمد«دّقت:   
  ۳ قرآن زبان عربی، ۳۹و صفحۀ  ۲عربی، زبان قرآن  ۲۳و  ۲۱های  صفحه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۰
  ها:  بررسی سایر گزینه  
  فعل ثالثی مزید است، نَه اسم فاعل.  »شاَهدَ ) «۱  
  اسم مفعول نیست. » عجوز) «۲  
  است. » إحسان«اسم فاعل از مصدر » ُمحِسن) «۳  
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 ۲تاريخ  ۱درس  ۱۰مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۸۱
تـوان بـه  هـا، مـي هاي مشـهور اندرزنامـه پردازند. از نمونه قي فرمانروا و مردم ميبيشتر به اخالق كشورداري و مناسبات اخال» ها اندرزنامه«  

  نوشتۀ عنصرالمعالي در قرن پنجم هجري اشاره كرد.» نامه قابوس«
 ۲تاريخ  ۳درس  ۲۸مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۸۲
طالب در اطراف مكه پناه بردند. آنان حدود سه سال در آنجا  دي، به شعب ابيهاشم براي كاهش آثار مخرّب اين محاصرٔه اجتماعي و اقتصا بني  

  هاي فراواني تحمل كردند. ماندند و مشكالت و سختي
 ۲تاريخ  ۵درس  ۴۵مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۸۳
ي و جلوگيري از جنگ داخلي ميان مسلمانان، به نتيجه براي بازداشتن مخالفان از سركش آميز امام علي  هاي مسالمت ها و كوشش نصيحت  

اميه نقش مهمي در ايجاد آن داشتند. بدين منظـور امـام  هايي شد كه اشراف بني گري ها و آشوب نرسيد و آن حضرت ناگزير به دفع سركشي
  رد.مركز خالفت را از مدينه به كوفه منتقل و در سه جنگ جمل، صفين و نهروان با دشمنان مقابله ك

 ۲تاريخ  ۱درس  ۵و  ۴هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۸۴
نامـۀ  هاي جغرافيايي و اقتصادي و نگـارش زنـدگي ثبت و ضبط رويدادهاي تاريخي، بيان ويژگي» هاي محلي تاريخ«انگيزٔه اصلي نويسندگان   

  درست هستند.» نگاري عمومي تاريخ«ها دربارٔه  مفاخر و مشاهير محلي بوده است. ساير گزينه
 ۲تاريخ  ۴درس  ۳۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۸۵
مأموريت داد كه براي ابالغ سورٔه برائت عازم مكه  به علي  هاي سال نهم هجري، رسول خدا  با نزول سورٔه برائت (توبه) در آخرين ماه  

  م اسالمي اعالم شد و مشركان حق نداشتند وارد آنجا شوند. عنوان حر شود. پس از آن مكه و خانۀ خدا به
 ۲تاريخ  ۲درس  ۱۸و  ۱۷هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۸۶
آن ها، علـل، آثـار و پيامـدهاي  هاي مربوط به يك رويداد و نقد آن ، مورخ با بررسي موشكافانۀ تمام اخبار و روايت»نگاري تحليلي تاريخ«در   

، »تجارب االمم ابوعلي مسـكويه«توان به كتاب  ترين آثاري كه به اين شيوه تأليف شده است، مي كند. از برجسته واقعه را تحليل و تفسير مي
  تاريخ بيهقي و مروج الذهب مسعودي اشاره كرد.

» نگاري تركيبي تاريخ«هاي  الطوال دينوري از نمونه و فتوح البلدان بالذري و اخبار» نگاري روايي تاريخ«نكته: تاريخ محمد جرير طبري نمونۀ   
  هستند. 

 ۲تاريخ  ۴درس  ۳۷مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۸۷
تصميم به تشكيل نيروي نظامي گرفـت. در اواخـر همـان سـال، مسـلمانان  دنبال نزول آيۀ جهاد، رسول خدا  در سال نخست هجرت، به  

تهديد مسير تجارت مشركان مكه به شـام و «و اطالعاتي محدود در خارج از مدينه انجام دادند. هدف از اين عمليات،  چندين عمليات نظامي
  بود؛ زيرا آنان اموال مهاجران مسلمان را تصرف و غارت كرده بودند. » كسب غنيمت

  آنان را در منطقۀ حجاز تضعيف كرد. ناپذيري بر قريش وارد آورد و قدرت و موقعيت نكته: غزؤه بدر ضربۀ سنگين و جبران  
 ۲تاريخ  ۵درس  ۵۰و  ۴۹هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۸۸
 المقدس (ايليا)، شود كه در جريان محاصرٔه شهر بيت از اين نكته معلوم مي» هاي مختلف ها و آبادي آميز سرزمين تمايل اعراب مسلمان به فتح صلح«  

كنند. مسلمانان با بردباري ايـن شـرط را  شهر اعالم كردند كه فقط در حضور خليفه، قرارداد صلح و تسليم شهر را امضا ميساكنان مسيحي 
  المقدس رفت. پذيرفتند و بدين منظور خليفۀ دوم از مدينه به بيت

 ۳تاريخ  ۷درس  ۹۳مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۸۹
رو شـوند، نقـاط حسـاس  آنكه با مقاومت جدي روبه وارد تهران شدند و بي ۱۲۹۹قواي قزاق در بامداد روز سوم اسفند با آماده شدن شرايط،   

  وزيري منصوب كرد. را به نخست» سيد ضياءالدين طباطبايي«ناچار  ها به فشار انگليسي پايتخت را تسخير كردند. در پي اين حادثه، شاه تحت
 ۳تاريخ  ۷درس  ۹۶سؤال: * ساده * صفحۀ  مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۹۰
قـدر ملـك و زمـين  بود. رضاشاه كه تا قبل از كودتا، يك نظامي ساده بود، توانسـت آن» انباشت سرمايۀ شخصي«يكي از اقدامات رضاشاه،   

خشم عمـومي در سـطوح  تصرف كند كه به ثروتمندترين فرد ايران تبديل شود. اقدامات وي در تصاحب امالك مردم باعث برانگيخته شدن
ها براي بركناري و تبعيد رضاشاه، تقريباً هيچ صـداي اعتراضـي  مختلف شد تا جايي كه هنگام ورود متفقين در جنگ جهاني دوم و اقدام آن

  برنخاست.
 ۳تاريخ  ۷درس  ۹۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۹۱
، پس از مسـافرت بـه تركيـه و »شرفت و توسعۀ كشور، تقليد از غرب و اشاعۀ فرهنگ غربي استترين راه پي مهم«كرد  رضاشاه كه تصور مي  

  هاي اسالمي پرداخت. جمهور آن كشور، به تقليد از او به مبارزه با همۀ سنت آشنايي با آتاتورك، رئيس
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 ۳تاريخ  ۷درس  ۹۲مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۹۲
توانـد  خصوص بعد از ماجراي مشروطه باال رفته و نمـي ها يادآور شد كه آگاهي مردم به اين نكته را به انگليسي ۱۹۱۹قرارداد  نتيجه ماندن بي  

ا بـه مانند هندوستان، ايران را به خاك بريتانيا اضافه كند. در نتيجه، مأموران انگلستان در ايران تصميم گرفتند تا شخص مورد اعتماد خود ر
  صورت غيرمستقيم اهداف خود را در ايران پياده كنند. د تا از طريق او بتوانند بهحكومت رسانن

 ۳تاريخ  ۷درس  ۹۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۹۳
د، كمـي از ها تصميم گرفتند با تقويت كشور آلمان كه همچنان گرفتار مصائب جنگ جهاني اول بو زمان با آغاز سلطنت رضاشاه، انگليسي هم  

ها، در آن شـرايط،  ها به دام كمونيسم شوند. از نظر انگليسي مشكالت اقتصادي كشور يادشده بكاهند و با اين همكاري، مانع از افتادن آلماني
اي هـ سلطۀ خويش دستور دهند تا امكان فعاليت بهترين راه مساعدت به آلمان اين بود كه سياستمداران انگليسي به رؤساي كشورهاي تحت

  هاي آلماني گشود. تجاري و صنعتي آلمان را در اين كشورها فراهم سازند؛ به همين دليل، رضاشاه درهاي كشور ايران را به روي سرمايه
 ۳تاريخ  ۶درس  ۸۸مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۹۴
هـاي مـذهبي، بـه  مايندگان مجلس شوراي ملي، وزيران و شخصيتبا نزديك شدن ارتش روسيه به تهران، شماري از مليّون شامل برخي از ن  

دنبال شكست سپاه عثماني از نيروهاي اتفاق مثلث، دولـت  كرمانشاه مهاجرت نمودند و دولت موقت ملي را در آن شهر تأسيس كردند، اما به
  موقت فروپاشيد و اعضاي آن پراكنده شدند.

 ۳تاريخ  ۶درس  ۹۰ر * صفحۀ مشخصات سؤال: * دشوا ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۹۵
گرفت. همچنين مسئوليت  هاي ايران در اختيار انگلستان قرار مي ، ادارٔه امور دارايي و برخي ديگر از ادارات و وزارتخانه۱۹۱۹موجب قرارداد  به  

شد. در عوض، انگلسـتان متعهـد  تجديد سازمان و ايجاد ارتش يكپارچۀ ايران و تأمين اسلحه و تداركات آن نيز به افسران انگليسي داده مي
  نظارت كارشناسان انگليسي هزينه شود.  شد كه وامي در اختيار دولت ايران قرار دهد تا تحت مي

  نكته: در دورٔه دوم مشروطه، تعدادي كارشناس نظامي سوئدي براي تأسيس نيروي ژاندارمري در ايران استخدام شدند.   

 

 ۲جغرافيا  ۱درس  ۴مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۴خ: گزينۀ پاس -۱۹۶
  يابي). ويژگي اصلي هر ناحيه، وحدت و همگوني نسبي عناصر طبيعي و انساني در آن است (وحدت  
  است و نه كامل. » نسبي«تواند درست باشد؛ زيرا وحدت ميان اجزا و عناصر طبيعي و انساني يك ناحيه،  نمي ۱گزينۀ   
 ۲جغرافيا  ۲درس  ۱۲مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۲سخ: گزينۀ پا -۱۹۷
دهد؛ بنابراين، تصوير بيانگر ايـن مفهـوم  گير را نشان مي اي كوهستاني و برف تصوير مورد سؤال، احداث تونل و پل براي عبور قطار در ناحيه  

ها تنها در چارچوب  كند كه انسان ها ارائه مي ايط خاصي را به انسان؛ زيرا هر ناحيه شر»دهند ها شكل مي هاي انسان نواحي به فعاليت«است كه 
  توانند دست به اقدام و عمل بزنند.  آن شرايط مي

 ۲جغرافيا  ۳درس  ۲۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۹۸
شـود و  آيـد و ابـر تشـكيل مـي رفتن، دماي آن پايين مي شود و همراه با باال تر مي ، تودٔه هوا از هواي مجاور خود گرم»بارندگي همرفتي«در   

  اند. بيشتر از اين نوع» هاي بهاري بارش«گيرد.  بارندگي صورت مي
  كوه البرز) بيشتر از نوع كوهستاني (ناهمواري) هستند. علت وجود رشته هاي ارتفاعات زاگرس و سواحل درياي خزر (به نكته: بارش  
 ۲جغرافيا  ۳درس  ۳۴تا  ۳۲هاي  سؤال: * متوسط * صفحهمشخصات  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۹۹
هـاي هـوا در حـوالي مـدارهاي  اي، تـوده شود. در منطقۀ جنـب حـاره در برخي نواحي، فرونشيني هوا مانع صعود هوا و در نتيجه، بارش مي  

ربند بياباني كرٔه زمين در اطراف اين دو مدار در آورند. در نتيجه، كم وجود مي نشينند و منطقۀ پرفشار را به الجدي فرو مي السرطان و رأس رأس
هـا ماننـد  اند. همچنين، در برخي سـواحل قـاره در اين كمربند واقع شده» لوت«و » عربستان«هاي صحرا،  سه قاره گسترده شده است كه بيابان

كه  در آفريقا)» ناميب«آتاكاما در آمريكاي جنوبي و  اند (مانند بيابان هايي پديد آمده سواحل آمريكاي جنوبي و سواحل جنوب غربي آفريقا، بيابان
  وجود آمدن بيابان، وجود مركز پرفشار و صعود نكردن هوا است. در اين مناطق نيز علت اصلي به

تـودٔه  ها كـه از رسـيدن ها و قرار گرفتن در پشت كوه علت دوري از درياها و منابع رطوبتي و يا شكل و جهت ناهمواري نكته: برخي نواحي به  
  ماكان. شوند؛ مانند بيابان گبي يا تكله كند، با خشكي هوا مواجه مي ها جلوگيري مي هواي مرطوب به آن

 ۲جغرافيا  ۲درس  ۱۶و  ۱۵هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۰۰
رويـم، بارنـدگي  سمت بيابان صحرا پيش مي هرچه به هاي باراني استوايي و صحراي بزرگ آفريقا است. يك ناحيۀ انتقالي بين جنگل» ساوان«  

گردنـد.  ، تبديل مي»قد تشكيل شده است مراتع مداري كه از علفزارهاي كوتاه«كم به  شوند و كم تر مي تر و تنك هاي ساوان كوتاه كمتر و علف
ساوان متراكم دو ماه از سال بدون باران اسـت  شوند. همچنين، هاي بياباني تبديل مي علت خشكي هوا به استپ اين مراتع در حاشيۀ صحرا به

  در حالي كه ساوان پراكنده تابستاني باراني و زمستاني خشك دارد. 
 ۲جغرافيا  ۱درس  ۵و  ۴هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۰۱

ها  بستگي دارد. ساير گزينه» دان مطالعه و تحقيق جغرافيهدف «ها (طبيعي/ انساني) براي تعيين حدود يك ناحيه، به  انتخاب معيارها و مالك  
  اند. بندي درست دربارٔه ناحيه
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 ۲جغرافيا  ۳درس  ۲۸مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۰۲
  براي رويش گياه مناسب نيستند.» بسيار سرد (قطبي)«و » خشك«وهوايي  مناطق آب  
  ها: بررسي ساير گزينه  
بـرگ مناسـب  هاي مخروطي و سوزني و منطقۀ سرد براي رويش جنگل» دار برگ و خزان پهن«هاي  طقۀ معتدل براي رويش جنگل: من۲گزينۀ   

  است.
  گراد نيست.  درجۀ سانتي ۱۸: در منطقۀ گرم و مرطوب (استوايي)، هيچ ماهي سردتر از ۳گزينۀ   
  برند. : مناطق بسيار سرد (قطبي) و خشك از كمبود بارش رنج مي۴گزينۀ   
 ۲جغرافيا  ۳درس  ۲۴مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۰۳
آيد. به  وجود مي يابد و به اين ترتيب، باد به جريان مي» سمت جايي كه فشار كمتري دارد از جايي كه فشار بيشتري وجود دارد به«هوا هميشه   

  شود. رود و جانشين آن مي سنگين به زير آن ميسرد و رود و هواي نسبتاً  عبارت ديگر، هواي گرم و سبك باال مي
 ۳جغرافيا  ۴درس  ۶۷مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۰۴
  ونقل شهري است. ترين راهكار بهبود حمل مهم» ونقل عمومي گسترش حمل«  
 ۳جغرافيا  ۳درس  ۵۲مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳نۀ پاسخ: گزي -۲۰۵
هـا  ها بسيار زياد است. ساير گزينه ها و تجهيزات بنادر و هم هزينۀ ساخت يا خريد كشتي ونقل آبي، هم هزينۀ ساخت بنادر و اسكله در حمل  

  درست هستند. 
 ۳ا جغرافي ۴درس  ۶۵مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۰۶
  ».دهد طور مؤثري كاهش مي ونقل را به هاي حمل هزينه«ونقل چندوجهي  دهد كه حمل مطالعات نشان مي  
 ۳جغرافيا  ۴درس  ۶۲و  ۶۱هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۰۷
شود؛ بنابراين، ميان حجم محمولـه و هزينـۀ  صورت فله) هزينۀ حمل آن كمتر مي طوركلي، هرچه حجم محموله بيشتر باشد (مانند غالت به به  

  ها درست هستند. اي معكوس وجود دارد. ساير گزينه حمل آن رابطه
 ۳جغرافيا  ۳درس  ۵۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۰۸
است. همچنـين » مقرون به صرفه«ه بسيار روزي است ك طور شبانه ونقل از طريق خطوط لوله، انتقال حجم عظيمي از مايعات به از مزاياي حمل  

  رساند. (مزايا) زيست آسيب مي انتقال مواد از طريق لوله كمتر به محيط
گذاري فراوان نياز دارد. همچنين، خطوط لوله از نظر حوادث غيرمترقبه  اي به سرمايه هاي واسطه ها و ايستگاه با اين حال، احداث و تعمير لوله  

  سوزي شوند. (معايب) مراقبت زياد نياز دارند؛ زيرا ممكن است باعث انفجار و آتش مانند زلزله يا جنگ به
 ۳جغرافيا  ۴درس  ۷۱مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۰۹
ي در زمينۀ توسـعۀ گذار رو، سرمايه اين موقعيت جغرافيايي و ترابري بسيار مناسبي در منطقۀ جنوب غربي آسيا و قفقاز دارد. از«كشور ايران   

  تواند موجب پيشرفت اقتصاد و گسترش تجارت كشور ما با ساير كشورها شود. ونقل آبي و ريلي، مي ويژه حمل ونقل، به حمل
  ونقل براي همۀ كشورها اشاره دارد.  حمل» اهميت اقتصادي«به  ۱نكته: گزينۀ   
 ۳جغرافيا  ۴درس  ۵۹مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۱۰

تـر و  ها كمتـر باشـد، احـداث راه آسـان تر باشد، هزينۀ احداث آن كمتر است. همچنين، هرچه ميزان انحراف يا پيچ وخم هرچه مسير كوتاه  
ترين مسير بين دو نقطه، يك خـط مسـتقيم اسـت، بنـابراين، بـراي اتصـال دو شـهرك بـه هـم،  تر است. از آنجا كه معموالً كوتاه هزينه كم
ها اندكي فاصله وجـود دارد  ترين مسير، حفر تونل در كل محدودٔه تپه است. توجه داشته باشيد كه ميان هر دو شهرك تا شروع تپه ينههز كم

  تواند پاسخ درست باشد.  نمي ۲توان از تونل استفاده كرد و بايد مسير روي زمين احداث شود؛ بنابراين گزينۀ  كه در آن محدوده نمي

 
  ۲شناسي  جامعه ۵تا  ۳هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۱۱
 ٔهسازند و به مثابه روح يا شالود ، همان عقايد اساسي يا تصاوير بنيادي هر فرهنگ را از انسان و جهان ميي بنياديها و پاسخ ها پرسشاين  ■  

   .كنند آن فرهنگ عمل مي
  . آورد ي فرهنگي مختلفي پديد ميها ي اساسي، جهانها به اين پرسش وتي متفاها پاسخ ■  
   .كنند ؛ سه فرد در يك مسابقه، موضوعي واحد را به سه شكل مختلف خلق ميخش فردي جهان انسانيب ■  
  . شود وارد مي جهان فرهنگيورزد، از جهان فردي به  سازد يا به ديگري مهر مي مياي  نويسد يا مجسمه وقتي فردي كتابي مي ■  
  ۲شناسي  جامعه ۱۳و  ۸، ۷هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۲۱۲
  . كند را از علوم انساني و اجتماعي سلب مي ييها  و قابليت ها  ظرفيتناديده گرفتن تفاوت علوم انساني با علوم طبيعي،  ■  
توانـد اسـتعدادهايش را  ماند و نمي باز مي تعامل صحيح با جهان هستيباشد، از  اگر انسان از خود و جهان هستي شناخت درستي نداشته ■  

  . بپروراند و شكوفا كند
  . نامد مي مدينۀ فاسقهاما هنجارها و رفتارهاي آن موافق و همسو با حق نباشد،  ،ي آن حق باشدها اي را كه عقايد و ارزش فارابي جامعه ■  
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  ۲شناسي  جامعه ۱۶و  ۱۵هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲۱۳
  (الف)  عقالنيت سطح دوم: كنند انديشي مي گويي به آن چاره امروز بشر است و جوامع براي پاسخ ۀپيرشدن جمعيت، مسئل ■  
شمول را فـراهم  ي جهانها  ايجاد كند تا زمينۀ گسترش و تحقق عقايد و ارزش ها را در انسان تعهد و مسئوليت ۀروحيفرهنگ جهاني بايد  ■  

  (ب) . آورد
و جوامع از برخي ديگـر و در نتيجـه، پايمـال شـدن حقـوق  ها برخي انسان هكشي ظالمان  توان از قطبي شدن جهان، بهره درچه صورت مي ■  

 ره اين امـر، ارزش جهـانتوان از تفرقه بين جوامع و تباه شدن منابع و امكانات بشر پيشگيري كرد؟ چا جلوگيري كرد؟ چگونه مي ها انسان
  (ج) . است عدالتشمول 

ي مختلـف داشـته باشـند و درنتيجـه، ها  توانند معيار و ميزاني براي سنجش عقايد و ارزش يي كه به حقيقتي قائل نباشند، نميها فرهنگ ■  
  (د)  .ي خود دفاع كنندها توانند از حقانيت ارزش  نمي

  ۲شناسي  جامعه ۱۹ ۀصفح*  توسطم: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۱۴
 غلبه بر اقوام ديگر، براي بقاي خودولي از آنجا كه در يك جامعه مردم  ،چنين افرادي دوست دارند بر يكايك مردم جامعۀ خود نيز چيره شوند  

  . به هم نيازمندند، ناچارند از چيرگي بر يكديگرخودداري كنند جلوگيري از غلبۀ اقوام ديگر بر خودو 
  ۲شناسي  جامعه ۲۷و  ۲۳هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲۱۵
اي ديگر قرارگرفته است، از بـين  تصرف اقتصادي يا نظامي جامعه اي كه تحت در امپرياليسم فرهنگي، مقاومت فرهنگي منطقهقسمت اول:  ■  

   .پذيرد رود و قوم مغلوب، برتري فرهنگي جامعۀ مسلط را نيز مي مي
بنابراين به قوم و گروه خاصي تعلـق ندارنـد اند  آدميان مطابق با نظام آفرينش و موافق با فطرت ها (اسالم) اين اصول و ارزشقسمت دوم:  ■  

  . شمول هستند بلكه جهان
  ۲شناسي  جامعه ۳۱و  ۲۹هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲۱۶
ش و كوشش عالمان مسلمان، از مرزهاي جغرافيايي و سياسـي الي سياسي و با تها م، فارغ از عملكرد قدرتالي جهاني اسها عقايد و ارزش ■  

  دوران خالفت . ي سياسي كه در اين مناطق حضور داشتند، تأثير گذاشتها جوامع مختلف عبور كرد و بر قدرت
اشـاره بـه دوران  . به فرمان ناصرالدين شاه در تهران بر پا شـد تكيه دولت؛ بنايي كه براي برگزاري مراسم محرم و صفر و اجراي تعزيه ■  

  استعمار
اشـاره بـه  . .ش، استفاده از چادر، روبنده و روسري براي زنان و دختران ايراني ممنوع شـد -ه ۱۳۱۴دي  ۱۷دنبال تصويب قانوني در  به ■  

  دوران استعمار
م، المي داشت. متفكران جهان اساليي شكل گرفت كه ريشه در فرهنگ اسها  مقاومت م، در مقابل نفوذ و سلطۀ فرهنگ غرب،الدر جهان اس ■  

  عصر بيداري اسالمي  .مي را گوشزد كردندالخطرات سلطۀ فرهنگ غرب و فراموشي فرهنگ و هويت اس
  ۳شناسي  جامعه ۴۶ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۱۷
هـا در  خودكشي، دست شستن از جان و زندگي در دنيا و استقبال از مرگ است. تفاوت آن و ن براي وطنفدا كردن جا، طلبي شباهت شهادت  

 .سازد سه پديدٔه مختلف ميها  كند و از آن ها را تعيين مي ، هويت آنمعاني متفاوتاست و دقيقا همين  معناي متفاوتشان
  ۳شناسي  جامعه ۴۸ و ۴۶هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲۱۸
پيچيـدگي و ي اجتماعي، ها دربارٔه چرايي وقوع پديده بيني پيش ي ساده و كامالً قابلها دستيابي به پاسخبرخي رويكردها براي قسمت اول:  ■  

   .كنند زدايي مي ي اجتماعي و انساني هويتها و از پديده گيرند را ناديده مي ها عمق اين پديده
دانست، اما از آنجا كه هنوز علم را بـه علـم تجربـي  ي اجتماعي ضروري ميها نكه فهميدن را براي درك معناي پديدهوبر با ايقسمت دوم:  ■  

فهمند بايد با روش تجربي اثبات شود وگرنه ارزش علمـي نـدارد.  مي ها ان از مطالعه پديدهشناس دانست، معتقد بود آنچه جامعه محدود مي
نيازي براي روش علمي كه همان روش تجربـي بـود،  دانست بلكه آن را مقدمه و پيش راي علوم انساني نميتفهم را روش مستقلي برو  اين از

  . كرد تبييني معرفي مي -ي خود را تفهميشناس انگاشت. به همين دليل، وبر جامعه مي
  ۳شناسي  جامعه ۵۰ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲۱۹
قيت كنشگران، موجـب پيـدايش همين فعاليت و خال .اند قفعال و خالهم در معاني ذهني و هم در معاني فرهنگي،  كنشگران فردي و جمعي،  

   .شود ي مختلف، درون هر جهان اجتماعي ميها و گروه ها آن، پديد آمدن خرده فرهنگ ۀمعاني گوناگون و در نتيج
ي هـا شـود. جهـان مختلف مـي ي اجتماعيها و جهان ها فرهنگي، موجب پيدايش در توليد معان ها بودن انسان و فعال القيتوه بر اين، خالع  

  آورند. متفاوتي پديد مي معاني ذهني و فرهنگياجتماعي مختلف، 
  ۳شناسي  جامعه ۵۵ ۀصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲۲۰
قرار گرفت. در چنين شرايطي، بشر صـرفاً  ترديد بنيادي شك ومورد اينگونه بود كه ارزش هر سه مزيت قدرت، ثروت و دانش  قسمت اول: ■  

  .به فايده و لذت ناشي از اين مزايا بسنده كرد
و كـار ارادي  ارادٔه ديگران تأثير بگـذاردشود كه انسان براي رسيدن به اهداف خود بتواند بر  قدرت اجتماعي هنگامي پيدا ميقسمت دوم:  ■  

وه بـر اله توان تأثيرگذاري بيشتري بر ارادٔه ديگران دارند، از قدرت اجتماعي بيشتري برخوردارنـد. عـ. آنان كخدمت بگيردديگران را به 
 . و جوامع نيز داراي قدرت اجتماعي هستند ها افراد، نهادها، سازمان
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  ۳شناسي  جامعه ۵۷و  ۵۶هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲۲۱
  شود، عمل كنند. ها خواسته مي ؛ يعني ديگران بايد بپذيرند كه مطابق آنچه از آنآيد پديد نميش و توافق ديگران قدرت اجتماعي بدون پذير ■  
  هاست.  آن تتبعيتنها راه تأثير گذاردن بر ارادٔه ديگران و به خدمت گرفتن فعاليت ارادي ايشان، جلب  ■  
ترس باشد و تبعيت با رضايت؛ تبعيتـي   و تهديد؛ تبعيتي است كه ناشي از تبعيت با كراهت: جلب تبعيت ديگران به دو صورت ممكن است ■  

  . همراه است رضايت و ميل درونياست كه با 
  .است داراي مقبوليتآيد،  دست مي قدرتي كه بدون استفاده از تهديد و با رضايت طرف مقابل به ■  
  ۳شناسي  جامعه ۵۸و  ۵۷هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۲۲۲
  . دارد مشروعيتاگر قدرتي مطابق قانون و حكم الهي باشد،  ■  
  . وجود دارد قدرتي مقبول ولي غيرمشروعاما تبعيت از آن، از روي رضايت باشد،  ،ف حكم و قانون الهي باشدالهنگامي كه قدرت برخ ■  
شـكل  به قدرت نرمشود، اما  آشكار، توسط نهادهاي نظامي اعمال مي طور قدرت سخت، قدرتي است كه از طريق ابزارهاي خشن، با زور و به ■  

   .شود و نهادهاي آموزشي اِعمال مي ها پنهان و از طريق نفوذ فرهنگي، با كمك ابزارهايي مانند رسانه
  .شود سلطۀ فرهنگي ميشد، اما امروزه قدرت نرم سبب  يك كشور موجب سلطۀ سياسي و اقتصادي بر ساير كشورها مي قدرت سختدر گذشته  ■  
  ۳شناسي  جامعه ۵۹و  ۵۸هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲۲۳
در فضاي مجازي دارند و به اي  ، ارتباطات اجتماعي گستردهي اجتماعيها شبكهامروزه بسياري از كنشگران فردي با استفاده از قسمت اول:  ■  

  . تأثيرگذاري اجتماعي و فرهنگي بيشتري دارند اه همين دليل گاهي در مقايسه با دولت
    .نام گرفتند ي رنگينها بالانقي مخالف غرب برآمدند، ها درصدد براندازي حكومت ها رسانه قدرت نرميي كه با استفاده از ها بالانققسمت دوم:  ■  
  ۳شناسي  جامعه ۶۲ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۲۴
ي سياسي بايد در جهـت دسترسـي بـه ها رو، فعاليت اين آيد. از دست مي به زندگي خوب يا جامعۀ خوب فضيلت و سعادت در: قسمت اول ■  

  . خوب، براي دستيابي به فضيلت و سعادت باشد جامعۀ
؛ يعني امور سياسـي، امـوري گيرند قرار مي ها امور سياسي، همواره موردتأييد يا رد، انتخاب يا طرد، ستايش يا نكوهش انسانقسمت دوم:  ■  

يي هـا كالها را بـر اسـاس مـ زم است كه آنالخواهند، بنابراين  مي اطاعت، وفاداري و تصميم ها وه اين امور از انسانال. به عخنثي نيستند
  . ارزيابي كنيم

  ۳شناسي  جامعه ۶۵ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲۲۵
دانـد؛  مطالعـۀ علمـي نمـي ي سياسي را قابـلها ي انساني از جمله ارزشها حصر كردن علم به علوم تجربي، ارزشبا من ي تبيينيشناس جامعه  

نيز، اگرچـه  ي تفسيريشناس جامعهكند.  عنوان يك پديدٔه خنثي و فاقد معنا مطالعه مي زدايي و معنازدايي از قدرت، آن را به با ارزشرو  اين از
ك و معيـاري بـراي الكند و م ي سياسي بسنده ميها و نظام ها به توصيف ارزش داند، اما صرفاً ادار و ارزشي مييي معنها امور سياسي را پديده

  . دهد ها ارائه نمي ارزيابي علمي آن
ر تنها هـيچ راهكـاري بـراي بهتـ كارند و نه هر دو محافظه تبييني و تفسيريان انتقادي معتقدند كه رويكردهاي شناس به همين دليل جامعه  

، يافتن راهي بـراي ان انتقاديشناس جامعهسازند.  را در برابر وضعيت موجود منفعل و مجبور مي ها ساختن وضعيت موجود ندارند، بلكه انسان
بسـت زنـدگي  دانند و دست شستن از اين آرمان بزرگ را بن ويژه در عرصۀ قدرت را ضروري مي ي اجتماعي بهها داوري علمي دربارٔه ارزش

  .كنند في ميانسان معر

 
  منطق ۶۵تا  ۶۳هاي  هصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۲۶
  آوريم: دست مي سازيم سپس متداخل نقيض را به حل اول: ابتدا نقيض آن را مي راه  

  بعضي الف ب نيست (؟) iHkU®هيچ الف ب نيست (ك)  ÇÃ£ºبعضي الف ب است (ص)   
كنـيم و بـه باالچـپ  راست است. با تناقض حركت قطري مـي كنيم. قضيۀ اوليه در رأس پايين حل دوم (بهتر): روي مربع تقابل حركت مي راه  

چپ  راست به پايين تي از پايينرسيم. حال كافي است توجه كنيم كه وق چپ مي كنيم و به پايين رسيم و سپس با تداخل حركت عمودي مي مي
  تضاد است كه از صدق يك طرف، حكم طرف ديگر معلوم نيست. رسيم، تداخل تحت مي

تر است. در ضـمن بـا اينكـه  تر و دقيق كشد، ولي انجام آن در ذهن و در هنگام حل سؤال، سريع تذكر: اگرچه بيان اين روش بيشتر طول مي  
نحوي سؤال داد كـه  توان از آن به طور كه در اين سؤال مشاهده كرديد، مي دار است، ولي همان تارهتضاد در كتاب درسي س حكم تداخل تحت

كنيم حتماً احكام تـداخل  مي تضاد نشد)، پس توصيه  اي از احكام تداخل تحت بدون بلد بودن آن هم سؤال حل شود (در راه اول هيچ استفاده
  تر حل كنيد. نه سؤاالت را راحتگو تضاد را هم بياموزيد كه بتوانيد اين تحت

  منطق ۷۴ ۀصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲۲۷
گرچه ظاهراً حد وسط در لفظ يكي است، اما حقيقتاً اينگونه نيست. براي فهم آن بايد قضايا را به شكل منطقي آن در قالب اسـنادي نوشـت:   

است، اما موضـوع مقدمـۀ » داراي موش«محمول مقدمۀ اول ». يوار داراي گوش استديوار داراي موش است/ موش داراي گوش است/ پس د«
  است، لذا حدوسط عيناً (لفظاً) تكرار نشده است.» موش«دوم 
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  منطق ۶۹و  ۶۸، ۶۵، ۶۳هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲۲۸

  بعضي ب الف نيست. iHkU®ب الف نيست هيچ  Á¼Tv¶ u§ø: هيچ الف ب نيست ۱گزينۀ   

  بعضي ب الف است. Á¼Tv¶ u§ø: هر الف ب است ۲گزينۀ   
كاذب است و لذا متناقض آن (هيچ الف ب نيسـت) صـادق » بعضي الف ب است«گونه نيست كه بعضي الف ب باشد، يعني  : وقتي اين۳گزينۀ   

  شود. هم كه عكس مستوي قضيۀ متناقض است، صادق مي» هيچ ب الف نيست«راين خواهد بود؛ بناب
و صادق خواهد بود، اما اين قضيه سالبۀ جزئيه است و عكـس مسـتوي » بعضي الف ب نيست«شود:  مي» هر الف ب است«: متناقض ۴گزينۀ   

  است. از آن داراي مغالطۀ ايهام انعكاس» بعضي ب الف نيست«گيري  ندارد، لذا نتيجه
  منطق ۷۴ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲۲۹
ها قضيۀ سالبه وجود نـدارد.  قطعاً در بين مقدمه و قانون نتيجه رعايت شده است چون نتيجۀ احتمالي اين قياس يك قضيۀ موجبه شده است  

گر اين قياس معتبر باشد از شكل دوم نخواهد بود، زيرا در شكل دوم ها وجود دارد. توجه كنيد كه ا ها قطعي نيستند و فقط احتمال آن ساير گزينه
خاطر رعايت شرط دوم اعتبار، حتماً يكي از مقدمات سالبه است و نتيجه هم سالبه خواهد بود، ولي اينجا نتيجه موجبه شده اسـت، امـا سـؤال  به

و قانون نتيجۀ قياس رعايت شوند، هنوز سه شرط اعتبار بايد بررسي دانيم كه حتي اگر تكرار حدوسط  شرط نكرده كه اين قياس معتبر است و مي
  ).۲شوند تا اعتبار قياس مشخص گردد، پس اين قياس ممكن است از شكل دوم باشد، ولي بدون رعايت شرط دوم اعتبار (رد گزينۀ 

  منطق ۸۲و  ۷۳هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۲۳۰
اي است كه موضوع نتيجه در آن باشد حتي اگر دوم نوشته  اي نيست كه اول نوشته شده باشد بلكه مقدمه مقدمۀ اول مقدمه در قياس اقتراني  

كنـيم و  ؛ بنابراين وقتي جاي دو مقدمه را عوض مـياي است كه محمول نتيجه در آن است و به همين ترتيب مقدمۀ دوم هم مقدمه شده باشد
  كند. دهد و طبعاً شكل قياس هم تغييري نمي چ تغييري در مقدمۀ اول و دوم رخ نميدهيم هي نتيجه را تغيير نمي

  منطق ۶۷تا  ۶۲هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۳۱
متقابلِ قطري  صدق و كذبهر رأسي را داشته باشيم، حتماً صدق و كذب گاه ابهام ندارد، يعني  در مربع تقابل رابطۀ قطري (يعني تناقض) هيچ 

آن را هم داريم. حال اگر حكم دو رأس از چهار رأس كه دو سر يك قطر نيستند، مشخص باشد، حتماً حكم دو رأس ديگر هم مشخص خواهد 
  عنوان مثال مربع زير را در نظر بگيريد: بود، زيرا آن دو رأس ديگر حتماً متقابل قطري همين دو رأسي هستند كه حكمشان معلوم است. به

هم مشخص خواهند بود.  Cو  Dترتيب  هاي قطري يعني به مشخص باشند، متقابل Bو  Aدر اين مربع اگر   
همـۀ رئـوس مشـخص حكـم هر دو رأس غيرقطري ديگري هم مشخص باشد، اگر حكم به طريق مشابه 

  ).۴و  ۱هاي  خواهد شد (رد گزينه
 هـا) شان (يعني متـداخل آن به كذب رأس بااليي توان ها) مي هاي پاييني (يعني جزئيه : از كذب رأس۳گزينۀ   

  پي برد.
  منطق ۷۹تا  ۷۷هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۲۳۲
بخش باشد به دو مقدمۀ صادق نياز داريم. قضيۀ اول صادق است، اما قضيۀ دوم كاذب است. بدين خاطر از قضيۀ  براي تشكيل قياسي كه نتيجه  

  هر الف ج است (ص). ÇÃ£ºيريم تا صادق شود: بعضي الف ج نيست (ك) گ دوم نقيض مي
» ب). «۴و  ۲هاي  دهيم. نتيجۀ اين قياس به جهت موجبه بودن دو مقدمه بايد موجبه باشد (رد گزينه اكنون با اين دو مقدمه قياس تشكيل مي  

، )۳ گزينـۀ(رد  شود شرط سوم نقض مي ،در صورت مثبت بودن در نتيجه مقدمه منفي است وتواند مثبت باشد، زيرا در اين دو  در نتيجه نمي
  (بعضي ب ج است) خواهد بود.  ۱پس تنها انتخاب ممكن براي نتيجۀ اين قياس گزينۀ 

  هر الف ب است.  
  هر الف ج است.   
  بعضي ب ج است.   
  قطعاً صادق است.آمده  دست اگر مقدمات يك قياس معتبر، صادق باشند نتيجۀ به  
  فلسفه يازدهم ۵۴تا  ۵۲هاي  هصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲۳۳
پردازد. در مورد  ، زيرا امكان خطا در شناخت عقلي هم وجود دارد و علم منطق به اين خطاها مي»ت«جز عبارت  همۀ عبارات درست هستند به  

هاي حسي همان تعميم استقرايي است و قواعد عقلـيِ مبنـايي همـان سـه قاعـدٔه عليـت،  تهتوجه داشته باشيد كه تحليل ياف» الف«گزارٔه 
قـؤّه عقـل  كمك دانيم كه انسان با مي» ب«شوند. در مورد گزارٔه  سنخيت و يكسان عمل كردن طبيعت هستند كه با شناخت عقلي درك مي

 شود شامل را طبيعي و محسوس امور تواند مي هم حقايق، نيست. اين ممكن احساس راه از آن درك توانايي كه كند درك را حقايقي تواند مي
اي عقلي دربارٔه امور محسوس ه گيرد. توجه كنيد كه شامل امور محسوس شدن يعني دريافت مي بر در را غيرطبيعي و امور غيرمحسوس هم و

لتي دارد) دربارٔه امور محسوس هم صادق است، يعني اند. مثالً قاعدٔه عقلي عليت (هر پديده ع صادق هستند، نه اينكه خودشان امر محسوس
شود مثل رنگ، شكل، بو، طعم، صدا، نرمي و زبري و... قطعاً بـا  يك پديدٔه طبيعي هم نيازمند علت است، ولي آنچه با حواس پنجگانه درك مي

كنـد. در مـورد  امور محسوس حكم مـي كند، بلكه عقل دربارٔه درك نيست، پس نبايد گمان كرد كه عقل امور محسوس را درك مي عقل قابل
كند، شناسايي نمايد و تحليل كنـد كـه  ها را شهود مي تواند حاالت دروني نفس را كه خود نفس آن الزم به تذكر است كه عقل مي» پ«گزارٔه 

  يابي اين حاالت شود. تواند منجر به علت اين شناسايي و تحليل مي
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  فلسفه يازدهم ۶۷ۀ صفح*  هساد: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲۳۴
كـنم  توان گفت كه من در اين وضعيت چنين فكر مـي اي يقيني بيان كرد بلكه حداكثر مي توان گزاره طور مطلق نمي گرايي به در انديشۀ نسبي  

  .كننده، شرايط و زمان تجربه كردن و...  وابسته است به شخص تجربه» معرفت«گرايي،  كه ... . به بيان ديگر در نسبي
  : با انديشۀ پراگماتيسم (اصالت عمل) تناسب دارد. ۱گزينۀ   
گرايـي مطلـق يـا  گرايـي و تجربـه گرايـي، تجربـه دهد (عقل هايي كه معتقدند دانش تجربي واقعيت را نشان مي : با انديشه۴و  ۲هاي  گزينه  

  پوزيتيويسم) تناسب دارند.
  فلسفه يازدهم ۵۹و  ۵۸اي ه هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲۳۵
 گرفتـه صـورت مختلفي معرفت مباحث ابزارهاي از هريك كارآمدي ميزان و شناسي معرفت دربارٔه هاي چهارگانۀ تاريخ فلسفه، دوره تمام در  

  .باشد آگاه مباحث آن بايد از باشد، داشته تبحّر فلسفه دانش در بخواهد هركس كه است
  آوردند. يدگاه خود دليل مي: همواره هر گروه براي د۱گزينۀ   
  طور مستقل توجه نكردند بلكه در ضمن ساير مباحث بود. : به۲گزينۀ   
  داد. : هراكليتوس كه حس را هم قبول داشت، به عقل اهميت مي۳گزينۀ   
  فلسفه يازدهم ۶۴ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۳۶
 تجربـي علوم كه بود شده سبب امر همين و كرده بودند تكيه عقلي استدالل بر بيشتر ارسطو، از روي دنباله با گذشته بيكن فيلسوفان نظر به  

  ).۳و  ۱هاي  نكند (رد گزينه پيشرفت و بماند جا محصور بي هاي تعصب و خرافات در
  : پيش بردن دانش تجربي وظيفۀ فيلسوف نيست.۴گزينۀ   
  فلسفه يازدهم ۶۳و  ۶۲هاي  هصفح * دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۲۳۷
 تبيـين بـود، آورده دسـت شهودي بـه الهامات صورت به و اشراق طريق از را آنچه كوشيد و كرد تأكيد بسياري شهودي معرفت بر سهروردي  

تكميل شد. پس از مالصـدرا نمايد. اين راه از سوي مالصدرا ادامه داده و  بنا شهودها پايۀ آن بر را خود فلسفي نظام درنهايت و كند استداللي
  هم فيلسوفان ديگر اين راه را ادامه داده و تكامل بخشيدند و طبعاً هنوز هم در حال تكامل است.

  شد، ولي فيلسوفان به پيوند عقل و وحي توجه زيادي نداشتند. : قبل از مالصدرا هم راه وحي يك راه كامالً معتبر محسوب مي۲گزينۀ   
خورد، ولي مالصـدرا توفيـق كامـل  نصير طوسي نيز به چشم مي سينا، شيخ اشراق و خواجه در كلمات معلم ثاني، ابن : ريشۀ اين نظر۳گزينۀ   

  انجام اين مقصد را پيدا كرد.
دانند، نه هر معرفتي. اينكه عالمۀ طباطبـايي معتقـد بـود  : هم عالمه و هم ساير معاصران استدالل عقلي را الزمۀ معرفت فلسفي مي۴گزينۀ   

  عقل و حس و نيز شهود و وحي هركدام در جاي خود معتبرند، مورد قبول همۀ فيلسوفان مسلمان معاصر است.
  فلسفه يازدهم ۶۷و  ۶۵هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۲۳۸
مـين اسـاس تشـخيص داده شـود. از طرفـي ها فقط امور حسي و تجربي ارزش معرفتي دارند لذا فايدٔه امور هم بايـد بـر ه از نظر پوزيتيويست  

 )،۳توان به واقعيت اشيا رسيد (رد گزينـۀ  است هرچند با حس و تجربه هم نمي تجربه و حس اشيا، شناخت ابزار تنها ها هم معتقدند پراگماتيست
  شود.  شخيص داده مياما از نظر آنان فايده و سودمندي عملي مالك صدق است و خود اين سودمندي طبعاً بر اساس حس و تجربه ت

، اصالً ارزش معرفتي »فرشتگان وجود ندارند«هاي غيرحسي و غيرتجربي (ماوراءالطبيعي) مثل  ها گزاره : از نظر پوزيتيويست۴و  ۲هاي  گزينه  
  قبول نخواهند بود. بررسي هستند و در هيچ صورتي قابل  معنا و غيرقابل اند و نه كاذب بلكه بي ندارند يعني نه صادق

  فلسفه دوازدهم ۴۱ ۀصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲۳۹
هـاي  اي ديرينـه دارد و حتـي گـزارش عنوان خالق هستي كه جهان را بر اساس حكمت و عدل آفريده در فرهنگ ما سـابقه اعتقاد به خدا به  

  گر باور بـه چنـين خـدايي اسـت  مادها و هخامنشيان، نشاناي از ايران قبل از باستان، يعني پيش از حكومت  هاي اسطوره تاريخي و داستان
كردند كه با عرفان نيز آشنا بودند و خدا را نـور هسـتي  باستان حكيماني زندگي ميقبل از ). سهروردي معتقد است كه در ايران ۲(رد گزينۀ 

مذهب بوده و به دو مبدأ خير و شر و  ه در دورٔه ساساني ثنوياوت بود با كساني كفناميدند. عقيدٔه اين افراد مت دانستند و او را نوراالنوار مي مي
  ). ۳و  ۱هاي  نور و ظلمت براي جهان قائل بودند (رد گزينه

  فلسفه دوازدهم ۶۴ ۀصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲۴۰
د خارج شده است؛ بنابراين پذيرش نظريـات مختلـف گويد هركس كه عادت كرده سخني را بدون دليل بپذيرد، از حقيقت انساني خو سينا مي ابن  

گر حقيقت ذاتي انسان يعني وجود عقل در اوست. فيلسوفان مسلمان معتقدند كه عقل ابزار شناخت انسـان و  هاي عقلي نشان بر اساس استدالل
ي بايد بر داليل استوار عقلي مبتني باشـد، ولـي ). بر اين اساس پذيرش هر مكتب و آيين۱وسيلۀ تفكر و تعقل اوست (و نه يگانه ابزار) (رد گزينۀ 

). از سـوي ديگـر قـوت و ضـعف ۲هاي محكم عقلي داشته باشيم (رد گزينـۀ  اين امر بدين معنا نيست كه براي همۀ امور زندگي نياز به استدالل
لـذا سـخن  اي عقلي با هم متفاوت استه هاي عقالني به قوت عقل و ميزان تربيت عقلي شخص بستگي دارد و درجۀ استحكام استدالل استدالل

  ).۳(رد گزينۀ  تواند نادرست باشد. مبتني بر عقل هم ممكن است صحيح نباشد، ضمن اينكه بسياري از سخنان فيلسوفان مي
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  فلسفه دوازدهم ۴۵ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۴۱
رسد كه ماهيت و ذات اشيا نسبت به وجود  سينا با تحليل ذات اشيا به اين نتيجه مي بنبرهان وجوب و امكان بر اساس تحليل ذات اشيا است. ا  

  كند.  السويه است؛ بنابراين تعداد اشيا تفاوتي در برهان ايجاد نمي و عدم علي
گونه نيست كه  پس اين ،بخشد ها ضرورت بالغير مي : علةالعلل خارج از مجموعۀ ممكنات است و به عنوان طرف مجموعه است و به آن۱گزينۀ   

  ها نسبتي نداشته باشد. با آن
  سينا هم آن را نپذيرفته است.  : تسلسل علل نامتناهي باطل است و ابن۳گزينۀ   
  : مربوط به برهان عليت فارابي است و در برهان وجوب و امكان از آن استفاده نشده است. ۴گزينۀ   
  فلسفه دوازدهم ۵۷و  ۵۶هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲۴۲
كردند و آن را  بود. بزرگان كليسا به شدت با دخالت عقل در شناخت مباني ديني مخالفت مي عقلدر دورٔه اول حاكميت كليسا، ايمان مقدم بر   

دورٔه دوم حاكميـت كليسـا  )، امـا در۱دانستند، پس اين مطلب مربوط به دورٔه دوم نيست (رد گزينۀ  امري شيطاني و عامل تضعيف ايمان مي
فيلسوفان و حكماي مسيحي به عقل و تبيين عقالني مسائل ديني روي آوردند و از آنجا كه توجه به عقل و عقالنيت با مباني اوليـۀ كليسـاي 

ل جاي ديـن هاي ديني شد تا جايي كه عق نشيني انديشه گرايي و عقب تدريج سبب گسترش عقل )، به۲كاتوليك سازگاري نداشت (رد گزينۀ 
شود) نسبت بـه محـدودٔه  را گرفت. البته در همان ابتداي دورٔه رنسانس (كه آغاز دورٔه جديد است و جزء دورٔه حاكميت كليسا محسوب نمي

كارآمدي عقل بين فالسفه اختالف نظر پيدا شد و گروهي به نقش عقل بيشتر توجه كردند و گروهي نيز به تجربه اهميت دادند، پس محوريت 
  ).۳كردن تجربه مربوط به دورٔه دوم حاكميت كليسا نيست (رد گزينۀ پيدا 

  فلسفه دوازدهم ۵۷ۀ صفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۲۴۳
اند از طريق عقـل  هاي عقل را باور داشت و معتقد بود اموري از قبيل خدا، نفس مجرد، اختيار و... كه واقعي و غيرذهني دكارت همۀ توانمندي  

  اثبات هستند.  قابل
يابي به واقعيت خارج از ذهن قبول نداشت و نگـاه  را در دستكرد بلكه فقط نقش عقل فلسفي  اوگوست كنت نيز نقش عقل را به كلي رد نمي  

بـا روش دانست، اما عقل تجربي را قبول داشت و معتقد بود عقل وقتي  فيلسوفان به جهان و هستي را ذهني و ساختۀ تخيالت فيلسوفان مي
). البته در حوزٔه رياضيات محض كه امري ذهني و غيرناظر ۴و  ۳هاي  كند (رد گزينه تجربي و حسي وارد ميدان شود به واقعيت دست پيدا مي

 حـوزٔه بـه را محـض عقلـي و منطقـي و اثبات پذيرد. به همين جهت پيروان او امروزه ردّ به واقعيت است، كنت هم كاركرد عقل محض را مي
  ).۲اند (رد گزينۀ  كرده محدود ترياضيا

  )۳دانست نه هر كاركردي از عقل را (رد گزينۀ  اوگوست كنت فقط كاركرد عقل فلسفي را ذهني مي  
همچنين اوگوست كنت منكر هر نوع شناخت عقلي نبود بلكه شناخت عقل تجربي را قبول داشت، از طرفي تأكيد دكارت هم فقط بر شناخت   

  ي راهم قبول داشت.عقلي نبود و روش تجرب
  فلسفه دوازدهم ۵۴ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲۴۴
 logicبرد كه هم به معناي يك وجود و حقيقت متعالي است و هم به معناي نطـق و سـخن (واژٔه  هراكليتوس از حقيقتي به نام لوگوس نام مي  

)؛ بنابراين او به هر دو كاربرد عقل توجه داشته است. او كلمه را هم به معنـاي ۴گزينۀ  منطق نيز از همين كلمه گرفته شده است) (ردمعناي  به
برد كه نشانۀ عقل انساني است و هم به معناي اشياي جهان كه نشانه و ظهور عقل متعالي جهاني است، پس كلمه و سـخن و  سخني به كار مي

  ).۲اند (رد گزينۀ  قلاشياي جهان، معاني عقل نيستند بلكه ظهور معاني مختلف ع
  : تعبير عقل نظري و عقل عملي مربوط به ارسطو است.۱گزينۀ   
  فلسفه دوازدهم ۶۶ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۴۵
رسانند و  مي) اما هر سه ما را به حقيقت واحدي ۴ها متفاوت است (رد گزينۀ  عقل، شهود و وحي هركدام روش خاص خود را دارند و مسير آن  

 كنندٔه يكديگرند. تأييدكننده و كمك
دنبال مشاهدٔه مستقيم حقيقت است  پردازد و شهود به : رويكرد عقلي و شهودي و وحياني يكسان نيست. عقل به جنبۀ استداللي مي۱گزينۀ   

  و وحي متكي بر تعاليم الهي است.
  مالك اصلي باشد و بقيه فقط مؤيد باشند. كننده به هم هستند، نه اينكه يكي : هر سه مؤيد و كمك۳گزينۀ   

  
  شناسي روان ۱۱۶صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۲۴۶
كند  درستي شناسايي نكرده است، يعني مشخص نكرده كه در چه مكاني و در چه فصلي كار خود را آغاز مي اين جوان موقعيت فعلي خود را به  

ها) غافل شده است. شناخت موقعيت فعلي به فرد كمـك  هاي دارد، در نتيجه از يكي از موانع مهم (حملۀ ملخ اين موقعيت فعلي چه ويژگيو 
  هاي بهتري ارائه دهد. حل خوبي بشناسد و راه كند موانع احتمالي را به مي

  ها: بررسي ساير گزينه  
  ). با موضـوع كـامالً درگيـر اسـت و جـديت دارد ۱هان دارويي كمياب است (رد گزينۀ اين جوان هدف مشخص و روشني دارد كه پرورش گيا  

  ).۲(رد گزينۀ 
  ).۳اش) شناسايي كرده است (رد گزينۀ  هاي خود را (با توجه به رشتۀ تحصيلي و امكانات مالي همچنين توانايي  
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  ناسيش روان ۱۱۸و  ۱۱۷هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۲۴۷
هاي محدود. زماني احسـاس  دليل موانع مشخص با توجه به امكانات و توانمندي به هدف مشخصدستيابي فوري به  مسئله عبارت است از عدم  

يكـي از  كنيم كه بدانيم هدف چيست؛ بنابراين اگر تعريف هدف وجود نداشته باشد، فـرد متوجـه وجـود مسـئله نخواهـد شـد. مسئله مي
  است.» تعريف دقيق هدف«ندي انواع مسئله ب هاي تقسيم شاخص

  شناسي روان ۱۲۱صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۲۴۸
تواند باعث  گويند كه مي  مي» انتقال«هاي گذشته بر حل مسئله را  گذارد. تأثير يادگيري تجربۀ گذشته بر توانايي افراد در حل مسئله تأثير مي  

خواهد زبان انگليسي را ياد بگيرد و دختر جـواني  داند و مي  ل مسئله شود. مثالً در مورد كسي كه زبان تركي ميآسان شدن يا دشوار شدن ح
خواهد نقاشي روي پارچه را هم ياد بگيرد، تجربۀ گذشته بر حل مسئله اثر مثبت دارد. كسي  كه كارهاي هنري مانند گلدوزي را بلد است و مي

مربوط به  ۳و  ۲، ۱هاي  شور ديگري با قوانين متفاوت ياد بگيرد، تجربۀ گذشته برايش اثر منفي دارد، پس گزينهخواهد رانندگي را در ك كه مي
گذارد از اثر نهفتگي برخوردار است، نه اثر انتقـال. بـه اثـر  اثر انتقال است. گزينۀ چهارم كسي كه طراحي سؤاالت تشريحي را موقتاً كنار مي

  عامل مؤثر در حل مسئله درست ذكر شده است. ۳گويند. فقط در گزينۀ  ي مدت زمان مشخص، اثر نهفتگي ميناديده گرفتن حل مسئله برا
  شناسي روان ۱۲۲صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۲۴۹
الن بيشتر از كودكان است سا ساالن تجارب بيشتري دارند، بنابراين چه اثر مثبت تجارب گذشته و چه اثر منفي تجارب گذشته در بزرگ بزرگ  

  كه تجارب كمتري دارند.
  شناسي روان ۱۲۸و  ۱۲۴هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۲۵۰
  گيرد و عمدتاً تابع نظر و احساس شخصي است. هاي غيرمنطقي صورت مي هاي اكتشافي حل مسئله است كه با روش روش بارش مغزي از روش  
  ها: زينهعلت نادرستي ساير گ  
  : در تشخيص مسئله بهتر است خود فرد آن را شناسايي كند، نه ديگران و ديگران بهتر است نقش راهنما داشته باشند.۱گزينۀ   
هاي كارآمد حل مسئله را بيشتر بدانـد، احسـاس فشـار  : يكي از پيامدهاي ناتواني در حل مسئله فشار رواني است. هرچه فرد روش۲گزينۀ   

  ها معكوس است. كند، بنابراين رابطۀ آن ميرواني كمتري 
بخش است. افرادي كه در حل مسئله دانش و تجربۀ الزم را دارند، نسبت به ديگران احساس  : موفقيت در حل مسئله خوشايند و لذت۴گزينۀ   

س موفقيت در حل مسئله با ابراز رضايت كنند، پ دانند و از بودن با ديگران ابراز رضايت مي تري دارند. آنان زندگي را شيرين مي عاطفي مثبت
  از بودن با ديگران ارتباط دارد.

  شناسي روان ۱۲۵صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۲۵۱
كنـد، امـا در  كند و ما را در دستيابي به نتيجه كمك مـي هاي تحليلي براي حل مسئله، از قواعد مشخصي تبعيت مي هرچند استفاده از روش  

  مسئله استفاده كنند. حل هاي اكتشافي دليل محدوديت زماني برخي تمايل دارند از روش بر است. به ري از موارد زمانبسيا
  شناسي روان ۱۲۹و  ۱۲۶هاي  صفحه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۲۵۲
دانيم فرايند و روش رسيدن به آن چه بوده است؛  ي نميرا در دسترس داريم، ولنمونه پاسخ يك رود كه ما  كار مي روش مهندسي معكوس زماني به  

، ولـي در روش خـرد كـردن تا فرايند رسيدن به آن را پيدا كنيم گرديم به قدم به عقب برمي  كنيم و قدم حل نهايي آغاز مي بنابراين از پاسخ و راه
عبارت ديگر در روش خرد كـردن جهـت  رسد. به مسئلۀ اصلي ميتدريج به حل  ها به كند و با حل آن فرد از ابتدا چند مسئلۀ كوچك را تعريف مي

  شود. هاي مختلف تقسيم مي حركت، رو به جلو و در روش مهندسي معكوس جهت حركت، رو به عقب است، اما در هر دو، مسئله به قسمت
  شناسي روان ۱۳۸و  ۱۳۷هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۲۵۳
  گيري با حل مسئله: مهاي تصمي  تفاوت  
هاي مسئلۀ موردنظر را خودشـان  حل هاي مختلف بهترين را برگزيند./ در حل مسئله افراد بايد راه گيري فرد بايد از بين انتخاب ) در تصميم۱  

  بازآفريني كنند.
  ها سروكار داريم. حل ها سروكار داريم./ در حل مسئله با راه گيري با اولويت ) در تصميم۲  
گيرنـده را بـه مقصـد  عبارت ديگر هر اولويتي فرد تصـميم هاي احتمالي باشد، به تواند شامل همۀ گزينه گيري مي هاي يك تصميم لويت) او۳  

هاي مختلف داشته باشيم، ولي فقط يك راه است كه  حل رساند، ولي ممكن است اولويت مطلوب نباشد./ در حل مسئله ممكن است راه مي
  حل منتهي به حل مسئله). رساند (انتخاب راه ما را به حل مسئله مي

  هاي موفق و كارآمد هستند. دنبال روش گيرندگان انتخاب بهترين اولويت است./ در حل مسئله افراد به ) دغدغۀ تصميم۴  
 حل مسئله گيري تصميم  

 ها حل توجه به يافتن راه ها توجه به موضوع انتخاب  ۱

 ها حل داشتن با راه سروكار ها سروكار داشتن با اولويت  ۲

 حل منتهي به حل مسئله انتخاب راه انتخاب بهترين اولويت  ۳

  شناسي روان ۱۴۱صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ پاسخ: گزينۀ -۲۵۴
تـه اسـت، پـس ها گرف گردان در عملكرد او دارد، تصميم به استفاده از آن كند استفاده از مواد روان دليل تأثيرات مثبتي كه فكر مي محسن به  

  تصميم او بر اساس ميزان سودمندي يا مزيت بوده است.
  هاي اين تصميم را مالك قرار نداده است. محسن خطرات و هزينه  
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  شناسي روان ۱۴۱صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۲۵۵
  گيري وجود ندارد. يج تصميمگيري با خطر همراه است، در چنين حالتي اطمينان كافي به نتا در بعضي مواقع تصميم  
گيري بر  ). تصميم۱گيري بدون خطر است يا با خطر كمي همراه است. (ردگزينۀ  ها كم و مزايا زياد باشد، اتفاقاً تصميم دقت كنيد كه اگر هزينه  

لي هزينه هم كـم باشـد، در ممكن است سودمندي حاصل نشود، و ).۳اساس تجربه و دانش ديگران نيز لزوماً با خطر همراه نيست. (رد گزينۀ 
  ) ۴گيري با خطر همراه نيست. (رد گزينۀ  اين صورت تصميم

  شناسي روان ۱۳۹صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۲۵۶
صـميم گذارد و با موضوع جان يك انسان هـم سـروكار دارد، ت گيري پيامدهاي مهم و ماندگاري در زندگي هريك از افراد مي چون اين تصميم  

  است. گروهيگيري  نظر هستند و بايد نظر بدهند و تصميم بگيرند، پس تصميم است و چون همۀ اعضاي خانواده صاحب مهمي
هـاي  شـود و داراي جنبـه سادگي انجـام نمـي گيري به رو هستند، ولي اين تصميم از نظر ساده و پيچيده بودن هرچند افراد با دو اولويت روبه  

رسـد؟ خـون  قاتل به جزاي كارش مـي ،رسند؟ در صورت بخشش م بايد بررسي شود، مثالً آيا با قصاص به آرامش ميمتعددي است كه هركدا
  است. پيچيدهشوند؟ و... بنابراين يك تصميم  شود؟ دچار احساسات خشم و عذاب وجدان نمي فرزندشان با گرفتن ديه پايمال نمي

  شناسي روان ۱۴۶ۀ صفح*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۲۵۷
شود. فردي كه داراي اين سبك است اصطالحاً  گاه تصميم وي عملي نمي گيري اجتنابي فرد قصد دارد تصميم بگيرد، ولي هيچ در سبك تصميم  

ري را گيـ كنند كه عملي كردن تصميم تأكيد مي در اين فرمايش نيز حضرت علي » اندازد كار امروز را به فردا مي«و » كند دست دست مي«
  به تأخير نيندازيد و از انجام آن اجتناب نكنيد.

  شناسي روان ۱۴۸صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ پاسخ: گزينۀ -۲۵۸
  هاي هر انتخاب) است. گيري (بيان ويژگي كند، در مرحلۀ سوم تصميم هاي چند انتخاب موردنظرش را بررسي مي زماني كه راضيه قيمت و ويژگي  
  گيري (اجراي بهترين اولويت) صورت گرفته است. خرد، تصميمش را عملي كرده، پس مرحلۀ پنجم تصميم كند و مي انتخاب مي زماني كه يكي را  
گيـري  دهد، يعني به اجراي اولويت موردنظرش پايبند بوده است، پس مرحلـۀ ششـم تصـميم زماني كه هديه را شكل زيبايي به دوستش مي  

  .صورت گرفته استت) (تعهد و پايبندي به اجراي اولوي
 مثال توضيحي اقدام مورد نياز  مراحل

 انتخاب رشتۀ تحصيلي شناسايي و تعريف تصميم موردنظر  ۱

 انتخاب رشتۀ تحصيلي دورٔه دوم متوسطه از بين چهار انتخاب هاي آن تصميم ها يا اولويت شناسايي تعداد انتخاب  ۲

 س هر رشته و...بررسي درو هاي هر انتخاب يا اولويت بيان ويژگي  ۳

 امنيت شغلي و عاليق تحصيلي ارزيابي پيامدهاي هر انتخاب يا اولويت  ۴

  انتخاب رشتۀ علوم انساني  اجراي بهترين اولويت  ۵
  مطالعۀ دقيق هدفمند و كارآمد دروس اين رشته  تعهد و پايبندي به اجراي اولويت موردنظر  ۶
  پيشرفت تحصيلي مطلوب و ابراز رضايت تحصيلي  ربررسي پيامدها و نتايج اجراي اولويت موردنظ  ۷

  شناسي روان ۱۴۹صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۲۵۹
دهندٔه مانع  كند، نشان رغم وجود شواهدي مبني بر خطاهاي برادرش، همچنان بر ديدگاه مثبت خود نسبت به او پافشاري مي اينكه سينا علي  

  است.» سوگيري تأييد«
  كوچك«اعتماد به نفس و عامل  دهندٔه عدم هاي خود اعتماد ندارد، نشان سينا نظرات برادرش را بيشتر از خودش قبول دارد و به تصميم اينكه  

  است.» شمردن خود
  است.» كنترل هيجانات عدم«دهندٔه  عصباني شدن سينا در برابر دوستش و فرياد زدن بر سر او نشان  
  هاي خود اعتماد افراطي ندارد. گيري تصميمها و  اما سينا نسبت به قضاوت  
  شناسي روان ۱۵۲و  ۱۵۱هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ پاسخ: گزينۀ -۲۶۰
هاي خواستني  زمان با جنبه كند، زيرا فرد هم اجتناب ايجاد مي -پذيرفته شدن در رشتۀ موردعالقه ولي در دانشگاه غيرمعتبر، تعارض گرايش  

  رو شده است. رد يك موضوع روبهو ناخواستني در مو
  رو است. اجتناب روبه -پذيرفته شدن در دانشگاه معتبر ولي در رشتۀ نامطلوب نيز به همين شكل است؛ بنابراين سارا با دو تعارض گرايش  
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