
 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

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

،یآموزشـ کمـک یها جزوه هوشمند، اشکال رفع دو، نهیگز الؤ س بانک
ــ ــون ویآرش ــا آزم ــهیگز یه ــا ، ...و دو ن ــتفاده ب ــامر  از اس ــ ۀش یداوطلب

ــه( ــوانع ب ــام ن ــاربر  ن ــد و )یک ــ ک ــود یمل ــه( خ ــوان ب ــز عن ــور رم )عب
  .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

وقت پيشنهاديتا شمارهاز شمارهتعداد پرسشمواد امتحاني
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  است؟ درست آن مقابل در واژه چند معني -1

  مط: شطرنج)(ن - (جمال: زيبا) - (دمساز: دردآشنا) - (درهم: سكۀ طال) - (مزيد: افزوني) - (مَلِك: فرشته) - (اورند: آويخته) - (سامان: امكان) - (نظاره: نگاه)  

   سه )4  شش )3  پنج )2  چهار )1  

  شود؟ مي ديده گزينه كدام در ترتيب به »محفل -پاكي -پندار -شيفته -پرتو« هاي واژه مترادف -2

  سور -اهورايي -مستور -سودا -حسن) 2    غرفه -قدس -وهم -شيدا -فروغ) 1  

   رواق -نشئه -تحيّر -محب -سنا) 4  بزم -قداست -ظن -مستغرق -تاب) 3  

  است؟ درست همگي گزينه كدام هاي واژه معني -3

  مخلوقات) همۀ (ماسوا: -صندوق) (حقّه: -گردن) زير قوس (كُلّه: )2  فجر) (فلق: -گَله) (رقعه: -ستوران) (بهايم: )1  

  ري)يا از بهرگي بي (خذالن: -آزمند) (مولع: -)هالكت (ورطه: )4  فرود) (حضيض: -دشمن) (عداوت: -مسلّط) (جبّار: )3  

  دارد؟ وجود »اماليي غلط« چند زير متن در -4

 خـداي كـه بـود اين قريب و نرفتيم خويش طبع هواي به ليكن بوديم مقلوب شما با نيز ما و مقهوريد شماو  درآييد زالل اين از تا كنيد بيعت«  

  »كرد. نماز و آمد فرود منبر از پس بازخاست. لعيمان آن از ما كينۀ و بدانست ما غدر تا خراسان، مردم از برگماشت ما دشمنان از را يكي تعالي

  چهار )4  هفت )3  شش )2  پنج )1  

  است؟درست  همگي ها واژه از گروه كدام الخط رسم و امال -5

   محنت و رنج -عهد نقض -ضجر و شكنجه -زندگي و حيات )2  خويشي و قرابت -بنّا و عمله -ِدين و غرض -تنگنا و مخمصه )1  

  جايگاه و موضع -طشت و طاس -ماهر و حاذق -اراده و عزم )4  پياده و گي باره بي -مرگ و اجل -آسايش و فراغ -راموشيف و نسيان )3  

  دارد؟ وجود »اماليي غلط« گزينه كدام در -6

تــو لــب از اســت اي بوســه رهــي شــعر بهــاي) 1
 

ــو  ــاد ت ــاش ش ــه ب ــيرين ب ــه ش ــن ب ــزار م ــكر گ ش
 

اســت  هآورد پيــام بــاز ســبا ز هدهــد نــه گــر) 2
 

ــن  ــي چــه اي ــزو اســت مرغ ــبا حــال ك ــنوم مي س ؟ش
 

ــر) 3 ــليم لنگ ــدا تس ــن پي ــه ك ــر ك ــوج ه ــر م خط
 

ــــوح كشــــتي  شــــود مي گــــذارت بهــــر دگــــر ن
 

يــابي آســمان هفــتم طــاق در ام خامــه صــرير) 4
 

ــــفير  ــــه ص ــــوار را ام نال ــــيان گوش ــــي عرش بين
 

  است؟ آمده نادرست آن مقابل كمانك در اثر چند ندٔهر پديدآو  نام -7

  -تبريـزي) بهجـت محمدحسـين (سـيد عـرش گوشـوارٔه -از پـاريز تـا پـاريس (علـي شـريعتي) -احمـد) آل (جـالل زده شتاب ارزيابي«  

ــالق ــني اخ ــين محس ــظ (حس ــفي) واع ــدات -كاش ــين تمهي ــات (ع ــداني) القض ــت -هم ــي) سياس ــيرالدين توس ــه نص ــه (خواج    -نام

  »توي)تولس (لئو پرسش سه -صفي) علي (فخرالدين الطوايف  لطايف

  چهار) 4  سه )3  دو) 2  يك) 1  

  است؟ درست گزينه كدام برابر در شده نوشته آرايۀ دو هر -8

ـــا كـــه آيـــد غيـــرتم اگرچـــه )1 حريفـــان وجـــود ب
 

ــــال  ــــاتي آب مث ــــه حي ــــان در ك ــــي مي ظالم
 

 تلميح) -(استعاره 

ــت از دور )2 ــو رخ ــو چ ــبر ز دورم خواج ــت و ص طاق
 

ـــيكن  ـــه ل ـــاق ب ـــرو ط ـــران از اب ـــو دلب ـــاقي ت ط
 

 ايهام) -تام (جناس 

 اسـت مشـكل بسـتن چشـم دنيـا ز زشـتي همه با )3
 

ــيچ  ــروه ه ــدر مك ــده در اينق ــا دي ــوب ه ــت مرغ نيس
 

معادله) اسلوب -(تناقض 
نوشــــيدن تلـــخ رنگـــين بـــادٔه دشـــت بـــه )4

 

گيـــاه گشـــت ســـپيد چـــون بـــود ســـبيل كنـــون 
 

 جناس) -آميزي (حس 

  ت؟اس  آمده گزينه كدام در زير بيت هاي آرايه -9

 مــدام ســبو دســت بــه جــام چــو بــود چشــمش
 

 نيســت الســت شــراب مســت كــه كســي صــائب 
 

  مجاز -آميزي حس -تلميح -تشبيه) 2    تضاد -مجاز -تشبيه -جناس) 1  

  استعاره -تلميح -جناس -تناسب ايهام) 4  تناسب ايهام -استعاره -آميزي حس -تضاد) 3  

  است؟ بيشتر گزينه كدام در »تشبيه« تعداد -10

ــ )1 ــود رگ ــس خ ــوم مگ ــينم ش ــر ننش ــل آن ب عس
 

كــــافرت زنبــــور چــــو چشــــم نــــيش ز ترســــم 
 

ــــان )2 ــــك ريح ــــزت مش ــــه آب بي ــــرده بنفش ب
 

شكســـــته شـــــكر نـــــرخ قنـــــدريزت يـــــاقوت 
 

ــــــــكنج )3 ــــــــف ش ــــــــروزت دل روي و زل ف
 

روشـــــن اســـــت مهتـــــابي و تاريـــــك شـــــبي 
 

ــم آن از )4 ــي مالي ــه طبع ــا ك ــيم م ــو و تن ــاني ت ج
 

ــق آن وز  ــايي مواف ــه م ــا ك ــي م ــم ن ــو و اي ــدي ت قن
 

 )سنجش سازمان حذفیات گرفنت نظر در با(کتاب                                               کل :۱ فارسی      ۹ درس انتهای تا ستایش ابتدای از :۳ فارسی
´ 18
پيشنهادي زمان
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  است؟ رفته كار به ابيات كدام در ترتيب به »استعارهو  كنايه جناس، معادله،  اسلوب تناسب، ايهام«هاي  آرايه -11  22

 آيـد نمي بـداختر چـرخ چشـم بـه نم آهم ز الف)
 

ــه  ــخ، دود ب ــدٔه از اشــك تل ــر دي ــد نمي مجم  آي
 

 صــوفي از پرتــو مــي راز نهــاني دانســت ب)
 

ــركس  ــوهر ه ــت گ ــواني دانس ــل ت ــن لع  از اي
 

اسـت انداختـه دور وصـل حـريم از را ما شكوه ج)
 

خـويش فريـاد از اسـت مانـده در بيـرون در حلقه 
 

ــام د) ــا ج ــرده در م ــه دارد پ ــداز جان هاي نغم  گ
 

ــاه خــود دســت  ــد كوت ــا خــاموش لــب از داري  م
 

ــوان )ه ــاد ج ــت ب ــه بخت ــن ك ــان اي ــين ج  غمگ
 

 شـــد نجـــوا  و شـــاد تـــو راي و اقبـــال بـــه 
 

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

  است؟ نادرست گزينه كدام زير بيت دو به توجه با -12

 لــب آن ببــين خنــده در كــن حاضــر آينــه شــو
 

ــر  ــده گ ــه دي ــز اي ن ــĤتش هرگ ــر ك ــاند گه  افش
 

ـــيش ـــر ن ـــت س ـــد مژگان ـــانم رگ ببري  ج
 

ــو   ــمم خ ــي چش ــر نفس ــاندزان ه ــر افش  ن جگ
 

  است. شده حذف جمله چهار نهاد )2  دارد. وجود بيت دو در مفعول پنج مجموعاً )1  

  دارد. وجود بيت دو در وصفي تركيب دو مجموعاً )4    دارد. وابسته وابستۀ سه دوم بيت )3  

  است؟ آمده درستي به گزينه كدام در ترتيب به شده مشخص متصل ضميرهاي نقش -13

 گــردم تــو كمــين بنــدٔه كنــي قبــول مگــر  الــف)
 

 باشــم تــو كمــان نــاظر زنــي تيــر بــه ورم 
 

 سرمسـتم تو چشم چون كه ده در ساغري ملعل ز ب)
 

وگر گويم كه چون زلفـت پريشـان نيسـتم هسـتم 
  

ــيش ج) ــن از ب ــدف ماي ــر ه ــت تي ــد مالم  مكني
 

 شســتم از تيــر و كــف از عنــان رفــت بــرون كــه 
 

ــروغ از د) ــمع ف ــارم ش ــّور رخس ــن من  نروا  ك
 

ــيم وز  ــن نس ــل گلش ــر موص ــن معطّ ــام ك  مش
 

 بيـداد و محنـت جـوان و پيـر از كشـم كي تا )ه
 

ـــه  ـــر  پيران ـــي مس ـــت از آگه ـــوان بخ  آر ج
 

  اليه مضاف -مفعول -مفعول -متمم -متمم )2  متمم -اليه مضاف -متمم -متمم -مفعول )1  

  متمم -ليها مضاف -مفعول -متمم -مفعول )4  متمم -مفعول -مفعول -متمم -مفعول )3  

  است؟ آمده گزينه كدام در ترتيب بهزير،  بيت شدٔه مشخص هاي واژه نقش -14

 قسـم خـورد مـي من نشاني بي به سيمرغ) ( عنقا
 

 ام فســــانه نشــــنيدن عــــالم بــــه نــــامي 
 

  نهاد -اليه مضاف -مسند -مفعول )2    مسند -اليه مضاف -نهاد -مفعول )1  

  مسند -متمم -نهاد -نهاد )4    نهاد -متمم -مسند -نهاد )3  

  شود؟ مي ديده مسند و مفعول اجزاي با اي جمله بيت كدام در -15

ــرك )1 ــالم ت ــر ع ــالم و گي ــر ع ــرا شــو گي ــه زي ــا ك م
 

ــــر  ــــاني ه ــــافتيم مكــــاني در را خويشــــتن زم ي
 

 كنـون چنـدي يـك بـوديم طمـع از دور مـا گرچه )2
 

ــــــت از  ــــــاه قناع ــــــاهي پايگ ــــــافتيم پادش ي
 

چشــم خونــاب زا  تــو عشــق غــم گلســتان در )3
 

يـــافتيم ارغـــواني ديـــديم كـــه را گيـــاهي هـــر 
 

ــــان در )4 ــــي جه ــــا نشــــاني ب ــــاورديم ت روي ني
 

ـــر ظـــن  ـــز مب ـــت آن ك ـــه ب ـــافتيم نشـــاني رو م ي
 

  دارد؟ وجود »وابسته وابستۀ« نوع دو بيت كدام در -16

ــــن )1 ــــاب مك ــــودت حج ــــاس وج ــــا لب را ديب
 

ــــا حاجــــت نيســــت كــــه  ــــاس ديب ــــا لب را زيب
 

دلـــم بـــر رســـيده تــو از اي تـــازه خـــون قطــرٔه )2
 

را تـــو رســـيدٔه تازه دهـــم جـــا ديـــده بـــه كـــه بـــه 
 

ــــــازم )3 ــــــذير آن غمــــــزٔه خــــــدنگ ن را دلپ
 

ــــــز  ــــــر وي ك ــــــت گزي ــــــاگزير دل نيس را ن
 

ــز )4 ــر عزي ــان دو ه ــي جه ــت از باش ــت محب دوس
 

ـــه  ـــواري ك ـــو خ ـــزون ت ـــاخت ف ـــار س ـــرا اعتب م
 

  دارد؟ متفاوت مفهومي گزينه كدام -17

كليــــد نــــدارد گــــنج ايــــن بــــر عقــــل )1
 

ــــــم  ــــــرين وه ــــــه ب ــــــارد پاي ــــــيد ني رس
 

ماننـــــد و مثـــــل بـــــي يكـــــي اهللا تعـــــالي )2
 

ــــــه  ــــــدش ك ــــــدان خوانن ــــــد خداون خداون
 

دانـــيم هرچـــه از اســـت برتـــر ذاتـــش چـــو )3
 

ـــــــــه  ـــــــــرح چگون ـــــــــوانيم دادن آن ش ت
 

ــــــــرد )4 ــــــــران او ادراك ز خ ــــــــده حي بمان
 

بمانــــده جــــان بــــي رهــــش در جــــان و دل 
 

  ؟نيست متناسب زير بيت مفهوم با گزينه كدام مفهوم -18

ــو دور ــرم از ش ــظ اي ب ــوده و واع  مگــوي بيه
 

ــر كــنم مــن  ــه تزوي ــم كــه دگــر گــوش ب ــه آن  ن
 

 

ــبحۀ) 1 ــر س ــد تزوي ــت زاه ــي نيس ــر ب ــب و مك فري
 

ـــده دل در ها ريشـــه  ـــن دام اســـت  دواني ـــه اي را دان
 

ـــه شـــنو حـــافظ ز عشـــق حـــديث) 2 ـــظ از ن واع
 

كــــرد عبــــادت در بســــيار صــــنعت اگرچــــه 
 

ـــظ) 3 ـــن واع ـــيحت مك ـــوريدگان نص ـــه ش ـــا ك م
 

ـــا  ـــه دوســـت كـــوي خـــاك ب ـــردوس ب ننگـــريم ف
 

ـــر) 4 ـــيد فك ـــق ص ـــدان دارد خل ـــه را زاه گير گوش
 

ــــــاري  ــــــردٔه خاكس ــــــر پ ــــــد تزوي را دام باش
 

 
 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

سال
 

صيلي
تح

 
0

0
 - 

9
9

  
شمارة 

دفترچة 
1

 - 
آ

زمون
 

عمومي
 

3 
ت 

ش
ارديبه

1
4

0
0

 )
 

گروه
 

شي
آزماي

 
علوم

 
ساني

ان
 (

  

  دارد؟ وجود بيت كدام در زير عبارت مفهوم -19  33

  »ودب نشده نيما بود نيامده شهر به اگر كه نه يا دانست مي خودش دانم نمي«  

تــــابم برنمــــي چــــو غربــــت و غريبــــي غــــم )1
 

باشـــم خـــود شـــهريار و خـــود شـــهر بـــه روم 
 

ـــر )2 ـــو گه ـــرد چ ـــدف وداع ك ـــز ص ـــود عزي ش
 

گفــت مــي ســخن ايــن يعقــوب بــه مصــر عزيــز 
 

را مـــــا شـــــهر در آمـــــوختي عشـــــق تـــــو )3
 

ــــا  ــــا بي ــــرح ت ــــم آن ش ــــر ه ــــو ب ــــوانم ت خ
 

عشــــق؟ ذوق داننـــد چــــه نرفتـــه ره خامـــان )4
 

ــــــادلي  ــــــوي دري ــــــري، ،بج ــــــرآمدي دلي س
 

  ............... جز به دارند، تناسب زير عبارت با ها گزينه همۀ -20

   »كند. عشق ايثار را خود و كند خود ترك و نباشد خود با كه شود مسلّم را كسي نهادن قدم عشق در«  

 شـد محـرم عشـق حـريم در نتوان نگسسته جان ز )1
 

ــه  ــا ك ــتۀ اينج ــان رش ــر ج ــر ب ــار كم ــي زنّ ــ م دباش
 

ــت )2 ــان نيس ــريم در آس ــف ح ــرم او زل ــدن مح ش
 

شــدن بايــد مــي شــانه چــون زبــان صــد بــا زبــان بــي 
 

 شـو محـرم وصـل حـريم در خـود از ديـده بپوشان )3
 

ــا كــه  ــا ب پوشــيدن چشــم از حبــاب گــردد يكــي دري
 

ـــت ره )4 ـــريم در نيس ـــو ح ـــر ت ـــت ه را خودپرس
 

ـــه  ـــههر بيگان ـــود ز گشـــت ك ـــناي خ ـــت آش توس
 

  ............... جز به دارند، تناسب زير عبارت نهايي مفهوم با ها گزينه همۀ -21

 فايق شهد او قدرت به تاكي عصارٔه بپرورد، زمين مهد در نبات بنات تا فرموده را بهاري ابر دايۀ و بگسترد زمّردين فرش تا گفته را صبا باد فرّاش«  

   »گشته. باسق نخل تربيتش به خرمايي تخم و شده

ـــــاك )1 ـــــه خ ـــــانف ب ـــــو رم ـــــكون دارد ت س
 

ــــــۀ  ــــــرا قبّ ــــــو خض ــــــي ت ــــــتون كن بيس
 

داد كــــه چوگــــان خــــم را فلــــك تــــو جــــز )2
 

ـــــگ  ـــــد دي ـــــك را جس ـــــان نم ـــــه ج داد ك
 

ــــرخ )3 ــــب روش، چ ــــات قط ــــو از ثب ــــت ت ياف
 

ـــــاغ  ـــــود ب ـــــات آب وج ـــــو از حي ـــــت ت ياف
 

ــــه )4 ــــز هرچ ــــت او ج ــــائيش هس ــــت بق نيس
 

ـــــت  ـــــدّس اوس ـــــه مق ـــــائيش ك نيســـــت فن
 

  دارند؟ تري دقيق مفهومي تناسب )عَلَيك يَومٌ وَ لَكَ يَومٌ يَومَان الدَهرُ( و )لمَوتا ذَاِئقَةُ نَفسٍ كُلُّ( با يبترت به ها گزينه كدام -22

 بـاد بـر شـد چگونـه سليمان تخت كه ببين الف)
 

ــه  ــود اگرچ ــه ب ــان ب ــوش او فرم ــور و وح  طي
 

ــه ب) ــار ب ــان نوبه ــرّه چن ــه اي غ ــداري ك  پن
 

ــه  ــار ك ــدم در خ ــزان موســم ق ــ خ  اســت هرفت
 

ــتم ج) ــار آن از گف ــه به ــا ب ــانه دني ــت نش  نيس
 

 خـار زخـم گونـه صـد دو و است گل يكي كاينجا 
 

ــــر د) ــــارٔه اگ ــــي ب ــــه آهنين ــــاي ب  پ
 

ــــه نمــــاني بســــايد ســــپهرت   جــــاي  ب
 

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

  دارد؟ وجود همانند مفهوم زير ابيات از گروه كدام در -23

 عشق كوي خاك است  افتاده گير دامن كه بس الف)
 

 گذشــت صــحرا ايــن از نتوانــد زنهــار بــي ســيل 
 

 بـود صـحرا در گرچـه شادي و عيش را ديگران ب)
 

 بــود آنجــا بــود آنجــا يــار كــه جــاهر  مــا عــيش 
 

 مجــو شــيدا عاشــق اي ديگــران از را دوســت ج)
 

ــه در شــد آنچــه   مجــو صــحرا دامــن از گــم خان
 

 بـــاغ و نـــدرو  صـــحرا بـــه روزگـــار ابنـــاي د)
 

ــحرا  ــاغ و ص ــده ب ــوي دالن زن ــر ك ــت دلب  اس
 

ــعدي )ه ــن س ــه روز آن چم ــاراج ب ــزان ت  داد خ
 

ـــاغ كـــز  ـــش ب ـــوي دل ـــار گـــل ب ـــد ي  برآم
 

 الف -ب -ج) 4  ه -ج -الف) 3  ه -د -ب) 2  د -ب -الف) 1  
  است؟ دورتر زير بيت از گزينه كدام مفهوم -24

ـــا ـــرش ز دل بگفت ـــي مه ـــي ك ـــاك؟ كن  پ
 

ــه با  ــه ك ــت آن گ ــاكبگف ــه در خ ــم خفت  ش
 

 

ولــــيكن نــــداريم دســــت لــــبش لعــــل بــــر )1
 

ــــا  ــــر ت ــــود س ــــن از ب ــــت او دام ــــداريم دس ن
 

ــان )2 ــن ج ــۀ م ــق جرع ــو عش ــزد ت ــر نري ــاك ب خ
 

بــــدنم بريــــزد خــــاك در كــــه روز آن مگــــر 
 

ـــش )3 ـــق آت ـــو عش ـــينۀ از ت ـــن س ـــيند م ننش
 

ــــر  ــــه روز آن مگ ــــاك در ك ــــاني خ ــــدنم نش ب
 

شـــوم كخـــا  اگـــر تـــو از دور كـــه مپنـــدار تــو )4
 

ــــش  ــــق آت ــــن عش ــــاد از م ــــوا ب ــــيند ه بنش
 

  ...............  جز به دارند، تناسب زير بيت با ها گزينه همۀ -25

 تـو از دل بـوي نيايـد خـامي تـا كه دل اي بسوز
 

 آتـش كسـي را بـوي عـود آمـد بي كه ديدي كجا 
 

 

خضــــر چــــو اوّل كــــن نــــوش ســــفر زهــــر )1
 

ـــــس  ـــــرو پ ـــــمۀ و ب ـــــوان چش طلـــــب حي
 

بنمـــــايي بيضـــــا يـــــد عـــــانيم مصـــــر در )2
 

شـــباني ز ســـر نكشـــي موســـي چـــو كـــه وقتـــي 
 

ــته اســت )3 ــفق پيوس ــاب ش ــه خون ــبح ب ــدٔه ص خن
 

ـــيچ  ـــد ه ـــاك نش ـــه غمن ـــد ك ـــاد نگردي ـــس ش ك
 

جــا بــه جــاي ز بــدي متحــّرك اگــر درخــت )4
 

ـــه  ـــج ن ـــيدي اّره رن ـــه كش ـــم ن ـــاي زخ ـــا ه جف
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 ۲۶-۳۵( املفهوم أو التَّعریب أو للّرتجمة لجوابا يف األدّق  و األصحّ  عّین(:  
   ............... کتاب اهل ای  بگو :)شیئاً  به نُرشک ال و هاللّ  إّال  نعبد أّال  بینکم و بیننا سواءٍ  کلمة إلی تَعالَوا الکتاب أهل یا ُقل( -۲۶

  ندهیم. قرار رشیک او با را چیزی و نیمنک عبادت را خدا جز که بیایید است یکسان شام و ما بین که سخنی سوی به )۱  
  ندهید. قرار او رشیک را چیزی و نپرستید را خدا جز و بیایید باال دارد وجود شام و ما بین که مشرتکی سخن با )۲  
  نگیریم. رشیک او با را چیزی و بپرستیم را خدا فقط که بیایید ما سوی به دارد وجود ما میان در که مشرتک کالمی با )۳  
  نورزیم. رشک او به و کنیم عبادت را خدا فقط اینکه آن و هست شام و ما بین در که یکسان کالمی با بیایید ما سوی به )۴  
  »:فیه! برکةَ  ال و داء هو فإمّنا علیه هاللّ  اسم یُذکَر ال طعام کّل « -۲۷

  ندارد! تیبرک که است بیامری یک تنها باشد، نشده برده آن بر خدا نام که غذایی هرگونه )۱  
  نیست! ها آن در خیری هیچ و هستند بیامری شک بی بریم منی ها آن بر را خدا نام که غذاهایی همۀ )۲  
  نیست! آن در برکتی هیچ و است بیامری یک تنها نشود برده آن بر خداوند نام که غذایی هر )۳  
  ندارند! برکتی هیچ که ستنده مرضی گامن بی اند نربده ها آن بر را خدا نام که غذاهایی از هریک )۴  
  »:تَرفْضهم! فال عندک ملا راجون هم و املحتاجون بابک یقصد حینام« -۲۸

  برنگردان! خود نزد از را ها آن آمدند درگاهت به داری تو آنچه به امیدواری با نیازمندان که هنگام آن )۱  
  نکن! رد را ها آن کنند، می را تو درگاه قصدِ  ،امیدوارند است تو نزد آنچه به که حالی در نیازمندان که هنگامی )۲  
  نکن! رد اند، کرده را تو آستان قصدِ  و امیدوارند است، تو نزد آنچه به که را محتاجانی هرگز )۳  
  کنی! رد اند، بسته امید توست نزد آنچه به ها آن و دارند را تو درگاه قصدِ  که آنگاه را محتاجان نباید تو و )۴  
منا! مجال يف املهّمة العوامل من زراعتنا بتطویر القیام و للّزراعة الّصالحة باألرايض هولالسّ  تحویل« -۲۹   »:تََقدُّ

  ماست! پیرشفت زمینۀ در مهم عوامل از مان کشاورزی سازی بهینه به اقدام و کشت قابل های زمین به ها دشت کردن تبدیل )۱  
  است! آن بهبود برای ما اقدام و کشاورزی مناسب های زمین به ها دشت شدن تبدیل ما، کردن پیرشفت زمینۀ در عوامل ترین مهم از )۲  
  باشد! می ما پیرشفت زمینۀ در اهّمیّت با عوامل از زراعی های فّناوری به پرداخنت و کشاورزی مناسب زمین به دشت تبدیل )۳  
  است! بوده ما پیرشفت برای اصلی عوامل از شتک قابل های زمین به ها دشت تبدیل برای زراعی های فناوری از استفاده )۴  
  »:جّداً! جائع أنا و منها کّل  یُعِجبني الطّعام من الّنوعان هذان« -۳۰

  آید! می خوشم ها آن از بسیار گرسنگی باوجود من که هستند غذاهایی از نوع دو ها این )۱  
  هستم! گرسنه بسیار که حالی در آید می خوشم ها آن از هریک از غذا، از نوع دو این )۲  
  دارند! وامی شگفتی به شّدت به مرا هستم، گرسنه که حالی در را غذاها نوع این )۳  
  دارم! شدیدی گرسنگی آنکه حال آید، می خوشم بسیار ها آن دوی هر از من که هستند غذایی نوع دو ها این )۴  
  »:الفوز! علی یَحصل فلن قدراته علی معتمداً  یُربّیانه والدان له لیس َمن« -۳۱

  یافت! نخواهد دست موفّقیّت به هرگز کنند تربیت قدرمتند را او که نیست او برای مادری و پدر که کس آن )۱  
  کرد! نخواهد کسب موفّقیّتی اند نکرده تربیت اش توانایی به مطمنئ را او مادرش و پدر که کسی )۲  
  یافت! نخواهد دست موفّقیّت به گاه هیچ نکنند تربیت شهای توانایی به اطمینان با مادرش و پدر را کسی اگر )۳  
  یافت! نخواهد دست موفّقیّت به کنند تربیت هایش توانایی به مطمنئ را او که ندارد مادری و پدر کس هر )۴  
   :الخطأ عیِّن -۳۲

  نگر!ب ،اند تازه و تر شاخۀ دارای که درختان آن به الّنرضة!: الُغصون ذات الّشجرة لتلک اُنظر )۱  
  آورد! می بیرون را میوه آن از که است کسی چه بگو و کن وجو جست پس الثّمرة!: منها یُخرج الّذي ذا من قل و فابَحثْ  )۲  
  کن! نگاه است، فروزان آن آتش پارۀ که خورشیدی به و مستعرة!: جذوتها الّتي الّشمس إلی انظر و )۳  
رر بأنجم زانه و )۴     است! آراسته پراکنده مرواریدهای مانند ستارگانی با را آن و املنترشة!: کالدُّ
   الّصحیح: عیِّن -۳۳

  کن! قطع مردم از را امیدم خداوندا! الخلق!: عن رجايئ إنقطَع إلهي )۱  
  هستید! مسؤول حیوانات و ها زمیندر مورد  شام هامنا البهائم!: و البقاع عن حتّی مسؤولون إنّکم )۲  
  باراند! می  ماهی به شبیه بارانی آسامن کاً!:أسام مُتطر الّسامء کأنّ  )۳  
  اند! کرده تالش پدیده این راز شناخت برای دانشمندان الظّاهرة!: ههذ رسّ  ملعرفة العلامء حاول )۴  
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  »:شوی! می موّفق قطعاً  بدهی، انجام را کارها این پشتکار با اگر« -۳۴  55
  جّداً! تَفوزین َدؤوباً، العمل هذا ینلمتع ول )۲  تَنجْح! الّدؤوب، األفعال هذه تَعمْل  إن )۱  
، األعامل هذه عملتم إن )۳     لَنجحِت! ُمجّدًة، فعالاأل  هذه َعملِت  إنْ  )۴  نَجحتم! ِبِجدٍّ
   املفهوم: يف املناسب عّین -۳۵

  املؤمنین! معین الّصالة و الّصرب إنّ  :)الّصالة و بالّصرب إستعینوا( )۱  
  بعضاً! بعضها تَقتل املخلوقات إنّ  :)املوت ذائقة نفس کّل ( )۲  
  !اللّه من بالخوف علیکم الُعلی علی للحصول :)األعلون أنتم و تحزنوا ال و تهنوا ال( )۳  
  األمم! وحدة األنبیاء بشارات إحدی :)مبّرشین الّنبیّین هاللّ  فبعث واحدة أّمة الّناس کان( )۴  
 ۳۶-۴۲( الّنّص  حسب یةالّتال األسئلة عن أجب ثمّ  الّتايل الّنّص  إقرأ(: 

هِب  من الوقُت «  يالّذ هو العاقل هدف! بال أوقاتک عیّ تض ال و علیه حریصاً  تکون أن علیک إذن ؛یُنِکرها أن أحد یستطیع ال قیمة له و الذَّ
 یلتزمون ال الّناس من کثیرٌ  هناک !اينالّثو  و بالّدقائق حتَسُب تُ  الحیاةَ  ألنّ  حیاتِه يف یریدُ  ما إلی للوصول جیّدة ستفادةإ  منه یستفید کیف یَعرف

 أن أردنا إذا !الوقت علی یحافظ القویّة اإلرادة صاحب و عاقلٍ  إنسانٍ  کّل  لکنّ  الفرَص  فیفقدون فائدة بال أوقاتهم یضّیعون و ةالزّمنیّ  واعیدبامل
غر منذ أنفسنا يف نغرسها أن فیجب الزّمنّیة باملواعید املحافظةِ  علی نتعّود  يف الّنظم کملَیحْ  شیء یغیّرها ال فینا ثابتة عادة إلی بّدللتت الصِّ
  »لنا! النّجاح فرص تزداد و الهدوء يف نعیش و حیاتنا

   :الخطأ عّین -۳۶
  الّنجاح! مسیر يف متيش سفینةً  الّدقائقِ  من العاقل یَْصنع )۱  
  الثّواين! و الّدقائق أوراق علی مکتوبة اإلنسان حیاة قّصةُ  )۲  
  القادمة! اماألیّ  يف علینا تعود املايض الزّمن يف فقدناها الّتي الفرُص  )۳  
  بعضها! من تستفاد ال و الّناس لکّل  تُعطی الّنجاح فرص )۴  
: إلی األقرب عّین -۳۷   النَّصِّ

  فهمی! مردن دم را گران عمر ارزش )۲    باش! خویشنت زمان فرزند )۱  
  رایگانی؟ دهد کی مملکت فلک )۴  عامی! هم و عارف هم تقدیرند درماندۀ )۳  
  »الزّمن! من فاَت  ما علی ............... ال ............... الّتي الفرص من ............... إنْ « الفراغات: لتکمیل املناسب عّین -۳۸

  نتحّرس  -تأتینا -إستفدنا )۴  نخاف -نفُقد -نَنتخب )۳  نُضیّع -تُعطینا -أدرکنا )۲  نُحاِفظُ  -تُصیبنا -ننتفع )۱  
  !» ............... الّثواين و الّدقائق قیمةَ  َعرفَت  إذا« للفراغ: الّصحیح عّین -۳۹

  تفقده أن ترید ال ما علی تُحافظ سوَف  )۲    تُعطَی أن ترید ال ما ستُعطَی )۱  
  وقته یضیّع لکن یریدُ  ما یعرُف  کمن ستصبح )۴  ترید ال ما علی تُحافظ و تُرِد  مل ما سیأتیک )۳  
 ۴۰-۴۲( الّرصيفّ  الّتحلیل و اإلعراب يف الّصحیح عّین:(  
  »:تُضّیع« -۴۰

  فعلیّة الجملة »أوقات« مفعوله و فعٌل  /معلوم -للغائبة -املضارعة األفعال من )۱  
  فعلیّة الجملة فاعله مع الّنفي فعل /ُمتعدّ  -»تفعیل« باب من واحد حرف بزیادة ثاليثّ  مزید -»َضیََّعْت « ماضیه )۲  
  فعلیّة الجملة و فاعله مع الّنهي فعل /»ُمضیِّع« فاعله اسم -»َضیَّعَت « ماضیه -اطبللمخ )۳  
  »أوقات« مفعوله و فعل /»ع ی ض« األصلیّة حروفه -»تضیّع« مصدره -مضارع فعل )۴  
  »:تحتَسُب « -۴۱

  فاعل له و فعل »/إفتعال« باب من حرفین بزیادة ثاليثّ  مزید -للغائبة -مضارع فعٌل  )۱  
  فعلیّة الجملة و فاعله نائب مع فعٌل  مجهول/ -الزم -»إحتساب« صدرهم )۲  
  محذوف فاعله و فعٌل  /زائدان حرفان له -»ب س ح« ماّدته -متعدٍّ  -للمخاطب )۳  
  فاعله نائب مع فعل /»ُمحتَِسب« فاعله اسم -جهولم -»اُحتُسبَْت « ماضیه )۴  
  »:مواعید« -۴۲

  الجارّ  حرف به مجرور اعل/الف اسم -»موعد« مفرده -جمع -اسم )۱  
  الجارّ  حرف به مجرور معرفة/ -املکان اسم -تکسیر جمع -اسم )۲  
  مجرور و جار »باملواعید« مؤنّث/ -معرب -املکان اسم -معرفة -جمع )۳  
  الجارّ  بحرف مجرور معرب/ -معرفة -»وعدة« مفرده -تکسیر جمع )۴  
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66   ۴۳-۵۰( الّتالیة األسئلة عن أجب(:  
   الحروف: حرکات ضبط يف الخطأ نعیِّ  -۴۳

بَعة األقالیمَ  أُعطیُت  )۱     أبداً! َشعیرةٍ  ُجلَْب  أْسلُبُها مَنْلَة يف هَ اللّ  أَعِيص  ال )۲  الّدنیا! يف أفْالکِها تَحَت  مِبا السَّ
  !تُقَضُمها ةٍ َجرادَ  فَمِ  يف َورَقةٍ  مثل ُدنیاکم رأیُت  )۴  الظّالِمون! أیّها ُدنیاکم من شیئاً  أحبُّ  ال إيّن  )۳  
   :معاً  للجنس الّنافیة »ال« و الّتشبیه یفید حرفٌ  فیها عبارة عیِّن -۴۴

  نتیجٍة! ال و يشءٍ  علی أحصل مل لکّني و کثیراً  إجتهدتُ  )۲  التّفّکر! مثل عبادة ال يل: قال و أيب نََصحني )۱  
  رجالً! ال أةإمر  الغرفة تلک يف کأنّ  )۴  الّنفس! کجهاد جهاد ال أن أوالدي إعلموا )۳  
 من ثلث الّصفّ  ترک ساعتین بعد و العارشة الّساعة حّتی الّصفّ  يف یحرضوا مل منهم ربع تلمیذاً! ثالثون و سّتة لصّفنا« للفراغین: الّصحیح عّین -۴۵

  !» ............... الّساعة يف تلمیذاً  ............... الّصفّ  يف فکان الحارضین!
  عرشة الثّانیة -عرشون و تسعة )۲    رشةع اثنتا -عرشون و تسعة )۱  
  عرشة اثنتا -عرشة مثانیة )۴    عرشة الثّانیة -عرش مثانیة )۳  
   جمعاً: للفاعل الّنائب عیِّن -۴۶

  شدیداً! املعرکة ساحة يف املقاتالن ُجرح )۲  صعبة! لیست لکن و الّدینیّة الفرائض مّنا کّل  علی کُتبت )۱  
  الّصّف! يف ُدرِّست مسألة زمالءهم الطّّالب یُعلّم )۴  منّوها! ِمن یلةقل مّدة بعد األشجار تنقطع )۳  
   املبنّي: و املعرب يف یختلف الخرب عیِّن -۴۷

  ! هعبداللّ  أيب ُزّوار املسافرین اولئک کّل  )۲  الّسالم! رمز الیوم الجمیلة الَعالمة هذه )۱  
  املجاهدین! الّشباّب  علی رئوف لّهال إنّ  )۴  الُحسنی! األخالق له الّذي هو ادالعب أفضل )۳  
  الوقایة: نون به یَّتصل مزیداً  فعالً عیِّن -۴۸

   إخويت؟ یا واجبايت أداء يف تُساِعدوين مل  أ )۲  وفاتها! قبل والديّ  اُکرِّمُ  لیتني یا )۱  
  صعبة! بسؤاالت طالباتک مَتتَحني ال املُدرّسة أیّتها )۴  زماليئ! و أنا یَرضبُني معلّمي کان األحیان بعض )۳  
  »الحکومّیة! املساعدات بعض إلی بحاجة کانوا املستضعفون ُعاّملنا« اإلعرايّب: املحّل  تعیین يف الخطأ عیِّن -۴۹

  صفة الحکومیّة: )۴  إلیه مضاف املساعدات: )۳  جرّ  بحرف مجرور حاجة: )۲  خرب املستضعفون: )۱  
   الحال: عیِّن -۵۰

  الّسامء! إلی املاء من املتتالیة القطرات تطلق هي )۲  کثیرة! طاقة له حدیثاً  عنرصاً  العلامء إکتشف )۱  
  بالبسامت! أفواهنا و إنرشاحاً  صدورنا امأل إلهي )۴  جّداً! صامتات نحن و تُدرّسنا املعلّمة کانت )۳  

  

  شد؟ خواهد جهينت كدام به يمنته ،خود رامونيپ عالم به گمان و ظنّ با همراه نگاه -51

  »اِنتَبَهوا ماتوا فَإذا امين اسالنّ« )2  )لَعِب وَ لَهوٌ اِلّا ايالدُّن اةُيالحَ هِذهِ ما وَ() 1  

  )بِالحَق اِلّا خَلَقناهُما ما وَ( )4    )هر الدَّ اِلَّا هلِكُنايُ ما وَ() 3  

  باشد؟ يم ها آن انواع از كي كدام بر ظرنا  » ها علت دادن قرار رديف هم« و »علل بندي رتبه« پذيرش بيترت به -52

  يعرض -يعرض )4  يطول -يعرض) 3  يطول -يطول )2  يعرض -يطول) 1  

  داد؟ قرار خود ٔهاسو را  اكرم امبريپ توان يم چگونه -53

  شانيا  ييالگو  مقام با مطابق يزندگ ۀبرنام ميتنظ )2    او از علم كسب و شانيا  از تيتبع) 1  

  توان حدّ در شانيا  وروش راه به خود نمودن كينزد  )4  ياله دستور به عمل و شانيا  اعمال يدرست  به اعتقاد )3  

  باشد؟ يم مورد كدام از انسان غفلت ٔهدهند نشان حاضر، عصر در اندام پرورش يها باشگاه از استفاده يۀرو  يب شيافزا  -54

  .است آن غروب مرگ و رسد يم اثبات به صادقه ياؤير  توسط آنچه )1  

  .است يدگرگون و رييتغ حال در مدام كه انسان وجود ريپذ  يتالش بعد )2  

  .گردد يم آراسته ليفضا  به و شده اثبات يقيحق خود با كه انسان وجود بعد آن )3  

  .است ياجتماع روابط و مقررات ،نيقوان نييتع يمبنا و باشد يم زمان و مكان ظرف به محدود آنچه )4  

  است؟ )اهللا دونِ مِن تَدعونَ( دانستن مردود بر يليدل نهيگز  كدام م،يكر  نآ ر ق ۀفيشر  اتيآ  به توجه با -55

  )ضُرِّه كاشِفاتُ هُنَّ هَل بِضُرٍّ اهللاُ يَاَرادَنِ ِان( )2  )لَكُم رٌيخَ هُوَ وَ ئاًيشَ تَكرَهوا َان يعَس وَ( )1  

  )عَبَده فٍبِكا اهللاُ سَياَلَ( )4  )حَسبُه فَهُوَ اهللا يعَل تَوَكَّليَ مَن وَ( )3  
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  است؟ كدام شود، يم يبهشت يها باغ در انسان شدن داشته يگرام مسبب كه ياعمال ميكر  قرآن اتيآ  بر بنا -56  77

  مردم يخطا از گذر و خشم بردن فرو )2  يتنگدست و يتوانگر  زمان در انفاق) 1  

  پروردگار آمرزش به دنيرس يبرا كنندگان شتاب) 4  نماز بر مواظبت و يراست به شهادت يادا )3  

  باشد؟ يم مطلب كدام انگريب و ستيچ »عماراالَبِ شُيعيَ نمَّمِ اَكثر بِاالِحسان شُيعيَ مَن« ۀفيشر  عبارت در »احسان« مصداق -57

  غضب بر ياله رحمت سبقت سنت و تيوال  در ديتوح ،يطول علل - رحم ۀصل) 1  

  او يزندگ در انسان اعمال ريتأث سنت و تيربوب در ديتوح ت،يعل ۀرابط - رحم ۀصل) 2  

  غضب بر ياله رحمت سبقت سنت و تيوال  در ديتوح ،يطول علل - اطهار ۀائم به تمسك) 3  

  او يزندگ در انسان اعمال ريتأث سنت و تيربوب در ديتوح ت،يعل ۀرابط - اطهار ۀائم به تمسك) 4  

  است؟ داده نتيز  نظرشان در را شانيا  اعمال و فتهيفر  يطوالن يها آرزو با را گروه كدام طانيش -58

  .دنديگرد  قمار و شراب به مشغول )2  .گرفتند سخره به را آن به يفراخوان و نماز )1  

  .دادند او وسوسه به تن و افتندي خود بر مسلط را طانيش) 4  .كردند پشت حق به ت،يهدا  شدن روشن از پس )3  

  ست؟يچ از  اسالم يگرام رسول ريتعب ،»كير تا شب در اهيس سنگ تخته يرو اهيس ۀمورچ رفتن راه« -59

  انسان دل به شرك ورود و ديتوح از انحراف خطر )2  عمل روح از غفلت و عمل كالبد به توجه )1  

  واجبات ترك و گناه انجام با اخالص درخت ۀشير  سوزاندن )4  يهست جهان يرو به شهياند  چشم بستن )3  

  است؟ كدام ،يهست عالم پروردگار گانهي جانب از روشن ليدال  و ها رهنمود ارسال بازتاب و ثمره م،يكر  قرآن اتيآ  به تيعنا  با -60

  )ديلِلعَب لّامظَبِ سَيلَ اهللا َانَّ( )2    )رَبِّكُم مِن بَصائرُ جاءَكُم قَد() 1  

  )هايفَعَلَ يَعَمِ مَن وَ فَلِنَفسِه اَبصَرَ فَمَن( )4  )كَفورا اِمّا وَ شاكِراً اِمّا ليالسَّب ناهُيهََد اِنّا() 3  

 بـه و -ميبخـواه كـه را آن از مقـدار آن طلبد، يم را ايدن زودگذر يزندگ تنها كه كس آن( بر يمبن اسراء ٔهسور 18 يۀآ  در خداوند فرموده بر بنا -61

  است؟ صحت به مقرون ،ريز  شده استنباط ميمفاه از كي كدام ).ميده يم -ميكن اراده هركس

  شيآزما  و ابتالء عام سنت - هستند انسان يماد يها استعداد از يبرخ يگو پاسخ تنها و هستند دمحدو  ها هدف از يبرخ) 1  

  شيآزما  و ابتالء عام سنت - شود ينم ييا يدن يها نعمت از انسان يمند  بهره مانع ،ياخرو يها هدف گرفتن قرار اصل )2  

  ياله عام امداد سنت - هستند انسان يماد يها داستعدا از يبرخ يگو پاسخ تنها و هستند محدود ها هدف از يبرخ )3  

  ياله عام امداد سنت - شود ينم ييا يدن يها نعمت از انسان يمند  بهره مانع ،ياخرو يها هدف گرفتن قرار اصل )4  

 را يگـر يد  محصـول چـه و زند يم رقم را جامعه يتعال و رشد امكان ينابود ،مورد كدام با ياجتماع روابط در يخودخواه و يخودمحور  يهمراه -62
  گرفت؟ نظر در ها آن يبرا توان يم

  طاغوت تيحاكم -گرانيد  به رساندن ريخ و تعاون ثار،يا  به ليتما  عدم )1  

  طاغوت تيحاكم - يفاعل حسن از غفلت و يفعل حسن به رفصِ توجه )2  

  تيشخص يدار يناپا  - يفاعل حسن از غفلت و يفعل حسن به رفصِ توجه )3  

  تيشخص يدار يناپا  -گرانيد  به رساندن ريخ و تعاون ثار،يا  به ليتما  عدم )4  

 انسان ٔهاستفاد باب در را »انذار« و »ريتبش« كدام بيترت به ها، يبد  از يزار يب و ها يكين به شيگرا  يۀسرما  يادآور ي از پس قرآن در متعال خداوند -63

  دهد؟ يم او به ارياخت از

  )مايعَظ الًيمَ لوايتَم نأ ( -)زَكّاها مَن اَفلَحَ قَد( )2  )َدسّاها مَن ابَخ قَد( -)زَكّاها مَن اَفلَحَ قَد( )1  

  )مايعَظ الًيمَ لوايتَم نأ ( -)مِنه ةَرحمَ يف دخِلُهُميفَسَ( )4  )َدسّاها مَن خابَ قَد( - )مِنه ةَرحمَ يف دخِلُهُميفَسَ( )3  

 حكـم بـه عمـل در تـداوم و باشد يم آن يبرا يمناسب پاسخ مورد كدام م،يشو  )اميالصّ كُميعَلَ كُتِبَ( علت يايجو  يعلو گهربار اتيروا  از اگر -64

  است؟ كدام بخش تحقق ،فهيشر  يۀآ  نيا  در هشد  انيب

  يزندگ طول در خدا ريغ به توجه عدم -مردم اخالص شيآزما  )1  

  يزندگ طول در خدا ريغ به توجه عدم -زبان و دل از حكمت شدن يجار  )2  

  انسان يبرا ياله دستورات و نيفرام انجام سهولت -مردم اخالص شيآزما  )3  

  انسان يبرا ياله دستورات و نيفرام انجام سهولت -زبان و دل از حكمت شدن يجار  )4  

 يسـته پرورگار گانهي با ارتباط در مطلب كدام به ،دهد يم قرار شيخو  مخاطب را خدا »نما يفان ،يمطلق وجود تو« عبارت در يمولو كه گونه آن -65
  است؟ كرده توجه

  )الفُقَراء أنتُمُ( )4  )الحَمِيدُ الغَنِيُّ هُوَ( )3  )شَأن فِي هُوَ( )2  )القَهَّارُ الواحِدُ هُوَ() 1  

  .ديده پاسخ ريز  سؤاالت به بيترت به ،»مَعَه وَ بَعدَه وَ قَبلَه اهللا رَأيتُ وَ اِلّا ئاًيشَ رَأيتُ ما« فيشر  ثيحد  به توجه با -66

   دارد؟ ارتباط )األرض وَ السَّماواتِ يفِ مَن لُهُأسيَ( يۀآ  با ثيحد  نيا  از سمتق كدام  

   ست؟يچ فهيشر  عبارت نيا  در هشد  مطرح معرفت به دنيرس الزمه  

  خداگرا فطرت -»بعده« )4  قلب يصفا و يپاك -»بعده«) 3  خداگرا فطرت -»معه« )2  قلب يصفا و يپاك - »معه«) 1  
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  د؟ينما  يم اشاره معاد وجود امكان به ي،اله قدرت بيان با فهيشر  يۀآ  كدام -67  88

  ).ميكن يم خلق مجدداً بوده كه گونه همان زين را ها آن سرانگشتان بلكه م،يگردان يم بر اول حالت به را آنان يها استخوان تنها نه() 1  

  ).ديآفر  بار نينخست يبرا را ها آن كه ييخدا  همان بگو كند؟ زنده دوباره را دهيپوس يها استخوان نيا  كه ستيك :گفت( )2  

  ).است گونه نيهم زين امتيق شدن زنده م؛يد يبخش يزندگ مرگش از پس )ابرها آن( ۀليوس به را مرده نيزم آن و( )3  

  )د؟يشو  ينم گرداندهز با ما يسو به و ميا  كرده خلق هودهيب را شما كه ديا  كرده گمان ايآ () 4  

  باشند؟ يم موضوع كدام حيتوض و حيتشر  درصدد ،ديبين مي يرز  در كه ييها  عبارت از كي هر -68

   )َمَّهِيلًا كَثِيبا الجِبَالُ كَانَتِ و(  

   دفن هنگام به تيّمِ نيتلق  

   عالم قيحقا  و اسرار شدن آشكار  

  اعمال يترازو در قيحقا  شدن دهيسنج -برزخ و ايدن انيم ارتباط وجود -آسمان و نيزم ساختار در رييتغ) 1  

  اعمال يترازو در قيحقا  شدن دهيسنج -برزخ در يجزاده ۀمرحل نياول -نيزم و آسمان اهل مرگ) 2  

  پروردگار جانب از نور دنيتاب -برزخ در روح يآگاه تداوم -آسمان و نيزم ساختار در رييتغ )3  

  پروردگار جانب از نور دنيتاب -برزخ در روح يآگاه تداوم -نيزم و آسمان اهل مرگ )4  

  است؟ مشهود فهيشر  يۀآ  كدام در موارد اين از يدور  طلب و ها آن به نسبت يآگاه و برزخ در اعمال دردآور قتيحق تيرؤ  -69

  )َأيِديهِم تُكَلِّمُنَا وَ أَفواهِهِم يعَلَ نَختِمُ اليَومَ( )2  )يُبعَثُونَ يَومِ إِلَي بَرزَخٌ وََرائِهِم مِن وَ() 1  

  )تَرَكتُ فِيمَا صَالِحا أَعمَلُ لَعَلِّي ارجِعُونِ َربِّ قَالَ( )4  )سَعِيرا سَيَصلَوَن وَ نَاراً طُونِهِمبُ فِي يَأكُلُونَ إِنَّمَا( )3  

  باشد؟ يم انسان يبرا مطلب كدام ٔهكنند نييتب ،»آورد يم همراه به زين را يتيمسئول خدا، جانب از ينعمت هر افتيدر « عبارت به توجه -70

  .بندد كار به آن حفظ يبرا را خود تالش تمام ديبا  انسان و است نانمؤ م اخالق از يآراستگ )1  

  .داند يم مردود را آن ميكر  قرآن كه است جاهالنه يامر  يآراستگ در افراط و تبرج به انسان اشتغال )2  

  .ستا كرده وضع آن يراستا در را يا ژهيو  احكام خداوند كه دارد يخاص تياهم خلقت جمال مظاهر در عفاف حفظ )3  

  .باشند داشته آن حفظ يبرا يراه هر از و را خود تالش تمام ديبا  زن و مرد از هركدام و است عام خصلت كي عفاف )4  

  باشد؟ يم ريز  يبايز  تيب به انسان اعتقاد بازتاب از يحاك نهيگز  كدام -71

 دوســـت حضـــرت آســـتان و مـــا ارادت ســـر
 

ــه  ــه ك ــر هرچ ــر ب ــا س ــ م  اوســت ارادت ،رود يم
 

  .است استوار و صبور ها يسخت مقابل در و بوده دواريام همواره يواقع موحد )1  

  .نداند را آن حكمت گرچه ،ستين حكمت يب عالم در يا حادثه چيه موحد انسان نظر از )2  

  .داند يم مسئول ها آن تمام قبال در را خود و دانسته خدا مخلوق را موجودات تمام موحد انسان )3  

  .گردد اجرا ياجتماع عدالت تا برد شيپ ياله يها فرمان سمت به را جامعه ابعاد ريسا  و فرهنگ اقتصاد، تواند يم موحد انسان )4  

 يادا ۀفـيوظ و شود برطرف عذرش رمضان ماه از پس اگر .ندارد را رمضان مبارك ماه يها روزه از روز 7 جاآوردن به ييتوانا  ،يمار يب ليدل به يفرد -72
  دارد؟ يتيمسئول چه ياسالم احكام به توجه با اورد،ين جا به ندهيآ  رمضان تا را ها روزه نيا  يقضا

  .جمع ٔهكفار مرتبه 7 جاآوردن به )1  

  .اوست ٔهعهد بر روز، هر يازا به ريفق شصت اطعام و روزه روز 7 يقضا )2  

  .دهد ريفق به طعام مُد كي روز، هر اياز  به و اورديب جا به قضا ٔهروز 7 ديبا  )3  

  .رديبگ روزه هم روز شصت و آورد جا به قضا كي روز 7 آن از كدام هر يازا به ديبا  )4  

  كند؟ يم فراهم را انسان قلب شدن خدا ۀخان طيشرا  نهيگز  كدام در هشد  انيب مطلب به عمل ،ياسالم ميتعال اساس بر -73

  انسان يارزشمند  حدّ نيباالتر  به يابيدست يبرا تالش )2  .دارد او از ينشان و رنگ هركه و خدا دوستان با يدوست )1  

  متعال خداوند به محبت ياصل شرط داشتن نظر در )4  اسالم اساس و هيپا  در »اله ال« به جانبه همه توجه )3  

  نمود؟ برداشت را امور از يبرخ در انسان ارياخت بودن اثر يب توان يم فهيشر  يۀآ  كدام در دقت از -74

  )نيالمُحسِن لَمَعَ اهللاَ ِانَّ وَ( )4  )فينا جاهَدوا الّذينَ وَ() 3  )ةفِتنَ رِيالخَ وَ بِالشَّرِّ نَبلوكُم وَ( )2  )وتالمَ ذائِقَةُ نَفسٍ كُلُّ() 1  

 كمك توان يم نهيگز  كدام از م،يبكش ريتصو  به را انسان يها هيسرما  از مورد دو دادن قرار هم كنار تياهم فه،يشر  يۀآ  كي قالب در ميبخواه اگر -75

  ت؟گرف

  ).مينبود  انيدوزخ انيم در م،يكرد  يم لقعت اي ميداشت شنوا گوش ما اگر :نديگو  يم و( )1  

  ).كرد الهام او به را شيتقوا  و ها يبدكار  آنگاه ،ديبخش سامانشآنكه  و نفس به سوگند( )2  

  ).شوند ينم نيگغم و ستين ها آن يبرا يترس پس دهد، انجام صالح عمل و آورد مانيا  آخرت و خدا به هركس( )3  

  )د؟يكن ينم شهياند  ايآ  .است تر داريپا  و بهتر خداست نزد آنچه و است آن شيآرا  و ايدن يزندگ يكاال هشد   داده شما به آنچه( )4  
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76- After May 1890, it was evident to me that she had reached a point where it was impossible to keep 

from her the religious beliefs held by ............... . 
 1) those with whom she was in daily contact 2) those that she was in daily contact with them 
 3) people with who she was in daily contact 4) somebody whom she was in daily contact  
77- I am certain that if I ............... in his position, I ............... worry about the overall health of the 

company instead of wasting its resources. 
 1) were- would 2) were- may 3) was- would 4) was- might 
78- There are many reasons for us as children to love our parents, but I think the most important 

............... because they love and care about us unconditionally. 
 1) in all is 2) in them all are 3) of all is 4) all of them are 
79- Nobody in the family believes Carl has paid the heating bill, ............... He needs some time to prove 

himself to be reliable. 
 1) has he? So 2) hasn't he? And 3) do they? So 4) did they? And 
80- The government seems to think that international problems are more pressing than ............... ones. 
 1) inner 2) endangered 3) domestic 4) foreign 
81- On your way to the hospital could you please ............... my books and clothes from the house? 
 1) collect 2) compile 3) follow 4) narrate 
82- The questionnaire will help you identify your ............... and areas where you need more help. 
 1) entries 2) functions 3) principles 4) strengths 
83- During his lifetime he wrote many ............... of poetry and religious philosophy, and was an expert 

artist and painter. 
 1) blessings 2) volumes 3) abbreviations 4) collocations 
84- Allan claims he has talked to Rose about this problem ……………, but she has never done 

anything about it. 
 1) rarely 2) repeatedly 3) heavily 4) silently 

85- The two brothers have exactly opposite personalities: one likes to be active while the other tends to 
be quiet and ............... himself. 

 1) attract attention to 2) keep to 3) take care of 4) feel proud of  
86- Our family had ............... a big ceremony, invited guests, ordered food, but we had to cancel 

everything because of the coronavirus lockdowns. 
 1) hoped 2) destroyed 3) been aranged 4) planned 
87- You should have no trouble following these directions. They are not ............... .  
 1) intermediate 2) advanced 3) complicated 4) minor  

 Cloze Test 
The Great Pyramid is located just outside Cairo. It was built by one of the earliest kings of 

Egypt, who intended it to be a …(88)…, or burial place, …(89)… . Covering an area bigger than 
one hundred football fields and standing 450 feet high, it is …(90)… sixty pyramids in Egypt. It 
…(91)… two and a half million blocks of stone, some of which weigh as much as fifteen tons. Its 
surface was once …(92)… in shining white limestone and was perfectly smooth, but over the 
centuries most of this has been stripped away and very little of it is left. 

88- 1) symbol 2) grave 3) clue 4) heritage 
89- 1) after him 2) by himself 3) for himself 4) with himself  
90- 1) the larger than of  2) more than of the largest 

3) the largest of more than 4) the most large of the 
91- 1) is making from 2) is made of 3) has made of 4) was made of 
92- 1) covered 2) protected 3) painted 4) cleared 

  کار کتاب کل + کتاب کل :۱ انگلیسی زبان      ۳۷ صفحۀ انتهای تا کار کتاب ۲ و ۱ های درس + ۶۰ صفحۀ انتهای تا ۲ و ۱ های درس :۳ لیسیانگ زبان
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1010   Reading Comprehension I 
Many of us feel uneasy when someone stands too close to us, talks to us too loudly or makes eye 

contact with us for too long. But have you ever wondered why those things make you 
uncomfortable? It’s all about personal space, which means not only an imaginary space around the 
body, but also the space around all the senses. People feel that their space is being disrespected 
when they meet with an unwelcome sound, smell or look. This is probably why a man on a crowded 
bus shouting into his mobile phone or a woman next to you wearing a strong cologne makes you feel 
angry. 

Although people may need their personal space, some hardly realize it. For example, people on a 
bus who hold newspapers in front of their faces to read, in fact want to keep a distance from 
strangers. In a recent survey by TripAdvisor, a travel website, people said that if they had to pay 
more for some extra service on planes, they would rather have larger seats than extra food. Go and 
watch a library table. You will notice that the chairs by the wall are usually taken first, because 
they are the farthest. What if someone you don’t know sits opposite to you? Maybe you will pile up 
books as if to make a wall. 

Preferences for personal space are different from culture to culture. Scientists have found that 
Americans generally prefer more personal space than people from other cultures. In Latin cultures, 
however, people are quite comfortable standing close to each other. 

93- What can we understand from the survey by TripAdvisor? 
 1) People have a stronger need for personal space than for food. 
 2) Food service is usually better provided than seats on the plane. 
 3) There are not enough seats on the plane to meet people’s needs. 
 4) People have smaller personal space in planes. 
94- Which of the following is TRUE according to the passage? 
 1) All human beings share the same preferences for personal space. 
 2) The space around the body is more needed than that around all the senses. 
 3) If you hold newspapers on the bus, your personal space will be fully respected. 
 4) People usually choose the chairs by the wall first in a library to keep their personal space. 
95- According to the passage who might feel his personal space is safe? 
 1) A person who has to sit next to someone who is wearing a strong cologne.  
 2) A person who has been watched by a stranger for a long time. 
 3) A person who hears loud shouting voices when reading at home. 
 4) A person who is chatting with a close friend sitting opposite to him. 
96- What is the author’s main purpose in writing this passage? 
 1) To tell us how to achieve personal space. 
 2) To explain why people need personal space. 
 3) To present some information about personal space. 
 4) To put emphasis on the importance of keeping personal space. 

 Reading Comprehension II 
First language, also known as mother tongue, is generally the language a person learns first. 

However, one can have two or more native languages, thus being a native bilingual or indeed 
multilingual. The order in which these languages are learned is not necessarily the order of 
proficiency. 

 Lacking in first language skills often makes learning other languages difficult. Often a child 
learns the basics of his or her first language or languages from his or her family. The term “mother 
tongue”, however, should not be interpreted to mean that it is the language of one's mother. For 
instance, in some paternal societies, the wife moves in with the husband and thus may have a 
different first language or dialect than the local language of the husband. Yet their children usually 
only speak their local language. 
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1111  97- The underlined verb "interpret" in paragraph 2 is closest in meaning to ............... . 
 1) confuse 2) discover 3) misunderstand 4) define  
98- The passage primarily intends to ............... . 
 1) influence the reader to assume the author’s point of view 
 2) describe the scene in terms of all five senses 
 3) tell an imaginary story 
 4) inform the reader about a specific topic 
99- Which of the following statements about the first language is NOT supported by the passage? 
 1) It takes a very long time to develop. 
 2) It plays an important role in learning a new language. 
 3) Children learn the essential parts of their first language from their parents. 
 4) One's mother tongue might not be the language of the parents. 
100- The passage seems to imply that …………… 
 1) first language skills can aid children only in the beginning stages of learning a second language. 
 2) the first language of a child is part of that child's personal, social and cultural identity. 
 3) it is possible for a bilingual to become more skillful in his second language. 
 4) one cannot be a native speaker of more than two languages. 
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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

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

،یآموزشـ کمـک یها جزوه هوشمند، اشکال رفع دو، نهیگز الؤ س بانک
ــ ــون ویآرش ــا آزم ــهیگز یه ــا ، ...و دو ن ــتفاده ب ــامر  از اس ــ ۀش یداوطلب

ــه( ــوان ب ــام عن ــاربر  ن ــد و )یک ــ ک ــود یمل ــه( خ ــوان ب ــز عن ــور رم )عب
  .دیوش 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 دـــتوانی یـم شـام ،همچنین

 رو روبــــه رـصویـــــت نـاسکــــ

 یـا و هوشـمند گوشی ۀوسیل هـب

ریحیـتشــ پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

  

 1400ارديبهشت  3 زمايشي آ زمون آ
  

  اختصاصيآزمون 

رچ
فت
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مار

ش
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2
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رح
م

1
2

 وقت پيشنهادي تا شماره از شماره تعداد پرسش تحانيمواد ام

  دقيقه 25  120  101  20 رياضي

  دقيقه 10  135  121  15 اقتصاد

  دقيقه 30  165  136  30 ادبيات اختصاصي

  دقيقه 20  185  166  20 عربي اختصاصي

  دقيقه 12  200  186  15 تاريـخ

  دقيقه 13  215  201  15 جغرافيا

  دقيقه 15  235  216  20 علوم اجتماعي

  دقيقه 25  260  236  25 منطق و فلسفه

  دقيقه 15  280  261  20 شناسي روان

  دقيقه 165: گويي مدت پاسخ 180ها:  تعداد كل پرسش
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  است؟ مناسب شهروند يك براي ها داده آوري جمع روش كدام ،»شهر يك در كرونا ويروس به مبتاليان تعداد« موضوع براي -101

  ها دادگان )4  مصاحبه )3  آزمايش )2  مشاهده )1  

) عبارت حاصل -102 x x) ( x x)( x x x )    2 3 2 4 3 2
2 3 2 3 4 6   است؟ كدام ،9

  1( x ( x )4
18 2 3  2( x ( x )4

12 2 3  3( x ( x )4
24 2 3  4( x ( x )4

36 2 3   

 از مربع مساحت ،رو روبه شكل در -103
6

7
  است؟ كدام تر بزرگ مستطيل محيط است. كمتر مربع حدوا  11 تر، بزرگ مستطيل مساحت 

  46 يا 26 )1  

  50 يا 34 )2  

  48 يا 30 )3  

  54 يا 36 )4  

 تـر بـزرگ عدد دو مجموع باشد، عدد ترين بزرگ معكوس ثلث با برابر تر، كوچك عدد دو معكوس ضرب حاصل اگر داريم. متوالي زوج عدد سه -104

  است؟ كدام

  1( 10  2( 14  3( 18  4( 22  

f تابع نمودار -105 (x) ax b  مقدار است.رو  روبه صورت به f (b )   است؟ كدام 1

  1( 1  

  2( 2  

  3( 3  

  4( 4  

x اگر -106 y 2 6 xy مقدار بيشترين باشد، 60 x   است؟ كدام 4

  1( 117  2( 127  3( 137  4( 147  

) بازٔه هاي داده تعداد اگر داريم. 4 معيار انحراف و 20 ميانگين با آماري دادٔه تعدادي -107 , )16  بـازٔه هـاي داده تعـداد باشـد، 340000 بـا برابر 24

( , )24   كنند.) مي پيروي نرمال منحني از ها (داده است؟ كدام 28

  1( 50000  2( 70000  3( 90000  4( 110000  

 195 درس سـه اين در عليرضا درصدهاي مجموع اگر است. آرين و عليرضا عربي و اقتصاد رياضي، درس سه درصدهاي به مربوط حبابي نمودار -108

  است؟ كدام آرين عربي درصد باشد،

  1( 36  

  2( 45  

  3( 54  

  4( 63  

 متـر سـانتي برحسب را قدشان ها آن و داده نامه پرسش شان، مدرسه آموز دانش 200 تمام هب مدرسه، آموزان دانش قد وضعيت بررسي براي علي -109

 از گـام كدام در داده)، سه (حذف علي كار اين كرد. حذف ها آن بين از را 500 و 80 ،280 عدد سه ها، آن بررسي از بعد علي اند. نوشته علي براي

  است؟ آمار چرخۀ

  مچهار  )4  سوم )3  دوم )2  اول )1  

 کتاب کل :۱ آمار و ریاضی      ۱ درس ۲ فصل و ۱ فصل کل :۳ آمار و ریاضی
´ 25
پيشنهادي زمان
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na دنبالۀ نمودار در -110  22 n 3   دارند؟ قرار ها طول محور زير نمودار، از نقطه چند ،20

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

  است؟ چقدر باشد، 3 با برابر روشده اعداد اختالف آنكه احتمال هم، با تاس دو پرتاب در -111

  1( 
1

12
  2( 

1

9
  3( 

1

6
  4( 

1

3
   

  است؟ كدام پيشامدها تعداد و نمونه فضاي اعضاي تعداد ضرب حاصل سكه، 3 پرتاب در -112

  1( 24  2( 64  3( 
11

2  4( 
24

2   

 مجموعۀ از -113 , , , , , ,1 2 3 4 5 6   است؟ فرد عددي عضو، دو اين مجموع احتمالي چه با كنيم. مي انتخاب عضوي 2 زيرمجموعۀ يك 7

  1( 
1

3
  2( 

1

4
  3( 

3

7
  4( 

4

7
   

C(n اگر -114 , ) P(n , )  18 3 2 4   است؟ كدام n مقدار باشد، 3

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

 بيـرون كاغـذ 3 سـبد اين از دهيم. مي قرار سبد يك در و نويسيم مي جداگانه كاغذهاي روي را چين شهر 6 و هند شهر 3 ايران، شهر 4 اسم -115

  است؟ كدام باشند، كشور يك فقط شهرهاي اسم كاغذ، 3 اين آنكه احتمال آوريم. مي

  1( 
25

286
  2( 

27

286
  3( 

29

286
  4( 

31

286
   

« هاي داده به مربوطرو  روبه نمودار -116
x , x , x , x 2 2 2
2

b مقدار است. » 8 است؟ كدام  

  1( 10   

  2( 2 3   

  3( 14   

  4( 3 2   

na دنبالۀ متوالي جملۀ دو مجموع -117 n 2   است؟ كدام تر بزرگ جملۀ مربع است. 36 با برابر 3

  1( 225  2( 289  3( 361  4( 441  

n بازگشتي رابطۀ با دنباله ششم جملۀ -118 na a n   2
a شرط با 1 1   است؟ پذير بخش زير اعداد از يك كدام بر ،2

  1( 5  2( 2  3( 3  4( 7  

  گيرند؟ مي قرار هم كنار كميل و كوشا علي، احتمالي چه با بگيرند. هم كنار يادگاري عكس يك خواهند مي فرزاد و كميل ايمان، كوشا، علي، -119

  1( 1/0  2( 2/0  3( 3/0  4( 4/0  

, ارقام با -120 , , , , ,0 1 2 3 6 7   نوشت؟ توان مي 8000 تا 2500 بين ارقام، تكرار بدون زوج عدد چند ،9

  1( 176  2( 180  3( 186  4( 192  

  

  ............... جز به هستند، محدود عقالنيت بيانگر انتخاب، مسئلۀ اب رابطه در موارد همۀ -121

وجو كرده و مصالح فـردي را بـه مصـلحت جمعـي  ، منافع را صرفاً در منافع مادي جست»فايده -هزينه«مدت خود به مسئلۀ  برخي افراد با نگاه كوتاه) 1  
  دهند. ترجيح مي

منظور كسب منابع مالي، مادي و رفاه بيشتر حتي به قيمت تمـام شـدن ايـن امكانـات  از منابع و امكانات به برداري بيشتر هدف گروهي از افراد، بهره )2  
  باشد. مي

كننده دانسـته و همـواره نگـاهي  ، منافع را در افزايش كيفيت توليدات و جلب رضايت و اعتماد مصرف»فايده -هزينه«برخي از افراد با توجه به مفهوم ) 3  
  ن فرايند دارند.بلندمدت به اي

كـارگيري منـابع  هـا از طريـق بـه كسب عايدي و سود بيشتر در تمام طول زندگي است و به اين منظور، سعي در كاهش هزينه ،هدف گروهي از افراد) 4  
  تر و استخدام نيروي كار غيرتخصصي دارند. كيفيت كم

 
 

 ۲ و ۱ های شخب :اقتصاد
´ 10 
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  است؟ زير سؤاالت درست پاسخ گزينه كدام -122  33

 تهويـۀ دستگاه -مسافربري قطار -خانگي هاي شربت در هشد  استفاده شكر -شهروندان مصرف براي شهرداري اي اجاره دوچرخۀ« ترتيب به الف)  

  شوند؟ مي معرفي كااليي نوع چه »مسكن -روزانه غذاي تهيۀ رفته در كار گوشت به -اقتصادي هاي بنگاه هواي

  ؟باشد مي چه اقتصادي علم پيدايش اصلي عوامل از يكي ب)  

 مفهوم »داند مي اهميت قابل هم كنار در را آخرت و دنيا انسان، سعادت و كمال گرفتن نظر در با دين ترين كامل عنوان به اسالم« جمله اين ج)  

  باشد؟ مي عربي عبارت يا آيه كدام

  ها بنگاه سود ميزان با آن رابطه و فرصت هزينۀ اهميت ب)  مصرفي -نهايي -اي واسطه -اي سرمايه -اي واسطه -اي سرمايه الف) )1  

  )له معاد ال له، معاش ال من( ج)    

  بشر نامحدود نيازهاي و دسترس در امكانات و منابع محدوديت ب)  بادوام -اي واسطه -اي واسطه -اي سرمايه -اي واسطه -بادوام الف) )2  

  )حسنه اآلخرة في و حسنه الدنيا في آتنا ربنا( ج)    

  بشر انديشۀ تكامل و بشري تمدن پيشرفت و گسترش ب)  ضروري -نهايي -اي سرمايه -اي سرمايه -نهايي -اي سرمايه الف) )3  

  )حسنه اآلخرة في و حسنه الدنيا في آتنا ربنا( ج)    

  ثروتمند و جديد هاي تمدن پيدايش و بيشتر آگاهي به انسان تمايل ب)  تجملي -نهايي -اي واسطه -اي سرمايه -نهايي -اي سرمايه الف) )4  

  )له معاد ال له، معاش ال من( ج)    

  است؟ زير سؤاالت درست پاسخ گزينه كدام -123

  است؟ درست عبارت كدام الف)  

  شود؟ مي مراجعه اقتصادي مفهوم كدام به توليد، از حاصل عوايد در توليد، عوامل سهم و نقش جايگاه، تعيين براي ب)  

 ميـؤه ايـن توليـد بر عالوه ،خود هاي باغ در آن بذر كاشت و »برزيلي انگور« همان يا »ابوتيكاباج« درخت از برداري بهره با برزيلي باغداران« ج)  

  »پردازند. مي نيز ميوه اين از پوست كنندٔه مرطوب سنتي داروي ساخت به خوراكي،

 اقتصـاد در عناويني چه با دارو، ساخت براي ميوه توليد و شخصي باغ در آن پرورش برزيل، طبيعي هاي جنگل از ميوه بذر برداشت ترتيب به    

  شوند؟ مي معرفي

  كند. خلق را اشياء و داده تغيير را خود پيرامون محيط و مواد تواند مي خود تالش و كار و ريزي برنامه با و آگاهانه طور به انسان الف) )1  

   توليد سازمان ب)    

  صنعت يعني توليد ومس نوع -احيا يعني توليد دوم نوع -حيازت يعني توليد اول نوع ج)    

  زند. مي توليد به دست و كرده ايجاد تغيير پيرامون محيط و مواد در تالش، و ريزي برنامه و آگاهي با انسان الف) )2  

  ويژهسود  و حسابداري سود ب)    

  صنعت يعني دوم نوع -احيا يعني اول نوع -احيا يعني توليد اول نوع ج)    

  كند. خلق را اشياء و داده تغيير را خود پيرامون محيط و مواد تواند مي خود تالش و كار و ريزي برنامه با و آگاهانه طور به انسان الف) )3  

  ويژهسود  و حسابداري سود ب)    

  احيا يعني توليد اول نوع -حيازت -حيازت ج)    

  زند. مي توليد هب دست و كرده ايجاد تغيير پيرامون محيط در تالش و ريزي برنامه و آگاهي با انسان الف) )4  

  توليد سازمان ب)    

  صنعت يعني توليد دوم نوع -احيا يعني توليد اول نوع -حيازت ج)    

  كنيد. ارزيابي موردنظر مالي سال در را توليدكننده عملكرد زير، جدول اطالعات به توجه با -124

  واحد 9000  هشد  توليد محصول تعداد

  تومان 200,000  محصول واحد هر قيمت

  تومان 2,000,000  است) نفر 10 كاركنان (تعداد كاركنان از يكهر  ماهيانۀ و متوسط حقوق

  تومان 400,000,000  ساالنه صورت به اوليه مواد خريد

  تومان 100,000,000  اي سرمايه كاالهاي ساليانۀ استهالك هزينۀ

  تومان 40,000,000  كارگاه ماهانه اجارٔه

  حدوا  8000  رسيده فروش به محصول تعداد

  است. تومان 135,555 تقريباً كاال واحد هر توليد هزينۀ و تومان ميليون 580 توليدكننده سود )1  

  است. تومان 135,555 تقريباً كاال واحد هر توليد هزينۀ و تومان ميليون 380 توليدكننده سود )2  

  است. تومان 152,500 دقيقاً كاال واحد هر توليد هزينۀ و تومان ميليون 380 توليدكننده سود )3  

  است. تومان 152,500 دقيقاً كاال واحد هر توليد هزينۀ و تومان ميليون 580 توليدكننده سود )4  
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  است؟ درست ،باشد مي تقاضا و عرضه به مربوط كه زير سؤاالت با رابطه در گزينه كدام -125  44

كـدام  دارد، پاييني قيمتي كشش شخصي، ۀرايان خريد با ارتباط در كه اي كننده مصرف به مربوط منحني الف)  
  باشد؟ مي نوعي چه از كاال است و

  ...............  گفت توان مي رو روبه منحني با رابطه در ب)  

واحـد  200تومان و ميزان عرضه و تقاضا در اين وضعيت برابر  25,000اگر قيمت تعادلي روغن مايع در بازار برابر  ج)  
  باشد؟ تومان درآمد احتمالي توليدكننده كدام مي 3,000صول به باشد، با افزايش قيمت مح

 الف) )1  

  

  دهد. شدت افزايش مي كشش قيمتي توليدكننده باال بوده و با تغييرات قيمت ميزان توليد خود را به ب)

  يابد. مي كاهش تومان 3,000,000 به او درآمد ج)    

 الف) )2  

  

  باشد. مي تجملي كاال بنابراين بوده، كم محصول اين براي تقاضا قيمتي كشش ب)

  يابد. مي افزايش تومان 6,000,000 به او درآمد ج)    

 الف) )3  

  

  دهد. افزايش ميشدت  كشش قيمتي توليدكننده باال بوده و با تغييرات قيمت ميزان توليد خود را به ب)

  يابد. مي كاهش تومان 3,000,000 به او درآمد ج)    

 الف) )4  

  

  باشد. مي تجملي كاال بنابراين بوده، كم محصول اين براي تقاضا قيمتي كشش ب)

  يابد. مي افزايش تومان 6,000,000 به او درآمد ج)    

  است؟ رزي سؤاالت درست پاسخ گزينه كدام -126

  است؟ كدام بازار اين براي مناسب مثال و باشد مي بازار كدام با رابطه در هشد  ارائه توضيحات الف)  

  است؟ شده عنوان درستي به عبارت كدام در ملي، حسابداري به مربوط مطالعات در كل توليد شاخص اهميت علت ب)  

  ت؟اس كدام درست عبارت واقعي و اسمي متغيرهاي با رابطه در ج)  

  باشد. هاي نفتي يك انحصارگر در خريد مي شركت پخش و پااليش فرآورده باشد؛  پذير و خريدار، انحصارگر مي در بازار انحصاري خريد، فروشندٔه محصول، قيمت الف) )1  

  باشد. و در نتيجه امكان پيشرفت جامعه ميگذاري  انداز و سرمايه بيانگر قدرت و توان اقتصادي جامعه، سطح درآمد و رفاه اعضا، ميزان پس توليد كل،  ب)    

 درصـد 24 بـه سـال ايـن در تورم نرخ كه است حالي در اين و يافته افزايش گذشته سال به نسبت درصد 22 بگيران حقوق درآمد كه كشوري در ج)    

  است. يافته هم كاهش درصد 2 بگيران حقوق درآمد واقع در رسيده

  باشد. هاي نفتي يك انحصارگر در خريد مي باشد؛ شركت پخش و پااليش فرآورده پذير و خريدار، انحصارگر مي روشندٔه محصول، قيمتدر بازار انحصاري خريد، ف الف) )2  

 تورم نرخ نقدينگي، حجم  انداز، پس و مصرف واردات، صادرات،  توليد، ميزان گيري اندازه با كه است اقتصادي مطالعات از اي شاخه كشور كل توليد ب)    

  كند. مي مشخص مختلف كشورهاي بين يافتگي توسعه تداوم لحاظ از را كشور جايگاه اشتغال، و بيكاري نرخ و

 نـرخ و اسـمي نـرخ واقـع در باشد مي 10 برابر تورم نرخ و داشته افزايش درصد 15 گذشته سال به نسبت ها بانك سود اسمي نرخ كه كشوري در ج)    

  است. يكي هم با )تورم نرخ نبود كمتر علت به( ها بانك سود واقعي

  باشد. مي گندم فروش در انحصارگر يك دولت باشد؛ مي انحصارگر خريدار، و پذير قيمت محصول، فروشندٔه فروش، انحصاري بازار در الف) )3  

  باشد. ر نتيجه امكان پيشرفت جامعه ميگذاري و د انداز و سرمايه توليد كل، بيانگر قدرت و توان اقتصادي جامعه، سطح درآمد و رفاه اعضا، ميزان پس ب)    

 10 برابـر ،)تـورم نـرخ بـودن كمتـر علـت بـه( تورم نرخ و داشته افزايش درصد 15 گذشته سال به نسبت ها بانك سود اسمي نرخ كه كشوري در  ج)    

  است. يكي هم با ها بانك سود واقعي نرخ و اسمي نرخ واقع در باشد، مي

  باشد. مي گندم فروش در انحصارگر يك دولت باشد؛ مي انحصارگر خريدار، و پذير قيمت محصول، فروشندٔه روش،ف انحصاري بازار در  الف) )4  

 تورم نرخ نقدينگي، حجم انداز، پس و مصرف واردات، صادرات، توليد، ميزان گيري اندازه با كه است اقتصادي مطالعات از اي شاخه كشور كل توليد ب)    

  كند. مي مشخص مختلف كشورهاي بين يافتگي توسعه تداوم لحاظ از را كشور جايگاه اشتغال، و بيكاري نرخ و

 درصـد 24 بـه سـال ايـن در تورم نرخ كه است حالي در اين و يافته افزايش گذشته سال به نسبت درصد 22 بگيران حقوق درآمد كه كشوري در  ج)    

  ت.اس يافته هم كاهش درصد 2 بگيران حقوق درآمد واقع در رسيده،
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   صورت: اين در ،باشد مي كشور يك در ليديتو اقالم گربيان زيرجدول فرضي  -127  55

  است؟ چقدر سرانه ملي خالص توليد الف)  

  است؟ چقدر ملي ناخالص توليد ب)  

  است؟ چقدر داخلي خالص توليد ج)  

  دالر 4025 الف) )1  

  دالر ميليون 156,000 ب)    

  دالر ميليون 144,000 ج)    

  دالر 3300 الف) )2  

  دالر ميليون 128,000 ب)    

  دالر ميليون 123,000 ج)    

  دالر 4757 الف) )3  

  دالر ميليون 196,000 ب)    

  دالر ميليون 184,000 ج)    

  دالر 3775 الف) )4  

  دالر ميليون 156,000 ب)    

  دالر ميليون 158,000 ج)    

  صورت: اين در شود، فتهگر  نظر در سال 5 كاال اين مفيد عمر اگر باشد. مي تومان ميليون 850 برابر اي سرمايه كاالي يك قيمت -128

  است؟ درصد چند ساليانه استهالك نرخ الف)  

  كنيد. حساب را ساليانه استهالك هزينۀ ب)  

 هزينـۀ جمـع صورت اين در يابد، افزايش درصد 11 تورمي شرايط دليل به آن ارزش اي، سرمايه كاالي مفيد عمر آخر سال دو در كه صورتي در ج)  

  است؟ عددي هچ بيانگر آخر سال دو استهالك

  تومان ميليون 4/377 ج)  تومان ميليون 170 ب)  درصد 20 الف) )1  

  تومان ميليون 7/188 ج)  تومان ميليون 170 ب)  نيست. محاسبه قابل الف) )2  

   تومان ميليون 5/467 ج)  تومان ميليون 425 ب)  درصد 17 الف) )3  

  تومان ميليون 935 ج)  تومان ميليون 425 ب)  درصد 5 الف) )4  

  است؟ زير سؤاالت درست پاسخ گزينه كدام -129

 كـرد. پيدا افزايش يكباره به گردش در نقد پول حجم اقتصادي، مبادالت گسترش با آن زماني هم و اسكناس يا كاغذي پول پيدايش از بعد الف)  

  كند؟ مي بيان را مشكل اين حل راه درستي به عبارت كدام

 كنندٔه رفع واقع در پذيريم مي است، مبادالت سازي آسان موجب كه مناسبي وسيلۀ عنوان به را پول خود، اقتصادي مبادالت در ما همۀ اينكه ب)  

  باشد؟ مي تهاتر مبادالت در اساسي مشكالت از يك كدام

  ارزش سنجش وسيلۀ ب)  اعتباري هاي كارت در ضبط و ثبت قابل الكترونيكي پول ايجاد الف) )1  

  مبادله به طرفين زمان هم تمايل عدم ب)  آن طريق از اقتصادي هاي فعاليت هيد  سازمان و چك ايجاد الف) )2  

  ارزش سنجش وسيلۀ ب)  آن طريق از اقتصادي هاي فعاليت دهي سازمان و چك ايجاد الف) )3  

  مبادله به طرفين زمان هم تمايل عدم ب)  اعتباري هاي كارت در ضبط و ثبت قابل الكترونيكي پول ايجاد الف) )4  

  زير: فرضي جدول اطالعات به توجه با -130

  كنيد. حساب را نقدينگي الف)  

  است؟ چقدر جامعه اين پول شبه حجم ميزان ب)  

  است؟ چقدر كشور جاري هاي سپرده ميزان ج)  

  287575 ب)  312125 الف) )1  

  50125 ج)    

  154000 ب)  280250 الف) )2  

  50125 ج)    

  154000 ب)  312125 الف) )3  

  103875 ج)    

  287875 ب)  280250 الف) )4  

  103875 ج)    

 

 

  دالر ميليون 85,000  پوشاك و نهايي خدمات غذايي، مواد اقالم ارزش مجموع

  دالر ميليون 30,000  اي سرمايه آالت ماشين ارزش

  دالر ميليون 5,000  چرمي نهايي محصوالت توليد ارزش

  دالر ميليون 15,000  ونقل دريايي و هوايي شده در بخش حمل افزودٔه ايجاد ارزش

  دالر ميليون 28,000  كشور مقيم خارجي مهندسان توليد ارزش

  دالر ميليون 21,000  هستند خارج مقيم كه كشور انساني عوامل توليد ارزش

  دالر ميليون 40,000  اي واسطه كاالهاي توليد ارزش

  دالر ميليون 500  استهالك  هزينۀ

  نفر ميليون 40  كشور كل جمعيت

  دالر ميليون 55000  مردم دست در هاي اسكناس ارزش

  مسكوكات ارزش
3

4
  ها اسكناس ارزش 

  مسكوكات ارزش برابر 5/1  دار مدت هاي سپرده ارزش

  دالر ميليون 154,000  غيرديداري و ديداري هاي سپرده ارزش مجموع

  دالر ميليون 42,000  انداز پس هاي سپرده ارزش

  دالر ميليون 30,000  الحسنه قرض هاي سپرده ارزش

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

 

ي 
صيل

تح
ل 
سا

0
0

 - 
9

9
    

رة 
شما

چة 
تر
دف

2
آز - 

ي 
اص
ص
خت
ن ا

مو
3 

ت
ش
يبه

رد
ا

 
1

4
0

0
 ) 

ي 
سان

 ان
وم
 عل
شي

ماي
 آز
وه
گر

(  

  است؟ زير سؤاالت درست پاسخ گزينه كدام -131  66

  است؟ كدام »چك« با رابطه در درست عبارت الف)  

  تند؟بياف خود مشتريان به اعتبار و وام دادن فكر به ها صرافي تا شد باعث داليل كدام ب)  

  است؟ كدام اسالمي عقود با رابطه در درست عبارت ج)  

  شود. مي صادر مالي منابع تأمين تعهد منظور به كه است مدت كوتاه بهادار سند يك الف) )1  

  بودند. شده بازرگانان از بسياري زيان موجب كه ربوي هاي بانك فعاليت با مقابله و خارجي و داخلي تجارت و اقتصادي هاي فعاليت گسترش ب)    

 سهامي هاي شركت سهام از قسمتي يا و تأمين را جديد سهامي هاي شركت سرمايۀ از قسمتي بانك آن طي كه است قراردادي حقوقي، مشاركت ج)    

  شود. مي شريك ها آن سود در و كرد مي خريداري را موجود

  شود. مي صادر اليم منابع تأمين تعهد منظور به كه است تاريخ بدون بهادار سند يك الف) )2  

 زمـان هـم طرفي از و بود مشتريان جوابگوي موجودي كل از بخشي و كردند نمي خارج صندوق از را خود پول تمامي گذاران سپرده موارد اغلب در ب)    

  كردند. مي مراجعه ها آن به پول واريز و گذاري سپرده براي نيز اي عده

  كنند. تنزيل را خدماتي و بازرگاني توليدي، واحدهاي به متعلق تجاري اوراق داسنا توانند مي هاي بانك جعاله، عقد در ج)    

  شود. مي صادر بدهي بازپرداخت تضمين منظور به كه است تاريخ بدون هادارب سند يكطبق قانون  الف) )3  

 زمـان هـم طرفي از و بود مشتريان يجوابگو موجودي كل از بخشي و كردند نمي خارج صندوق از را خود پول تمامي گذاران سپرده موارد اغلب در ب)    

  كردند. مي مراجعه ها آن به پول واريز و گذاري سپرده براي نيز اي عده

  كند. مي خريد پيش را ها بنگاه آيندٔه توليدي محصوالت بانك سلف، معامالت عقد در ج)    

  شود. مي صادر بدهي بازپرداخت تضمين منظور به كه است مدت كوتاه اعتباري سند يك الف) )4  

  بودند. شده بازرگانان از بسياري زيان موجب كه ربوي هاي بانك فعاليت با مقابله و خارجي و داخلي تجارت و اقتصادي هاي فعاليت گسترش ب)    

 مشـتري بـه اقسـاطي صـورت بـه و كـرده خريـداري را اي سـرمايه كاالهاي خود، مشتريان كتبي تقاضاي به ها بانك تمليك شرط به اجاره عقد در ج)    

  فروشند. مي

 در درصـد 13 برابـر سال اين در تورم نرخ و تومان 250,000 برابر ،1390 فرضي سال ابتداي در خانوار ضروري كاالهاي سبد قيمت ميانگين اگر -132

  است؟ چقدر 1391 سال ابتداي در سبد همين قيمت ميانگين صورت اين در شود، گرفته نظر

  تومان 178,571 )4  تومان 282,500 )3  تومان 2,212,389 )2  تومان 350,000 )1  

  است؟ شده مشخص گزينه كدام در زير هاي عبارت )غ( نادرستي يا )ص( درستي -133

  است. توليد در مشاركت و گذاري سرمايه براي گذاران سپرده وكيل و واسطه گذاري، سرمايه بانك الف)  

  مشتريان همۀ به نه و دهد مي خدمات اقتصاد عرصۀ فعاالن از خاصي گروه به قطف اي،  توسعه بانك يك عنوان به صادرات توسعۀ بانك ب)  

 هـا بانك تمام ايران در ترتيب اين به و كنند درآمد كسب واقعي هاي فعاليت راه از دارند حق فقط ها بانك ربا، بدون بانكداري قانون تصويب با ج)  

  باشند. نيز تجاري بانك توانند مي زمان هم

  گيرد. مي قرار استفاده مورد نيز بازرگاني معامالت در مدت، كوتاه اعتباري سند يك عنوان هب سفته د)  

  باشد. مي ها آن حساب  به واريز و مشتريان سهام سود و اسنادي مطالبات دريافت ها بانك هاي فعاليت از يكي )ه  

  ص -غ -غ -ص -غ )4  غ -غ -ص -ص -غ )3  غ -ص -ص -غ -ص )2  ص -ص -غ -غ -ص )1  

  است؟ زير سؤاالت درست پاسخ گزينه كدام -134

  باشد؟ بيانگر چه مفهومي مي »اي است كه بيانگر ميزان مالكيت صاحب آن در شركت سهامي است معامله م، ورقۀ قابلاسه«اين عبارت كه:  الف)  

  شود؟ مي مشخص چگونه سهامي شركت قبال در داران سهام مسئوليت ميزان ب)  

  باشد؟ مي چگونه كاال بورس رد معامالت وضعيت ج)  

  دارند. مشاركت ،سهامي شركت زيان در هم و سود در هم خود سهامميزان  به يعني الف) )1  

  كنند. مي خريداري شريك يك از كه متفاوتي سهام نوع به بسته ب)    

  رد.گي مي صورت كاغذي صورت به معامالت بلكه شود، نمي معامله كااليي نوع هيچ بورس بازار در ج)    

  باشد. مي شركت مالكيت در عمده داران سهام سهم و شركت آن سرمايۀ ارزش بيانگر شركت يك در هشد  منتشر سهام تعداد يعني الف) )2  

  اند. كرده خريداري كه سهامي اندازٔه به ب)    

  گيرد. مي صورت كاغذي صورت به معامالت بلكه شود، نمي معامله كااليي نوع هيچ بورس بازار در ج)    

  باشد. مي شركت مالكيت در عمده داران سهام سهم و شركت آن سرمايۀ ارزش بيانگر شركت يك در هشد  منتشر سهام تعداد يعني الف) )3  

  كنند. مي خريداري شركت يك از كه متفاوتي سهام نوع به بسته ب)    

  گيرند. مي قرار معامله مورد شيميايي مواد و اوليه و خام مواد و اي واسطه كاالهاي نظير يمعيّن كاالهاي ج)    

  دارند. مشاركت ،سهامي شركت زيان در هم و سود در هم خود سهامميزان  به يعني الف) )4  

  اند. كرده خريداري كه سهامي اندازٔه به ب)    

  گيرند. مي قرار معامله مورد شيميايي مواد و اوليه و خام مواد و اي واسطه كاالهاي نظير يمعيّن كاالهاي ج)    
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  است؟ كدام نادرست عبارت بورس، بازار در گذاري سرمايه نحؤه و سهام اوراق مشاركت، اوراق با رابطه در -135  77

  گذار است. هاي مفيد اقتصادي بر ميزان تقاضا اثر گذاشته و در كاهش نرخ تورم اثر اندازها در فعاليت كارگيري اين پس انداز و به بورس با تشويق مردم به پس )1  

 توسـط اوليـه بررسي از پس شركت اين و كرده ارائه بهادار اوراق بورس شركت به را خود مدارك و درخواست شدن، سهامي براي متقاضي هاي كتشر )2  

  د.نكن مي ارسال نهايي بررسي براي ،بورس سازمان محاسبات ديوان به تر دقيق بررسي براي را مدارك پذيرش، هيئت

  حساب كارگزار بورس واريز و فيش واريز را همراه برگۀ درخواست تحويل كارگزار دهد. برگۀ درخواست خريد، بايد مبلغ موردنظر خود را بهگذار در كنار تكميل  سرمايه )3  

 ايران در اوراق اين انتشار بر ناظر مقررات و اجرايي دستورالعمل تهيۀ شود، مي منتشر بهادار اوراق عنوان به اعتباري، اسناد نقش بر عالوه مشاركت اوراق )4  

  است. مركزي بانك برعهده

  

  است؟ درست ها عبارت كدام اطالعات -136

  رسيد. پختگي به سلجوقيان دورٔه در اندرزي و حكمي شعر الف)  

  بود. ملي رسوم و آداب ارائۀ و حفظ رواج، غلبه، دوران پنجم، قرن ب)  

  بود. فارسي زبان رسمي، زبان صفاريان، و بويه آل دورٔه در ج)  

  كرد. پيدا رواج ايران غربي شمال و غرب در نخست دري، فارسي زبان د)  

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

  است؟ نزديك كتاب اين هاي ويژگي به گزينه كدام طبري، تفسير ترجمۀ نثر هاي ويژگي به توجه با -137

  كند. ادب را او خواست مي برد، خود كاله بر دست ناگاه بود. ايستاده او پيش در خراساني امير آن روزي )1  

  نيست. محجوب الينام  حيّ نظر ازچيز  هيچ و دنياست انتظام و عالم بقاي سبب حيا كه: اند گفته حكما )2  

  سنجابي. رداي فلك و داشت سيمابي سيماي زمين جوينده، حرص چون قدمي و پوينده باد چون عزمي )3  

  فرمود. مي روايت بديع نثري و كرد مي انشاء رايق نظمي حال، اليق و وقت موافق هريك و رفت مي حال اين منوال بر رجال نسخ )4  

  است؟ درست گزينه كدام مقابل ٔهشد ذكر هاي ويژگي -138

نشـــايد هـــدف دل جـــز را او بـــالي تيـــر )1 
 

نباشـــد ســـپر جـــان جـــز را او جفـــاي تيـــغ 
 

 فراوان) هاي فتوصي و مترادفات (آوردن 

ــذر )2 ــوح و ن ــومعه فت ــه در ص ــي وج ــيم م نه
 

ــــق  ــــا دل ــــه ري ــــات آب ب ــــيم خراب بركش
 

  اندرز) و وعظ (فراواني 

اســـت زن و مـــرد كـــام كـــه را كشـــتنت )3
 

ــار  ــوف ك ــيم موق ــز ن ــن گ ــاب) رس ــت (طن اس
 

  هجو) (رواج 

 كننـد قـران برجـي بـه زهره و مشتري چون  )4
 

ـــران را او  ـــعد ق ـــد س ـــران از كنن ـــويش ق خ
 

  ) مغولي تركي، مهجور لغات (كاربرد 

  است؟ درست گزينه كدام زير حكايت به توجه با -139
  

ـــي     ـــي يك ـــل در بربط ـــت بغ ـــت داش  مس
 

 شكســـت پارســـايي ســـر در شـــب بـــه 
 

ـــو ـــك چ ـــد ني ـــك آن آم ـــرد ني ـــليم م  س
 

ـــر  ـــنگدل ب ـــرد س ـــك ب ـــت ي ـــيم مش  س
 

ـــه ـــينه ك ـــذور دوش ـــودي مع ـــت و ب  مس
 

ــــو  ــــربط مــــرا و را ت  شكســــت ســــر و ب
 

ـــرا ـــه م ـــيم برخاســـت و زخـــم آن شـــد ب  ب
 

ـــو  ـــه را ت ـــا شـــد نخواهـــد ب ـــه الّ  ســـيم ب
 

ــــن از ــــتان اي ــــدا دوس ــــر خ ــــرند ب  س
 

ـــه  ـــق از ك ـــيار خل ـــر بس ـــر ب ـــد س  خورن
 

  است. مفعولي نشانۀ سوم بيت در »را« حرف )2    دارد. وجود تشبيه دو حكايت در )1  

  است. افتاده اتفاق لفظي قرينۀ به فعل حذف چهارم بيت در )4  است. آمده متمم يك براي اضافه حرف دو يك، بيت در )3  

  داشتند؟ شهرت شعري هاي قالب كدام در ترتيب به زير شاعران -140

  »بسطامي فروغي -شيرازي قاآني -اصفهاني سروش -اصفهاني مجمر«  

  غزل -قصيده -غزل -قصيده )4  غزل -غزل -قصيده -قصيده )3  غزل -قصيده -قصيده -غزل )2  قصيده -غزل -قصيده -غزل )1  

  است؟ نادرست مشروطه ادبيات تاريخ ديدگاه از گزينه كدام -141

  است. كرماني االسالم ناظم از اثري تاريخي، و ادبي تحقيقات حوزٔه در توجه قابل اثر تنها )1  

  شد. آغاز شاه فتحعلي زمان در چاپخانه تأسيس با ايران در اروپايي آثار ترجمۀ )2  

  بود. سياسي هاي رمان به نويسندگان رويكرد بيشترين مشروطه عصر در )3  

  بود. دانشكده مجلۀ مدير »فارسي نظم تطوّر تاريخ« كتاب نويسندٔه )4  
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  است؟ »عشقي ميرزادٔه -فراهاني الممالك اديب -كاشاني صباي -اصفهاني نشاط« به مربوط ترتيب به گزينه كدامهاي  عبارت -142  88

  بود. مشروطيت دورٔه پرداز نظريه و نويس يشنامهنما  نگار، روزنامه الف)  

  است. نظير كم حدي تا خود روزگاران هم بين در سرايي غزل در ولي دارد، بلندي قصايد هرچند ب)  

  دانند. مي دوره اين پرچمدار را او كه بود بازگشت دورٔه شاخص شاعران از ج)  

  است. آشكار بسيار شعرش در اجتماعي و سياسي وطني، مضامين د)  

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

  ؟نيست بيداري عصر شعر ادبي سطح دربارٔه گزينه كدام -143

  داشتند. بيشتري رغبت چهارپاره و مستزاد چون هايي قالب به گفتند، مي شعر بازار و كوچه زبان به كه شاعراني )1  

  كرد. فراهم نو شعر ظهور براي را زمينه تدريج به نوين، يا كاربرد مك هاي قالب به گرايش )2  

  كردند. مي استفاده و... خليدن بادافره، مثل: كهني هاي واژه از دوره اين در گرا سنت شاعران )3  

  داشتند. عروض و موسيقي به كمتري التزام گفتند، مي شعر بازار و كوچه زبان به كه گروهي )4  

  ............... جز به دارد، وجود بيداري عصر شاخص هاي مايه درون از يكي ها نهگزي همۀ در -144

ــــده اي  )1    ــــيراب ش ــــك ز س ــــدٔه اش ــــادر دي م
 

ــــو وي  ــــه ت ــــون ب ــــدر خ ــــده پ ــــن خري را وط
 

ــــام )2 ــــارگر انتق ــــاش اي ك ــــش ك ــــر آت وزد برف
 

ــا  ــوزد ت ــر بس ــه س ــر ب ــن س ــودٔه اي ــن ت ــروران ت را پ
 

نيســت انديشــه مــرگ ز را قــانون و عــدل طالبــان )3
 

ـــــراي از  ـــــدگاني آب آنكـــــه ب ـــــد خـــــورده زن ان
 

ـــانون را مـــرگ  )4 ـــو بدانديشـــان جـــان شـــود ق ت
 

شــود قــانون تــو تيــغ را اجــل انــدر جنــگ بــه چــون 
 

  دارد؟ وجود »سجع« نوع دو گزينه كدام در -145

 حضـرت جانب كن سفر عصمت بجو و باش خمش  )1   
 

ــه  ــود ك ــذت را خــواب نب ــزخ بانــگ چــو ل ــد يزخي آم
 

ــز )2 ــه خي ــت دوران ك ــاه ماس ــان ش ــت آن جه ماس
 

رســـيد مؤبّـــد عمـــر ماســـت جـــان نظـــرش چــون 
 

ـــاك دل اي )3 ـــام پ ـــر تم ـــو ب ـــزاران ت ـــالم ه س
 

ـــۀ  ـــان جمل ـــالم خوب ـــۀ غ ـــوبي جمل ـــت خ توراس
 

ـــن لطـــف  )4 ـــان اي ك ـــد ك ـــانم راه قن ـــد ده ببن
 

ـــتر  ـــت اش ـــد را سرمس ـــن بن ـــب ده ـــت واج اس
 

  است؟ درست گزينه كدام در »اختالفي و افزايشي حركتي، تام، جناس« هاي آرايه آمدن ترتيب -146

 مـن ز گشـت بـري كـه مه آن جز به شهريارا  الف)   
 

ـــري  ـــن پ ـــه اي ـــديم گون ـــه ز ندي ـــري ديوان  ب
 

 گذشــت تــوان جــم مملكــت ز مــي جــام بــا ب)
 

ــا  ــم ب ــير چش ــر از س ــالم س ــوان ع ــت ت  گذش
 

ــرو ج)  كــردم ســتمگر تــو تــرك كــه تــرك اي ب
 

 كــردم ســر مـن تــو پــاي در كـه عمــر آن حيـف 
 

 زمـان در شـد منتفـي كبـري و صغري و منطق  د)
 

 شـد صـرف نحـوي چه با خواهد نحو و صرف كه تا 
 

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

  دارد؟ وجود جناس نوع دو گزينه كدام در -147

 انـد آميختـه هم به خوش جهان است نوش و نيش  )1   
 

ـــــــذت  ـــــــت و عاشـــــــقي ل را رســـــــوايي ذل
 

ـــه )2 ـــد ب ـــتانم امي ـــه دوس ـــاره ك بـــازگردم دوب
 

ـــر  ـــق س ـــتانم و عش ـــه داس ـــد چ ـــي و امي آرزوي
 

ـــۀ درون )3 ـــاموش بيش ـــس خ ـــه ب ـــۀ ب ـــاد تيش ب
 

ـــراش  ـــاي خ ـــان ه ـــه درخت ـــروش در ك ـــد خ آم
 

دولـــت كمـــر و تـــاج را مـــا دهـــد كـــه ميـــري  )4
 

ـــدان دهـــد مـــار بـــر  ـــر دن بخشـــد ميـــان مـــور ب
 

  دارد؟ وجود »جناس و سجع« گزينه كدام در -148

عجــب نــور آن در ســخت طلــب دســتِ زده  ســايه  )1   
 

خـــدا بـــه خـــدايش نـــور بكشـــد بكاهـــد چـــو تـــا 
 

ـــرداري خـــوك شـــكار بگـــذاري شـــير شـــكار )2 ب
 

ــدبير زهــي  كنــدن جــان و بيگــار زهــي هشــياري و ت
 

ــان و دل اي )3 ــدٔه ج ــو بن ــد ت ــكر بن ــدٔهخ ش ــو ن ت
 

كــرم دريــاي جوشــش بگــو چيســت تــو خنــدٔه 
 

ـــا خســـان ســـرد دم اســـت كـــرده  )4 مـــن قلـــم ب
 

ـــور آن  ـــه ج ـــا ك ـــمع ب ـــده ش ـــبا فروزن ـــرد ص ك
 

  است؟ درست ابيات كدام مقابل آرايۀ -149

ــف) ــمن دَه ز ال ــدش دش ــام كمن ــر خ ــود ت  ب
 

ـــه ز  ـــه نُ ـــدنگش قبض ـــام خ ـــر  ت ـــود ت  ب
 

  (ترصيع) 

 رددگـــ تـــو بـــر پارســـايي را فلـــك ب)
 

ــــر پادشــــاهي را جهــــان  ــــو ب ــــردد ت  گ
 

  (موازنه) 

ـــو دل اي ج) ـــر ت ـــزل ســـوختۀ اگ ـــي من  قرب
 

 كـــن طلـــب پروانـــه ز شـــعله ايـــن پروانـــۀ 
 

  (جناس) 

ــردان  د) ــن م ــدم اي ــد را ق ــه باي ــر ك ــد س  نباش
 

ــان  ــن مرغ ــن اي ــد را چم ــه باي ــر ك ــد پ  نباش
 

  (سجع) 

  د -الف )4  د -ج )3  ب -الف )2  ج -ب )1  
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  دارد؟ وجود »نشر و لف« زينهگ چند در -150  99

ــف) ــا ال ــر ت ــر ام زده خموشــي مه ــب ب ــار ل  گفت
 

 گوسـت سـخن چشـم يـك دايره اين من چشم در 
 

  اسـت خاكسـتر و آيينـه گنـه، بـا من نسبت ب)
 

ــفيدي  ــت روس ــل هاس ــيه از حاص ــاري س ــرا ك  م
 

ــا ج) ــر ت ــش ب ــه از دل ــاري غص ــيند غب  ننش
 

ــيل اي  ــك س ــب از سرش ــه عق ــاش روان نام  ب
 

 دارد مشـتري هـزاران رويـان پـري خورشيد چو  )د
 

ــده  ــود ب ــر را او بخــر را خ ــدارش هســتي اگ  خري
 

  چهار )4  سه )3  دو )2  يك )1  

  دارد؟ وجود ها آرايه كدام ترتيب به زير ابيات در -151

 ديــگ چــو جوشــد مــي مــرد ايــن ســينۀ    
 

ـــيش  ـــوه او پ ـــران ك ـــك گ ـــوده ي ـــگ ت  ري
 

ـــون ـــاد چ ـــم ش ـــه نباش ـــزد دل ك  را ام هغم
 

ـــر  ـــم از غي ـــرو آن غ ـــيچ روان س ـــد ه  ندادن
 

ـــف همچـــو ـــان روي و ســـيه زل ـــروزت جه  اف
 

ــوان  ــره شــبي ديــد نت  خــوش مهتــابي و تي
 

  نشر و لف -تناقض -تضاد )4  تناقض -تلميح -نشر و لف )3  تناقض -تضاد -تلميح )2  تلميح -نشر و لف -تضاد )1  

  است؟ درست گزينه كدام در »تلميح -تناقض -نشر و لف -تضاد« هاي آرايه آمدن ترتيب -152

 انـس خلوتگـه خـادم رخـت و لعـل لـب  بي الف)
 

ــو  ــراحي گ ــه ص ــمع و من ــروز ش ــب ميف  امش
 

 بخورنــد خــون گــرم عشــق ره آشــنايان ب)
 

ــم  ــر ناكس ــه گ ــكايت ب ــوي ش ــه س  روم بيگان
 

 جـــا  بـــه جـــا از پـــرد مـــي عقـــابي هـــر ج)
 

ـــن  ـــان وي ـــت عقاب ـــي راس ـــايي ب ـــرا ج  س
 

 جـــان تســـبيح آن شـــد فراموشـــت گـــر  د)
 

ــــن بشــــنو  ــــاي تســــبيح اي ــــان ه  ماهي
 

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

  است؟ نادرست گزينه كدام مقابل آرايۀ -153

ســـمن گوشـــوار و ســـت ربـــوده ســـبزه رداي )1
 

بهـــــار طيلســـــان و ســـــت دريـــــده اللـــــه اِزار 
 

  نشر) و (لف 

دل و جــان ز آوردم مــن ايمــان تــو زلــف كفــر بــه )2
 

تــو جــان بــه مســلمانم گــردم نمــي مــويي ســر 
 

  (تناقض) 

 اسـت مـؤمن شـرط كـه باشـد كـافري دنيـا عشق )3
 

داشــتن زنــدان بــه را رنــدان جــان بــازي صــحن 
 

  (تلميح) 

ــدٔه  )4 ــف دي ــي يوس ــت شناس ــر در نيس ــود مص وج
 

اســت خــوش هــم دنيــا زنــدان تيرگــي، ايــن بــا ورنــه 
 

  (تضاد) 

  است؟ »ذوقافيتين« گزينه چند -154

ـــف) ـــري ال ـــه عم ـــزار ب ـــده ه ـــالك دي  اف
 

 پـــــاك خطـــــۀ گـــــرد بـــــه گرديـــــد 
 

ــف ب) ــق وص ــق ح ــه ح ــود ب ــد خ ــت توان  گف
 

ــــن  ــــر اي ــــرد را گه ــــد خ ــــفت ندان  س
 

 فهـــوم درك ز ســـخن ايـــن اســـت برتـــر ج)
 

ـــي  ـــود ك ـــز درك ش ـــه ج ـــرك ب ـــوم ت  رس
 

ـــــه جهـــــاني اي  د) ـــــو در از كـــــام ب  ت
 

ـــــام  ـــــوا ك ـــــه همخ ـــــو در از دام ن  ت
 

  چهار )4  سه )3  دو )2  يك )1  

  است؟ نادرست گزينه كدام در قافيه اصلي حروف الگوي -155

ـــــــــر زان )1 ـــــــــاس گي ـــــــــدان قي دردمن
 

ــــــــــۀ در  ــــــــــق جذب ــــــــــندان عش دلپس
 

  ص)  ص  (م 

نبـــــي جـــــا آن در الهـــــام ز تـــــو گـــــر )2
 

نبـــــــي  آنجـــــــا در اســـــــت راز محـــــــرم 
 

  ص)  (م 

ـــــــزار و گـــــــل تماشـــــــاي )3 ـــــــردن گل ك
 

ــــــي  خــــــوردن دلــــــدار كــــــف از لعــــــل مِ
 

  ص)  (م 

ـــــه  )4 ـــــام ب ـــــه ن ـــــان آنك ـــــدگي را ج داد زن
 

داد پاينــــــدگي جــــــان بــــــه را طبيعــــــت 
 

 ص)  ص  (م 

  است؟ نادرست گزينه كدام مقابل اطالعات -156

ـــــــــون )1 ـــــــــنجم ز چ ـــــــــارايي روان پ بي
 

آيــــــي فــــــرود چــــــرا اول بــــــه پــــــس 
 

  يك) قاعدٔه طبق (قافيه 

ــــــو )2 ــــــان ت ــــــدهد  هم ــــــورت ز اي ي آن س
 

ســـــــلطان صـــــــورت ز صـــــــورت كاهـــــــل 
 

  است) (ذوقافيتين 

ـــــه )3 ـــــي ك ـــــه زد الف بس ـــــوي ب ـــــا دع م
 

ــــــس  ــــــت پ ــــــدر ندانس ــــــي ق ــــــا معن م
 

  است) نادرست (قافيه 

اي آزاده سوســــــن آوري زبــــــان بــــــه گــــــر  )4
 

زبـــــــان ده نبـــــــود كـــــــاو اي آزاده برخـــــــي 
 

  دروني) (قافيۀ 

  دارد؟ وجود تماماً آوايي هاي پايه كدام زير بيت در -157

ـــك    ـــره ي ـــا اشـــك ز قط ـــيط م  اســـت مح
 

ـــا چشـــم ز چشـــمه يـــك  ـــرات م  اســـت ف
 

  فاعلن -مفاعلن -مفعول )4  مفاعيل -مستف -مفاعلن )3  مفاعيلن -فاعالت -مفعول )2  لن فع -فعولن -مستفعِلُ )1  
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  شود؟ مي اركان به بندي تقسيم صورت دو به ناهمسان وزن كدام -158  1010

برخيــزد چــه كــه دانــي عاشــق مــن چــو دســت از  )1   
 

افتـــد درت خـــاك در كويـــت ســـر بـــه كĤيـــد 
 

عزيـــزان ايـــن دوســـت اي مســـتند تـــو بـــادٔه از )2
 

بايـــد كشـــيد اكنـــون مســـتان عنـــاي و رنـــج 
 

ــــر شــــعله ز كنــــد كــــه مــــي زان )3 آتــــش پ
 

ــــــــن  ــــــــۀ گنبــــــــد اي را معلّــــــــق خان
 

ــر  )4 ــاي تي ــو جف ــت ت ــش هس ــان دلك ــن دوز ج م
 

ــــه  ــــينه ز جعب ــــن س ــــر مك ــــاي تي ــــو جف را ت
 

  ؟نيست »ناهمسان« صورت به گزينه كدام وزن -159

ــــر )1 ــــه آخ ــــه ب ــــل چ ــــو مي ــــان همچ خام
 

ــــــــه  ــــــــاه گ ــــــــردت گ ــــــــا از دل بگي م
 

اثـــر بـــد چشـــم كنـــد كـــه تـــو زلـــف ترســـيد )2
 

ــــيد  ــــردٔه ز را خورش ــــكين پ ــــاب مش بســــت نق
 

ــراب )3 ــت عشــق ش ــه نخوردس ــا هرك ــه ت ــت ب قيام
 

ـــرآورد شهـــو  بـــه دمـــي عشـــقت مســـتي ذوق ز  ب
 

عشــــــقت عــــــالم دام ز دانــــــه يــــــك  )4
 

ـــــله در  ـــــاي حوص ـــــان ج ـــــي ج ـــــد نم گنج
 

  ؟ندارد وجود زباني اختيار هيچ گزينه كدام در -160

ــر  )1    ــز اگ ــر ن ــد آن به ــه باش ــت در ك ــد پاي روزي فت
 

رعنــايي بــه ســر بــرآرد بســتان در كــه گــل باشــد كــه 
 

ــــي )2 ــــت در گه ــــاهي پش ــــاختي م ــــاه س گ
 

مــــــاه افســــــر بــــــر زدي ســــــر مــــــاهي ز 
 

بميــرد طبــع ســپاه بگيــرد ملــك عشــق چــو )3
 

ايالـــــت بـــــه را دزد ننشـــــانند عـــــادالن كـــــه 
 

عشـــــــاق ارواح آيينـــــــۀ جـــــــز بـــــــه  )4
 

ــــــد  ــــــيچ ندان ــــــس ه ــــــدار ك ــــــت مق روي
 

  دارد؟ وجود زباني اختيار چند مجموعاً زير بيت دو در -161

 فارغنـد هجـران و وصـل از يار روي عاشقان الف)    
 

 فارغنــد ايمــان و كفــر از عشــق ديــن صــانمخل 
 

ــم اي ب) ــق غ ــو عش ــرده ت ــا دل ز ب ــي م  تنگ
 

ـــا خـــور و مـــه آرزوي   رنگـــي هـــم تـــو رخ ب
 

  ) نه4  ) هشت3  ) هفت2  ) شش1  

  ؟ندارد »كوتاه به بلند مصوت و همزه حذف و بلند به كوتاه مصوت« شاعري اختيار گزينه كدام -162

شـــد پـــاره عـــارفم طومـــار كـــه يـــاران اي آوَخ  )1   
 

ــــل  ــــا جبرئي ــــادوي اســــير م ــــاره ج ــــد پتي ش
 

ــژه )2 ــا م ــم و ه ــارم چش ــه ي ــر ب ــان نظ ــد چن نماي
 

ـــه  ـــان ك ـــتان مي ـــرد سنبلس ـــوي چ ـــايي آه خت
 

ـــــر )3 ـــــودي گ ـــــوفي كب ـــــار ص ـــــدي ك آم
 

آمـــــــدي گهـــــــردار الحـــــــق عاشـــــــقي 
 

ــر همــه گوشــم  )4 اســت چنــگ نغمــۀ و نــي قــول ب
 

ــمم  ــه چش ــر هم ــل ب ــب لع ــردش و ل ــام گ ــت ج اس
 

  است؟ مشترك گزينه كدام با زير بيت مفهوم -163

 ابــرو كمــان يــار بــا دارد نظــري كــاو هــر  
 

ــد  ــه باي ــيش باشــد ســپر ك ــه پ ــان هم ــا پيك  ه
 

  

زينهـــــار گفتمـــــت مـــــرو دريـــــا بـــــه  )1    
 

ســــپار طوفــــان بــــه تــــن روي مــــي وگــــر 
 

محبــت شــرط خــالف نيايــد هــيچ چــو مــا ز )2
 

ــرو  ــه م ــم ب ــلح ره و خش ــر ص ــرك و گي ــا ت ــن جف ك
 

ـــام آن در )3 ـــه هنگ ـــتيالي ك ـــق اس ـــت عش اس
 

ــــرين كــــم صــــبوري  اســــت عشــــق يغمــــاي ت
 

منـــي دلبنـــد كـــه روز آن كـــز تـــو وفـــاي بـــه  )4
 

ــــه نبســــتم دل  ــــاي ب ــــس وف نگشــــادم در و ك
 

  ؟ندارد قرابت زير بيت با گزينه كدام مفهوم -164

ــكر   ــزد ش ــه اي ــه ك ــال ب ــه اقب ــۀ كل ــل گوش  گ
 

 شــد آخــر رخــا شــوكت و دي بــاد نخــوت 
 

  

ــه روي )1 ــت نهفت ــر اس ــاده روي تي ــت نه ــر اس مه
 

 صـبح اسـت رسـيده كـه هـين مـاه اسـت بداده پشت 
 

ــر  )2     ــر گ ــال« عم ــم از »كم ــو عشــق غ ــر شــد ت آخ
 

ـــم  ـــت غ ـــر نيس ـــر گ ـــه آخ ـــرادش ب ـــاني م برس
 

ــــــد )3 ــــــي آم ــــــه راد ملك ــــــدن از ك او آم
 

رفـــت نشـــان رنـــج، از و آمـــد نويـــد عـــيش از 
 

ــت  )4 ــُرش ور  دي رف ــته تُ ــد كش ــيش آن ش ــش ع ك
 

ـــــر  ـــــو عم ـــــادا ت ـــــمن اي دراز ب ـــــا س تيزپ
 

  است؟ آمده گزينه كدام در زير عبارت مقابل مفهوم -165

 يك و درآميزد خلق با و خواهد زن و كند داد و ستد خلق با بازار ميان در و بفروشد و بخسبد و برخيزد و بنشيند خلق ميان در كه بود آن مرد«  

  »نباشد. افلغ خداي از لحظه

) اگــــر ز اهــــل دلــــي بــــاش در ســــفر دائــــم1
 

ــت  ــده اس ــاب گردي ــد كت ــت ص ــه از حرك ــه نقط ك
 

ــي2 ــوا م ــي ز ه ــه م ــمي ك ــاند ) در موس ــوان رس ت
 

ــت؟  ــت اس ــام عزل ــوت و هنگ ــت خل ــه وق ــائب چ ص
 

بــه كــوه قــاف پشــت خــود دهــي از روي آســايش ) 3    
 

ــا را  ــي پ ــا نه ــون عنق ــق چ ــان خل ــر از مي ــرون گ ب
 

خــوش اســت ايــن ره بــه طبــع خلــق بــودن ) 4
 

مــــــدارا بــــــا همــــــه عــــــالم نمــــــودن 
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 ۱۶۶-۱۷۶( املفردات أو التعریب أو املفهوم أو للّرتجمة الجواب يف األدّق  و األصحّ  عّین(:  
لَْت  الّصعبة اإلنسان أعامل« -۱۶۶   »:اّدة!امل هذه بواسطة مَتَّت و الّدینامیت بإخرتاع ُسهِّ
  شد! انجام ماّده این وسیلۀ به و شد آسان دینامیت اخرتاع با بود سخت که انسان کارهای )۱  
  کرد! کامل را آن دینامیت و گشت آسان ماده این اخرتاع با کوش سخت انسان کارهای )۲  
  شد! کامل ماّده این وسیلۀ به و کرد آسان دینامیت اخرتاع با را انسان سخت اعامل )۳  
  شد! کامل ماّده این وسیلۀ به و شد ساده دینامیت اخرتاع با انسان سخت کارهای )۴  
  »:أذهانهم! و األفکار يف ما فیها لیختربوا صغیرة مختربات العلامء لهؤالء کان« -۱۶۷
  !دهند قرار آزمایش مورد بود، هایشان ذهن و فکرها در که را آنچه تا داشتند کوچکی آزمایشگاه دانشمندان این )۱  
  شود! آزمایش آن در بود، اذهانشان و افکار در آنچه اینکه برای بود کوچکی های آزمایشگاه دانشمندان این برای )۲  
  کنند! آزمایش آن در بود، هایشان ذهن و فکرها در آنچه تا داشتند کوچکی های آزمایشگاه دانشمندان این )۳  
  کنند! آزمایش است، هایشان ذهن و افکار در که آنچه تا است کوچکی های آزمایشگاه دانشمندان این برای )۴  
  »:قاتٌِل! کثیرهُ  و ناِفعٌ  قلیلُهُ  کالّدواء الکالم ِألنَّ  قلیالً، تََتکَلُّموا أنْ  حاولوا« -۱۶۸
  است! کشنده زیادش و سودمند اندکش است دارو همچون سخن که چون بگویند؛ سخن اندک که کردند سعی )۱  
  است! کشنده زیادش و مفید کمش که است دارویی مثل سخن زیرا بگویید؛ سخن کم که کنید تالش )۲  
  است! کشنده بسیارش و سودمندتر اندکش که است دارو مثل سخن که چون بگویید؛ کم سخن که بکوشید )۳  
  است! کشنده زیادش و مفید کمش که است دارو همچون سخن زیرا بگویید؛ سخن کم که کنید تالش )۴  
  »:اآلَخر! قسمه ِمن الّناُس  یَستفیدُ  و الخارج إلی منه قسمٌ  یَُصّدرُ  األَرِض، باِطن ِمن یُْسَتخَرجُ  طُ الّنف« -۱۶۹
  کنند! می استفاده آن از مردم را دیگر بخشی و شود می صادر خارج به آن از بخشی شود می خارج زمین درون از نفت )۱  
  دهند! می مردم به استفاده برای را آن دیگر بخش و کنند می صادر خارج به را آن از قسمتی و استخراج زمین عمق از را نفت )۲  
  شود! می صادر خارج به آن از دیگر قسمتی و کنند می استفاده مردم را بخشی شود می استخراج نفت زمین اعامق از )۳  
  کنند! می استفاده آن یگرد بخش از مردم و شود می صادر خارج به آن از قسمتی شود می استخراج زمین عمق از نفت )۴  
  »:األدب! و العفاف و الحیاءِ  يف الفخرَ  أنَّ  یَْعلَُمون ال هم و بأَنُفِسِهم اِْفَتَخروا قد الُجّهال« -۱۷۰
  است! ورزی ادب و پاکدامنی و حیاء در فخر که دانستند منی آنان و اند کرده افتخار خودشان به جاهالن )۱  
  نیست! ادب و پاکدامنی و رشم در جز به افتخار که داند منی که حالی در است کرده افتخار خود به نادان انسان )۲  
  است! ادب و پاکدامنی و حیاء در فخر که دانستند منی که حالی در اند کرده افتخار خویشنت به نادانان )۳  
  است! ادب و عّفت و رشم در فقط افتخار قطعاً  دانستند منی که حالی در شدند مغرور خودشان به جاهل های انسان )۴  
  »:املواطن! إلی کالخدمةِ  عبادةَ  ال و هِ اللّ  رِضا فیها لَیَس  أعاملٍ  يف َخیر ال« -۱۷۱
  نیست! وطن هم به خدمت همچون عبادتی هیچ و ندارد وجود خیری نیست آن در خدا رضایت که کاری در )۱  
  نیست! وطنان هم به خدمت مثل عبادتی و نیست ندارد وجود خدا رضایت آن در که کارهایی در خیر هیچ )۲  
  نیست! وطن هم به خدمت مثل عبادتی هیچ و نیست آن در خدا رضایت که کارهایی در نیست خیری هیچ )۳  
  نیست! کردن خدمت مثل وطنان هم برای عبادتی هیچ و ندارد خیری نیست خدا خشنودی آن در که کاری هیچ )۴  
   الّصحیح: عیِّن -۱۷۲
  نیست! دیگر موجودات در که کرده مجّهز نیروهایی به را انسان خداوند اُخری!: موجودات يف لیست بقّوةٍ  اإلنسانَ  هُ لّ ال َجهَّز )۱  
  آورد! می خیر شام برای آن زیرا، کنید طلب حالل راه از را خود روزی لکم!: خیرٌ  ِألنّه الحالل الطّریق من ِرزْقَُکم أطلبوا )۲  
  دارد! بر در را دارد نیاز آن به بدن که آنچه همۀ آن زیرا بخورید؛ خرما إلیه!: البدن یَحتاجُ  ما کّل  یَحتَوي ِألَنّهُ  التَّمر کُلوا )۳  
  است! سیاه ابرهای از پراما ، نیست بارانی آسامن سوداَء!: بُغیومٍ  مملوَءةٌ  لکّنها ُممطرةً  الّسامءُ  لیَس  )۴  
  املفردات: عن الّصحیح عّین -۱۷۳
  فقط! الغربیّة املجتمعات يف نُِرشَ  العالَم يف فَنٌّ  و علم التّقنیّة: )۱  
  کثیرٌة! علومٌ  له و الّسامء يف الّنجوم مواِقعَ  یَعرُِف  الّذي املَْنَجم: )۲  
  منها! الّناس یستفید و کثیرة فوائد فیها غذائیّة ماّدةٌ  الّشعیر: )۳  
  !لّشفاءیحتاج الیه کّل مریض ل و لِلَمرض مضاّدةٌ  کلمةٌ  الّداء: )۴  

 کتاب کل :۱ قران زبان عربی،      ۲ و ۱ های رسد :۳ قران زبان عربی،
´ 20
پيشنهادي زمان
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  أََقّل: الّتکسیر جمع فیه ما عیِّن -۱۷۴  1212
  أحیاء! العلم أهل و موتیٰ  هؤالءِ  إنَّ  الظّاملینَ  لِلّسالطین قُلُْت  )۱  
  املعامل! و املصانع بإنشاء ألفرد قام و العالَم أنحاء يف الّدینامیُت  اِنْتََرش  )۲  
  البحر! يف املغرقین اَنَْقذتْ  دالفین عن رائعةً  أفالماً  شاَهدتُ  )۳  
  التِّالِل! أمام األنفاق یَْحَرضوا أنْ  لِلُعاّمل الرَُّؤساءُ  اََمرَ  )۴  
  »الفعل! مع إّال  قولٍ  يف خیر ال« املفهوم: يف الخطأ عّین -۱۷۵
  صواب! افتد کم تأّمل  بی سخن )۲  بگشاید! بازو و بندد لب که است آن مرد )۱  
  کجاست! بسنت کار هست، تدانش )۴  شامر! در بود فعل کار به نیاید قول )۳  
  »:رساند! می سود معّین هایی زمینه در برش به که شود می داده کسی به ساله هر نوبل جایزۀ« -۱۷۶
دٍة! مجاالٍت  يف البرشیّةَ  یُفیدُ  الّذي إلی نوبل جائزةُ  الّسنوات کّل  تُعطی )۱     محدِّ
دٍ  مجالٍ  يف البرشُ  به ینتَِفعُ  الّذي إلی مُتَنحُ  نوبل جائزةُ  )۲     سنٍة! کّل  مُحدَّ
َدٍة! مجاالٍت  يف البرشَ  ینَفعُ  من إلی سنةٍ  کّل  نوبل جائزةُ  مُتَنحُ  )۳     ُمحدَّ
دٍة! مجاالٍت  يف البرش أفاد من إلی نوبل جائزةَ  تُعِطي سنةٍ  کّل  يف )۴     محدَّ
  ِّ۱۷۷-۱۷۹( الّرصيفّ  الّتحليل و اإلعراب يف الّصحيح عني(:  
ع« -۱۷۷ عُ  فیها األمنيّ  الوضعِ  إستقرارُ  و الّسیاحّیةِ  إیران معاملِ  تَنوُّ فر إلی الّسائحینَ  یُشجِّ   »إلیها! السَّ
ع« فاعله اسم -»ع و ن« ماّدته -»تفّعل« باب من مصدر تنّوع: )۱   عُ « خربه و مبتدأ »/متنوِّ    »یشجِّ
  بالکرسة رمجرو  و »معامل« للموصوف صفة معرب/ -علمٍ  معرفة -مؤنّث -مفرد -اسم ایران: )۲  
ُع: )۳     فعلیّة الجملة و فعل الزم/ -واحدٍ  حرف بزیادة ثاليثّ  مزید -للغائب -مضارع فعل یشجِّ
  بالفتحة منصوب و مفعول معرب/ -الفاعل إسم -بأل معرّف -للمذکّر سامل جمع الّسائحین: )۴  
   »:األموات! منازل إلی قلنُ  إن و حّیاً  املحسن یبقی« -۱۷۸
   »املحسن« فاعله و فعل الزم/ -»إفعال« باب ِمن -ائبللغ -فعل یبقی: )۱  
  منصوب و حال نکرة/ -معرب -مذکّر -»أحیاء« جمعه و مفرد -اسم حیّاً: )۲  
   حذوفم فاعله و فعل الزم/ -للمجهول -ثاليثّ  مجرّد -للغائب -ماضی نُِقل: )۳  
   »منازل« للمضاف إلیه مضاف معرب/ -مذکّر هو و »موت« مفرده -إسم األموات: )۴  
ُض  لکنَّها و ثابتةٌ  فإنّها البومةِ  عینُ  تتحرَّک ال« -۱۷۹   »:رأسها! بتحریک الّنقَص  هذا تُعوِّ
  فعلیّة الجملة و فاعله و فعل الزم/ -حرفین بزیادة ثاليثّ  مزید -للمخاطب -مضارع فعل تتحّرک: )۱  
  بالّضّمة مرفوع و »إنّ « لـ خرب معرب/ -مؤنّث -مفرد -زائد حرف له فعل من الفاعل اسم ثابتة: )۲  
ُض: )۳     فعلیّة الجملة و فاعله و فعل معلوم/ -»تعویض« مصدره -للغائبة -مضارع فعل تعوِّ
  الجارّ  بحرف مجرور »:بتحریک« معرب/ -زائدان حرفان له باٍب  من -مذکّر -مفرد تحریک: )۴  
 ۱۸۰-۱۸۵( الّتالیة األسئلة عن للجواب املناسب عّین(:  
  الکلامت: حرکات ضبط يف الخطأ عّین -۱۸۰
  )مسؤوالً کانَ  الَعهدَ  إنَّ  بالعهدِ  أوفوا و( )۲  )لَِذنِبک استَغِفر و َحقٌّ  هِ اللّ  وعدَ  إنَّ  فاصِربْ ( )۱  
  )جمیعاً  هِ للّ  العزّةَ  إنّ  قولُُهم یَحزُنَْك  ال و( )۴  )للُمتِّقینَ  ُهدیً  فیه ریَب  ال الکتاُب  ذلکَ ( )۳  
   :محذوفٌ  فاِعلُهُ  ما عیِّن -۱۸۱
  املالئکة! علینا أنزَلتها متعّددةٍ  آیات يف و )۲  الکریم! القرآنِ  يف تعالی هاللّ  قال )۱  
  رصاطه! إلی یهدیهم و الّناَس  یُرِشدوا أنْ  )۴    الّدنیا! هذه يف األنبیاءُ  یُرسُل  )۳  
   الّتشبیه: فیه لیس ما عیِّن -۱۸۲
نٍ  کَثَوٍب  الّربیع إنّ  )۲  البدر! کأنّه یَتأللَؤُ  املؤِمن هذا وجهُ  )۱     جامالً! و ُحسناً  ُملَوَّ
  التّمساِح! مثُل  َسَمکةٌ  ُوِجَدتْ  البُحیرةِ  هذه يف یُقال )۴  متواترًة! طّالِبهِ  يف اَثَّرتْ  املُدرِّس هذا أخالُق  )۳  
  :یختلف عن الباقي» ال« عیِّن -۱۸۳
! الجوّ  ألنّ  الّسامء يف تطیر طائرةَ  ال الیوم )۲  املدرسة! يف َعلَّْمتَنا ما إّال  لَنا علم ال )۱   لِْجيٌّ   ثـَ
  التّفّکر! مثل عبادة ال و الَجهلِ  ِمن أََشدّ  فَقرَ  ال )۴  یَُرضّين! الغضب ِألَنّ  أَغَضَب  ال أنْ  َعَيلَّ  )۳  
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   حاالً: یکونَ  أنْ  یمکن ال ما عیِّن -۱۸۴  1313
  ِجّداً! ةجمیل هي و الخاّصة أثوابهم یَلبُسون املدرسةِ  هذه طّالُب  )۱  
  الجوائز! یُعطیهم املدیر و الّصباحيّ  اصطفاف يف الّناجحونَ  الطّّالُب  َوقََف  )۲  
  بدقّة! العربیّة یدرس و املشاغبین التّالمیذ أمامَ  الّصّف  يف املعلّم َحَرضَ  )۳  
  العلمیّة! نشاطاتهم علی مشتاقین املدرسةِ  ساحةِ  يف الطّّالَب  اُشاِهدُ  )۴  
   اإلعرايّب: املحّل  يف الّصحیح عیِّن -۱۸۵
  خرب) -إلیه (مضاف !ُمجّداً  املاّدة هذه تطویر علی ألفرد َعمَل  )۱  
  خرب) -(فاعل »!غنیّاً  ألفرد أَصبَحَ « الّصحیفة، يف خطأٌ  عنوانٌ  نُِرشَ  )۲  
ها تُساِعدُ  بنٌت  هذه )۳     حال) -(خرب !راضیةً  املنزلیّة األمور يف اُمَّ
  مجرور) و جار -(خرب الّدعوة! لِهذه فرَحتَیْنِ  الّضیافة إلی بنتها و االُمّ  دعوتُ  )۴  

  

  عبارت زير معرّف كدام اثر ارزشمند باستاني است؟ -186

  ».دارد دار لعاب آجرهاي و ها آجرنوشته از روكشي و است شده بنا طبقه چند در خام خشت از استفاده بابنايي در نزديكي شهر شوش كه «  

  ) ايوان كسري4  ) معبد چغازنبيل3  ) كعبۀ زرتشت2  ) معبد آناهيتا1  

  چيست؟» تاريخ«، منظور از واژٔه »تاريخ يونان«در عبارت  -187

  اند. كرده اي كه يونانيان از آن استفاده مي شمار ساالنه ) تقويم و گاه1  

  .است گذرانده سر از ۀ يونانجامع كه ييدادها يرو  و حوادث ۀمجموع) 2  

  .دارند يمعلول و علت ۀرابط گريكد ي با) تحليل وقايع و رويدادهاي جامعه يوناني كه 3  

  اند. شده ليتحل مدارك و شواهد اساس برجامعۀ يونان  يدادهايرو  آن، ۀليوس به كه يعلم) 4  

ي خيتـار  ٔهدور جوامـع و مردمـان يهنگفر  و يعلم ،ياقتصاد ،ياجتماعي زندگ مختلف ابعادبه شناخت  ان،شناس باستان هاي علمي چرا يافته -188
  كمك شاياني كرده است؟

  .دارند هم با يگاتنگتن ارتباط خ،يتار  علم و يشناس باستان) 1  

  شناسي است. هاي باستان تاريخي عمدتاً متكي بر كاوش دوران ۀمطالع) 2  

  يخ كافي هستند.تار  از شيپ دوران شناخت يبرا تنها ينوشتار  منابع) اطالعات 3  

  .است انيفرمانروا  اقدامات و ينظام ي،اسيس وقايع به مربوط ،مكتوب منابع اطالعات ٔهمدع) 4  

  داد؟ را كدام گروه نظامي تشكيل مي انياشكان ينظام التيتشك ساسا -189

  اسلحه كه زره فلزي به تن داشت. نظام سبك ) پياده2  گيري مهارت داشت. دار كه در نشانه كمان نظام ادهيپ) 1  

  .كرد يم يرانداز يت يسوار  هنگام كه يچابك نظام سواره) 4  .بود خود كاله و زره به مجهز كه اسلحه نيسنگ نظام سواره) 3  

  ؟گرفتند متيغن به سفونيت كاخ از ، كدام اثر ارزشمند تاريخي رامسلمان اعراب -190

  بهارستان يقال) 4  )تونير ( تكوك) 3  ) قالي پازيريك2  ) كَرنا (ساز موسيقي)1  

  بد؟اي شيافزا  يعاد مردم و حاكم گروه انيم ياقتصاد و ياجتماع يها ينابرابر  چه عاملي سبب شد تا ،انيهخامنش زمان در -191

  يحكومت التيتشك ۀتوسع و فتوحات شيافزا ) 2    يا حرفه يبند  دسته و كار ميتقس )1  

  صب مهم) انتصاب اعضاي خاندان شاهي به منا4  ) پيدايش طبقۀ نوظهور اشراف و دبيران3  

  است؟ نادرستايران در دورٔه باستان » ادبيات«كدام گزينه دربارٔه  -192

  پارتي بر جاي نمانده است.  خط و زبان به يادب ۀنوشت چيه) از دورٔه اشكانيان تقريباً 1  

  د.كردن مي منتقل يبعد  يها نسل به نهيس به نهيس را يپهلوان و يمل يها داستان گرد، ي دورهها گوسان) 2  

  اقتباس شده، از يادگارهاي عصر هخامنشي است.  »شب كي هزارو« مشهور  از داستان كه »افسان هزار«هاي  قصه) 3  

  .است افتهي ادامه معاصر دوران تا رانيا  در همچنان شاهنامه، و ها نامه يخدا نيتدو گويي، حتي پس از  ) سنت نقالي و قصه4  

  كانيان چه بود؟عامل مهم رونق بازرگاني خارجي در دورٔه اش -193

  نيچ و رانيا  انيم يتجار  و ياسيس روابط يبرقرار ) 2  دوفروشيخر  به مربوط مقررات و نيقوان) اجراي دقيق 1  

  ييا يدر  و ينيزم يرهايمس در تجارت) گسترش 4  ) حذف حقوق و عوارض گمرگي در تجارت با روم3  
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  م مضمون است؟حاوي كدا رستم نقش در زرتشت ۀكعب در كمي شاپور ۀنوشت سنگ -194  1414

  ) جغرافياي تاريخي شهرهاي ساساني2  انيروم با شاپور يكم يها جنگ شرح )1  

  ساسانيان ٔه شجاعتدربار افسانه با ختهيآم ) توصيفي4  نشيآفر  آغاز از رانيا  مردم و نيسرزم يعموم خيتار  )3  

  جنگ جهاني اول با اعالن جنگ اتريش عليه كدام حكومت، آغاز شد؟ -195

  لهستان) 4  صربستان) 3  فرانسه) 2  لمانآ ) 1  

  ؟برسند خود يانقالب اهداف به طيشرا  از استفاده با تا داد قرار كيبلشو  رهبران ارياخت در را فرصت نيا كدام واقعه،  -196

  ) روي كار آمدن لنين4  ) وقوع جنگ جهاني اول3  ) دستگيري تزار روس2  1905) انجام اصالحات 1  

  ، دست به چه اقدامي زد؟كند خارج به ها آن فرستادن نيگز يجا  را كشور داخل در دانشجو آموزش كهبراي آن ريركبيام -197

  هاي سنتي خانه جاي مكتب ) برپايي مدارس جديد به2    ) تأسيس مدرسۀ دارالفنون1  

  ) به خدمت گرفتن استادان روسي و انگليسي4  ييكا يآمر  و يياروپا ) استخدام مسيونرهاي 3  

  به مجلس حمله كردند؟» يا مرگ يا استقالل«پس از كدام واقعه در دوران مشروطه، تظاهركنندگان مردمي خصوصاً زنان، با شعار -198

  السلطنه پس از اخطار روسيه دست صمصام انحالل مجلس شوراي ملي به) 1  

  اهللا آخوند خراساني در راه بازگشت به ايران مرگ مشكوك آيت) 2  

  به توپ بستن مجلس به دستور محمدعلي شاهتعطيلي و ) 3  

  اهللا نوري اعالم حكم اعدام شيخ فضل) 4  

  هدف حكومت قاجار از تالش براي برقراري ارتباط با كشورهايي مانند اتريش، بلژيك و ايتاليا چه بود؟ -199

  طلبي عثماني سعه) يافتن متحداني براي مقابله با تو 2  هاي فرهنگي و بازرگاني با اروپا ) گسترش همكاري1  

  رانيا  امور در انگلستان و هيروس دخالت و نفوذ از كاستن) 4  ) جبران خيانت ناپلئون به ايران و صلح وي با روسيه3  

  ؟شد آغاز مجلس ، كشمكش ميان شاه قاجار وشاهپس از كدام اقدام محمدعلي  -200

  گذاري ت نمايندگان مجلس در جشن تاج) اجتناب از دعو 2  ) خودداري از امضاي متمم قانون اساسي مشروطه1  

  وزيري السلطان به نخست اصغرخان امين علي ) انتصاب ميرزا4  ميان روسيه و انگلستان 1907) عدم اعتراض به قرارداد 3  

  

  هاي كشاورزي در ايران امروز، درست است؟ كدام گزينه دربارٔه اولويت -201

  زايش صادرات، بهتر است محور توسعۀ كشاورزي از باغداري به زراعت تغيير كند.) با توجه به اف1  

  ) با توجه به كاهش منابع آب، بهتر است محور توسعۀ كشاورزي از زراعت به باغداري تغيير كند.2  

  ) با توجه به افزايش صادارات، بهتر است محور توسعۀ كشاورزي از زراعت به باغداري تغيير كند.3  

  ا توجه به كاهش منابع آب، بهتر است محور توسعۀ كشاورزي از باغداري به زراعت تغيير كند.) ب4  

  دارد؟» نظامي«يك از شهرهاي زير، نقش  هاي اطراف خود است و كدام تأثير پديده كدام سكونتگاه روستايي تحت -202

  آبادان  -) روستاي پراكنده4  ياسوج -ز) روستاي متمرك3  بوشهر -) روستاي پراكنده2  پيرانشهر -) روستاي متمركز1  

  است؟ نادرستكدام گزينه در مورد قانون تقسيمات كشوري  -203

  استان تقسيم كرد. 10به تصويب رسيد و ايران را به  1316) نخستين بار در 1  

  ) پس از پيروزي انقالب براي اولين بار مورد تجديدنظر قرار گرفت.2  

  هاي جديدالتأسيس هستند. تان از جمله استانهاي قم، قزوين و گلس ) استان3  

  استان است. 31) بر اساس آخرين تغييرات اين قانون ايران داراي 4  

ريزان داشت، اما در حال حاضر در مطالعات جمعيتي، بررسي ............... از اهميـت  هاي برنامه گيري در گذشته ............... نقش مهمي در تصميم -204
  دار است.زيادي برخور 

  آمار جمعيت -) تركيب جمعيت2  تركيب جمعيت -) ساختمان جمعيت1  

  ساختمان جمعيت -) آمار جمعيت4    قانون هفتاد -) هرم سني3  

  هاي آبي ايران است؟ ها و داليل اهميت كدام پهنه ترتيب از ويژگي به» كاربرد پزشكي رسوبات«و » جنس منحصر به فرد سواحل« -205

  درياي عمان -فارس ) خليج2    درياي مازندران -) درياي عمان1  

  درياچه اروميه -) درياي مازندران4    درياچه اروميه -) درياي عمان3  
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  كند؟ اطالعات درستي ارائه مي» هواشناسي«شده در كدام گزينه، دربارٔه  هر دو عبارت ذكر -206  1515

  شود. هاي هواشناسي ممكن مي ا استفاده از نقشه، ب»وهواي استان خراسان جنوبي، گرم و خشك است آب«الف) تعيين اينكه   

  بيني كند. هاي آينده پيش تواند وضع هوا و تغييرات آن را براي ماه فشار و پرفشار، مي ب) سازمان هواشناسي با بررسي مراكز كم  

  شود. هاي هواشناسي از اطالعاتي مانند فشار، رطوبت و دما استفاده مي پ) براي تهيه نقشه  

  كنند. ها را بررسي مي هاي هوا و سرعت و جهت حركت آن مدت، نوع توده بيني وضع هوا در كوتاه اسان براي پيشت) هواشن  

  ) ب و ت4  ) پ و ت3  ) ب و پ2  ) الف و ت1  

  درستي بيان كرده است؟ هاي زير را به كدام گزينه درستي يا نادرستي عبارت -207

  گردد. ران سنوزوئيك باز ميهاي ايران به دو  الف) پيدايش نهايي ناهمواري  

  ب) آالداغ و شاه كوه، هر در منطقۀ كوهستاني شمال كشور قرار دارند.  

  هاي گذشته طغيان رودهاي حوضۀ كوهستاني البرز بيش از گذشته شده است. پ) طي دهه  

  ن است.شرقي ايرا  هاي شرق و جنوب هاي مريخي از جمله اشكال حاصل از برخورد صفحات در كوه ت) ناهمواري  

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

  درست -درست -نادرست -نادرست )4    درست -نادرست -درست -درست )3  

  يك از انواع موقعيت جغرافيايي است؟  تأثير كدام تحت ،ذكرشده در زير مواردهريك از  -208

  زاگرسالف) فقير بودن پوشش گياهي در دامنۀ بادپناهي   

  رغم نزديكي به منابع رطوبت كمبود بارش در مناطق جنوبي كشور علي ب)  

  پ) وضعيت مناسب ايران براي پرورش انواع دام  

  ت)پتانسيل مناسب نواحي شرقي و مركزي كشور براي رشد صنعتي  

  نسبي - نسبي - مطلق - نسبي )2    مطلق -نسبي -نسبي -) مطلق1  

  نسبي -مطلق -مطلق -سبي) ن4    مطلق - مطلق - نسبي - مطلق )3  

  ؟نداردخواني  شده در پرانتز هم يك از موارد زير با عبارت ذكر كدام ،هاي كليدي جغرافيا با در نظر گرفتن پرسش -209

  ها از عوامل بروز بحران ريزگردها است (چرا؟)  ) از ميان رفتن باتالق1  

  تركيه را درگير كرده است (كجا؟)  ) بحران ريزگردها كشورهاي زيادي در منطقه از جمله ايران و2  

  كسي؟) ها و تشديد اين بحران شده است (چه هاي مكرر بر روي رود كارون موجب خشك شدن تاالب ) سد سازي3  

 چيز؟) رسد (چه ) تعداد ذرات ريز گرد و غبار در هوا، برخي مواقع به چندبرابر بيش از حد مجاز مي4  
  ؟نداردارتباطي » ها مراتب سكونتگاه سلسله«هاي زير با مفهوم  گزينه يك از شده در كدام اطالعات طرح -210

  ) كابل، مزارشريف و قندهار از جمله شهرهاي مهم افغانستان هستند.1  

  هزار كيلومتر مربع وسعت دارد. 18) استان تهران 2  

  ميليون نفر جمعيت دارد. 8) شهر بغداد نزديك به 3  

 چند نقش (گردشگري، صنعتي، دانشگاهي و...) است. زمان داري ) شهري مثل تهران هم4  
  ............... جز بهكنند  ها اطالعات درستي در مورد مادرشهرها ارائه مي همۀ گزينه -211

  ميليون نفر ذكر شده است. 10ميليون تا بيش از  1) براي جمعيت آن ارقام مختلفي از 1  

  ها است. هاي آن درشهرها و گسترش حومه) منطقۀ مادرشهري حاصل افزايش جمعيت ما2  

  اند. هاي اقماري پديد آمده ) در پيرامون تمام مادرشهرها، شهرها و شهرك3  

  خورد. مي پيوند ديگر مادرشهر يها شهرك وها  حومه به شهر مادر يك ي اقماريها شهرك وها  حومه مگاالپليس، ) در4  

  گيرد؟ هاي آمايش سرزمين قرار مي يك از ويژگي ب كدامدر چارچو » نابرابري فضايي«تالش براي رفع  -212

  مناطق كشور همۀ يها توانمندي وها  ظرفيت به ) توجه2    توسعه ابعاد همۀ به ) توجه1  

  توسعه در عدالت به ) توجه4    جمعيت متوازن ) توزيع3  

  از سايرين است؟» تر قديمي«ها  يك از آن هاي توسعۀ روستايي زير، تشخيص دهيد كدام با توجه به محتواي برنامه -213

  برابر افزايش پيدا كند. 5/2ساله به  هدف از اين برنامه اين بود كه سطح زير كشت در پايان يك برنامۀ ده الف)  

  خانوار گازرساني انجام شود. 20هدف از اين برنامه اين بود كه ظرف دو دهه به تمامي روستاهاي باالي  ب)  

  بود كه زمينه را براي تأسيس خانۀ بهداشت در تمامي روستاهاي بزرگ فراهم سازد.اين برنامه در پي آن  پ)  

  هاي سيار فراهم گرديد. طي اين برنامه امكان دسترسي روستاهاي يك استان به كتابخانه ت)  

  ) برنامه ت 4  ) برنامه پ3  ) برنامه ب2  ) برنامه الف1  
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  ستي ذكر شده است؟در  هاي زير به در كدام گزينه پاسخ پرسش -214  1616

  اي چقدر است؟ ونقل جاده ونقل ريلي به حمل الف) نسبت مصرف سوخت در حمل  

  اند؟ روند، كدام شمار مي ب) دو مورد از كشورهايي كه امروزه توليدكنندٔه عمدٔه قطارهاي تندرو به  

  است؟ ونقل يك از انواع حمل هاي كدام از ويژگي ،زيست و آاليندگي كمتر پ) سازگاري با محيط  

  ونقل ريلي  حمل -ژاپن و كره جنوبي -سوم ) يك2  ونقل از طريق خطوط لوله حمل -فرانسه و تايوان -هفتم ) يك1  

  ونقل ريلي حمل -آمريكا و ژاپن -سوم ) يك4  اي ونقل جاده حمل -آلمان و استراليا -هفتم ) يك3  

  ؟ندارداشاره  ونقل در نيمه دوم قرن بيستم كدام گزينه به تحوالت صنعت حمل -215

  ترافيكي متداول شد. مشكل حل برايها  بزرگراه وها  آزادراه ) ساختن1  

  ضاهاي شهري و خارج از شهرها را تغيير داد.) اختراع و توليد انبوه خودرو، چهرٔه ف2  

  كردند. آزمايش پرسرعت قطارهاي توليد براي را ييها  ) برخي كشورها مانند اسپانيا طرح3  

  هاي كانتينربر توليد شدند. رو و كشتي -هاي رو ) كشتي4  

  

 ترتيب هريك از مفاهيم زير با كدام عبارت در ارتباط هستند؟ به -216
  پيامدهاي كنش ■  

 ارادي بودن كنش ■  
 كنش فردي و دروني ■  
 هاي اجتماعي معنادار بودن پديده ■  
هرگـز وجـود حاضـر غايـب  -كننـد  دليل پيامدهاي نامطلوبشان خـودداري مـي ها به ها از انجام برخي كنش نانسا  -) انسان در گرو اعمال خويش است1  

  آورند.  وجود مي ها در ارتباط با يكديگر به هاي اجتماعي را انسان  پديده -اي/ من در ميان جمع و دلم جاي ديگرست شنيده

اي/ مـن در  هرگز وجود حاضر غايب شنيده -اري آگاه باشد؛ ولي تصميم به انجام آن نگيردممكن است فردي به ك -) انسان در گرو اعمال خويش است2  
 كنند. افراد انساني با آگاهي، اراده و هدف عمل مي -ميان جمع و دلم جاي ديگرست

رعايـت قـوانين  -نجـام آن نگيـردممكن است فردي به كاري آگاه باشد؛ ولي تصـميم بـه ا -) كنش انسان برخالف فعاليت ساير مخلوقات معنادار است3  
 آورند.  وجود مي ها در ارتباط با يكديگر به هاي اجتماعي را انسان  پديده -شب و به دور از چشم ديگران راهنمايي و رانندگي در نيمه

رعايـت  -كنند  طلوبشان خودداري ميدليل پيامدهاي نام ها به ها از انجام برخي كنش انسان -) كنش انسان برخالف فعاليت ساير مخلوقات معنادار است4  
 كنند. افراد انساني با آگاهي، اراده و هدف عمل مي -شب و به دور از چشم ديگران قوانين راهنمايي و رانندگي در نيمه

  ترتيب پيامد هريك از عبارات زير در كدام گزينه آمده است؟ به -217

  ها با يكديگر مقايسۀ پديده ■  

 ماعي توسط افرادپذيرش عضويت جهان اجت ■  
 تغيير در هنجارها و نمادها كه به تغيير در اعتقادات منجر شود. ■  
 تحول و تغيير بنيادين جهان اجتماعي -گيري هويت اجتماعي شكل -گيري جهان اجتماعي ) شكل1  
 اجتماعيهاي سطحي جهان  تحول و تغيير در اليه -گيري هويت اجتماعي شكل -ها ها و تفاوت ) آشكار شدن شباهت2  
 هاي سطحي جهان اجتماعي تحول و تغيير در اليه -راه يافتن به جهان اجتماعي -گيري جهان اجتماعي ) شكل3  
 تحول و تغيير بنيادين جهان اجتماعي -راه يافتن به جهان اجتماعي -ها ها و تفاوت ) آشكار شدن شباهت4  
 ند؟هست هاي اجتماعي مختلف كدام است؟ و دو معيار ارزيابي جهان اره كردهاششناسان در دوران مدرن  نقش مهم مردم كدام گزينه به -218
هايي    محدوديت ها و   فرصت -ها هاي آن   ها و ارزش   آرمان -ها ترين انتقادها به خودمداري فرهنگ غرب و تصور سادٔه آن از ساير فرهنگ ) مطرح كردن مهم1  

  آورند.   دنبال مي كه به

 آورند.  دنبال مي هايي كه به   ها و محدوديت   فرصت - ها هاي آن   ها و ارزش   آرمان - ها به گذشتۀ بشر متعلق بودند ده و ابتدايي كه به اعتقاد آنمطالعۀ جوامع سا )2  
 -جديد بـراي انسـانهاي  ها و ظرفيت فراهم كردن افق -ها ترين انتقادها به خودمداري فرهنگ غرب و تصور سادٔه آن از ساير فرهنگ ) مطرح كردن مهم3  

 شكل دادن يا ندادن به نهادهاي اجتماعي مختلف
شـكل دادن يـا  -هاي جديد براي انسـان ها و ظرفيت فراهم كردن افق -ها به گذشتۀ بشر متعلق بودند ) مطالعۀ جوامع ساده و ابتدايي كه به اعتقاد آن4  

 ندادن به نهادهاي اجتماعي مختلف 

 
 

 )سنجش سازمان حذفیات گرفنت نظر در با(                                   کتاب کل :۱ شناسی جامعه      ۵ درس انتهای تا ۱ درس از :۳ شناسی جامعه
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 ت زير كدام عبارات با يكديگر مرتبط هستند؟مشخص كنيد از ميان عبارا  -219  1717
 عقالنيت ذاتي )ب  نظام اجتماعي پيچيدٔه خودساختۀ بشر )الف  
 زوال معنا )د  عنوان دو روش علمي عقل و وحي به )ج  
 ها حق يا باطل بودن عقايد و آرمان )و  هاي بشري ها و آرمان ارزيابي ارزش )ه  
 ها از دست رفتن اراده و آزادي انسان )ز  
  »ج، و« -»هب، د، « -»الف، ز) «2    »و، ز« -»هب، ج، « -»الف، د) «1  

  »و، ز« -»، جهالف، « -»ب، د) «4    »، وه« -»د، الف، ز« -»ب، ج) «3  

، گويم/ تو خـواه از سـخنم من آنچه شرط بالغ است با تو مي«چيزي اشاره دارد؟ و بيت  ها از هويت واقعي خود به چه غفلت و فراموشي انسان -220
 در تقابل با چه نگاهي است؟» پندگير خواه مالل

  عضويت در جهان اجتماعي، همواره با نظارت و كنترل اجتماعي همراه است.  -) نظريات متنوع دانشمندان دربارٔه هويت آگاهانۀ انسان1  

 مقررات در جهان اجتماعي بسنده كردن افراد به يادآوري قواعد و -شناسي دربارٔه هويت ) نقطۀ اشتراك دين و فلسفه و روان2  
 عضويت در جهان اجتماعي، همواره با نظارت و كنترل اجتماعي همراه است.  -شناسي دربارٔه هويت ) نقطۀ اشتراك دين و فلسفه و روان3  
 ي بسنده كردن افراد به يادآوري قواعد و مقررات در جهان اجتماع -) نظريات متنوع دانشمندان دربارٔه هويت آگاهانۀ انسان4  
 است؟ نادرستعبارت كدام گزينه در ارتباط با تعارض فرهنگي درست و در ارتباط با بحران هويت  -221
  منجر شود. » بحران هويت«تواند به  تزلزل فرهنگي مي - هاي يك جهان اجتماعي است منظور از تعارض فرهنگي همان شيؤه زندگي ناسازگار با عقايد و ارزش )1  

بحـران  -سـازند، موردترديـد قـرار گيرنـد هايي كه هويت فرهنگي جهان اجتماعي را مي ها و ارزش دهد كه عقايد، آرمان مي رخ مي) تعارض فرهنگي هنگا2  
 هاي عميق و بنيادين جهان اجتماعي است. گيري تحول فرهنگي در اليه هويت نتيجۀ شكل

آيد كـه  بحران هويت زماني پديد مي -گردد بازمي هاي اعضاي جهان اجتماعي    اليتها و فعّ   ) تعارض فرهنگي، گاهي ناشي از علل دروني است و به نوآوري3  
 ها ثبات و استقرار خود را در زندگي مردم از دست بدهند. ها و ارزش آرمان

دنبـال بيـاورد،  ها در تقابل هستند به   هايي از زندگي را كه با عقايد و ارزش   ) اگر تغييرات هويتي بيرون از مرزهاي مقبول جهان اجتماعي رخ دهد و شيوه4  
هـاي  آيد كـه جهـان اجتمـاعي، تـوان حفـظ و دفـاع از عقايـد و ارزش وجود مي بحران هويت فرهنگي در جايي به -شود رض فرهنگي منجر مي به تعا

 اجتماعي خود را نداشته باشد. 
 كند؟ كدام گزينه جدول زير را كامل مي -222

 پيامد شرايط ارتباط

هاي   هاي خود، با جهان ها و ارزش تماعي با حفظ عقايد، آرمانجهان اج
 اجتماعي ديگر تعامل و داد و ستد داشته باشد.

 (الف)

 خودباختگي فرهنگي (ب)

 (ج) تفسير توحيدي ايرانيان از هويت خود پس از آشنايي با اسالم

 -صورت تقليدي نهـاد و هنجارهـاي فرهنگـي ديگـر را فراگـرفتن نش و بهبدون تحقيق و گزي -) فراهم شدن زمينۀ گسترش و پيشرفت جهان اجتماعي1  

  ملحق شدن ايران به جهان اسالم

هويـت  -مرعوب قدرت اقتصادي و سياسي برتر غرب شدن در رويـارويي بـا جهـان غـرب -) حفظ هويت جهان اجتماعي در محدودٔه هنجارها و نمادها2  
 مد.صورت بخشي از هويت جهان اسالم درآ  ايراني به

ملحـق  -صورت تقليدي عناصـر فرهنگـي ديگـر را فراگـرفتن بدون تحقيق و گزينش و به -) حفظ هويت جهان اجتماعي در محدودٔه هنجارها و نمادها3  
 شدن ايران به جهان اسالم 

هويـت ايرانـي  -با جهان غـربمرعوب قدرت اقتصادي و سياسي برتر غرب شدن در رويارويي  -) فراهم شدن زمينۀ گسترش و پيشرفت جهان اجتماعي4  
 صورت بخشي از هويت جهان اسالم درآمد. به

 هاي اقتصادي نفتي و مالي عليه ايران، به تصوير كشيده است؟ گيري تحريم كدام گزينه روند درستي را در شكل -223
آمدن دولت بزرگي كه رفاه اقتصادي را به مدد نفت افـزايش  وجود به اقتصاد وابسته به نفت  ايجاد درآمد هنگفت و بدون زحمت حاصل از فروش نفت  )1  

  گيرد. المللي قرار مي استفادٔه بين اي كه مورد سوء گيري وضعيت شكننده شكل هاي آموزش و بهداشت از درآمدهاي نفتي  تأمين هزينه دهد  مي

دهـد  ن دولت بزرگي كه رفاه اقتصادي را به مدد نفت افزايش مـيوجود آمد به گيري توليد ملي ضعيف و شكننده  شكل ) اقتصاد وابسته به نفت 2  
 مدت  وجود آمدن احساس رفاه در كوتاه به گيرد. المللي قرار مي استفادٔه بين اي كه مورد سوء گيري وضعيت شكننده شكل 

هاي  تأمين هزينه يكي از منابع درآمدي دولت عنوان  توجهي به دريافت ماليات به بي ) ايجاد درآمد هنگفت و بدون زحمت حاصل از فروش نفت 3  
 گيري توليد ملي ضعيف و شكننده  شكل مدت  وجود آمدن احساس رفاه در كوتاه به آموزش و بهداشت از درآمدهاي نفتي 

وجود  به د وابسته به نفت اقتصا گيري توليد ملي ضعيف و شكننده  شكل عنوان يكي از منابع درآمدي دولت  توجهي به دريافت ماليات به ) بي4  
 گيرد. المللي قرار مي استفاده بين اي كه مورد سوء گيري وضعيت شكننده شكل مدت  آمدن احساس رفاه در كوتاه
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 شود؟ اي خواهد داشت؟ و به چه دليل به اين نوع دانش، دانش عمومي گفته مي ترتيب نبود دانش عمومي چه نتيجه به -224  1818
تنهـايي و  كنـيم، مجبـور نيسـتيم خودمـان بـه ها با هم زندگي مي زيرا از آنجا كه ما انسان -تماعي و فروپاشي جهان اجتماعي) مختل شدن زندگي اج1  

  هايمان را توليد كنيم.  تك كنش جداگانه، دانش الزم براي تك

ورود به جهان اجتماعي، با ديگراني كه در همان جهان زيرا انسان با تولد و  -سبب عادت ) غفلت از آگاهي موجود در كنش و پنهان ماندن معناي آن به2  
 شود.  ها سهيم و شريك مي ها و دانش اي از آگاهي كنند، در مجموعه اجتماعي زندگي مي

خودمـان  كنيم، مجبور نيستيم ها با هم زندگي مي زيرا از آنجا كه ما انسان -سبب عادت ) غفلت از آگاهي موجود در كنش و پنهان ماندن معناي آن به3  
 هايمان را توليد كنيم.  تك كنش تنهايي و جداگانه، دانش الزم براي تك به

زيرا انسان با تولد و ورود به جهان اجتماعي، با ديگراني كه در همان جهان اجتماعي زندگي  -) مختل شدن زندگي اجتماعي و فروپاشي جهان اجتماعي4  
 شود. سهيم و شريك ميها  ها و دانش اي از آگاهي كنند، در مجموعه مي

 هريك از عبارات زير، نتيجۀ چه چيزي هستند؟ -225
  تر شدن دانش عمومي غني ■  

 تعاريف متفاوت از دانش علمي ■  
 قطع شدن ارتباط دوسويۀ دانش عمومي و دانش علمي ■  
 از دست رفتن توان الزم دانش علمي براي حل مسائل و مشكالت دانش عمومي ■  
رواج يافتن تعاريف متفاوت و گـاه  -رواج يافتن تعاريف متفاوت و گاه متضادي از علم -هاي فرهنگي مختلف هويت -جهان اجتماعيهاي علمي  ) تالش1  

 متضادي از علم 
نداشـتن دغدغـۀ كشـف  -نداشتن دغدغۀ كشف واقعيت و تشخيص درست و غلـط -هاي اجتماعي مختلف هويت -هاي علمي جهان اجتماعي ) تالش2  

 شخيص درست و غلط واقعيت و ت
نداشـتن دغدغـۀ كشـف واقعيـت و  -رواج يافتن تعاريف متفاوت و گاه متضادي از علم -هاي فرهنگي مختلف هويت -) دور شدن از خرافات و تعصبات3  

 تشخيص درست و غلط 
رواج يافتن تعاريف متفـاوت  -غلط نداشتن دغدغۀ كشف واقعيت و تشخيص درست و -هاي اجتماعي مختلف هويت -) دور شدن از خرافات و تعصبات4  

 و گاه متضادي از علم 
 ؟داردبه ارتباط دانش عمومي و دانش علمي يكساني عبارات كدام گزينه هماهنگ با متن زير، رويكرد  -226
  »دانش عمومي پايه و اساس هرگونه دانشي از جمله دانش تجربي است.«  

هـا بـراي  دانش را انسـان -ها كشف و بازخواني واقعيت هستند دانش -پاشد لمي و دانش عمومي فرو ميهاي اين ديدگاه، مرز دانش ع ) در برخي از نحله1  
  ها، دانش حاصل از زندگي است. همۀ دانش -كنند سامان دادن به زندگي خود توليد مي

دانش عمومي و  -حاصل از زندگي برتري ندارددانش تجربي بر دانش  -دانش علمي، راه كشف واقعيت نيست -ها خلق و بازسازي واقعيت هستند ) دانش2  
 دانش علمي رابطۀ متقابل دارند.

ها خلق  دانش -دانش تجربي بر دانش حاصل از زندگي برتري ندارد -ها دانش حاصل از زندگي است همۀ دانش -) دانش علمي، راه كشف واقعيت نيست3  
 و بازسازي واقعيت هستند.

 -پاشـد هاي اين ديدگاه، مرز دانش علمي و دانش عمومي فرو مـي در برخي از نحله -كنند دادن به زندگي خود توليد ميها براي سامان  ) دانش را انسان4  

 ها كشف و بازخواني واقعيت هستند. دانش -دانش عمومي و دانش علمي رابطۀ متقابل دارند
 درست يا نادرست بودن عبارات زير را مشخص كنيد: -227
  گيرد.  اي شكل مي شود، علم ويژه توجهي فراهم مي ز علوم، دانش علمي قابلوقتي دربارٔه روشي ا  ■  

 علوم تأكيد كردند. » روش« بر» موضوع «جاي اي در جهان غرب پيدا شدند كه به در اوايل قرن بيستم ميالدي عده ■  
 . هاي اجتماعي مختلف براساس هويت فرهنگي خود، تعاريف متفاوتي از دانش علمي دارند جهان ■  
 تر از عالم و آدم از نتايج تفكر و تعقل در هويت انسان است.  تر و گسترده هاي اطراف انسان و رسيدن به آگاهي عميق درك پديده ■  
  درست -درست -درست -) نادرست2  درست -نادرست -نادرست -) درست1  

 نادرست -درست -نادرست -) درست4  درست -نادرست -درست -) نادرست3  
 يك از عبارات زير به چه مفهومي اشاره دارند؟هر  -228
  هاي مختلف نظام اجتماعي بر يكديگر اثرپذيري و اثرگذاري بخش ■  

 تالش نظام اجتماعي براي تأمين نيازهاي خود ■  
 همراه بودن تغيير در يك پديدٔه اجتماعي با تغيير در پديدٔه ديگر ■  
 وحدت روش علوم ■  
  پوزيتيويسم  -ي و آماريهاي كمّ فهم از طريق روش -حفظ شدن نظام اجتماعي روند -) ساختار نظام اجتماعي1  

 پوزيتيويسم  -تغييري هم -روند حفظ شدن نظام اجتماعي -) پويايي نظام اجتماعي2  
 ييني شناسي تب جامعه -ي و آماريهاي كمّ فهم از طريق روش -تغيير در خود و محيط توسط نظام اجتماعي -) پويايي نظام اجتماعي3  
 شناسي تبييني جامعه -تغييري هم -تغيير در خود و محيط توسط نظام اجتماعي -) ساختار نظام اجتماعي4  
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 تواند باشد و چرا؟ و اين نگاه در چه بازٔه زماني مطرح بود؟ ترتيب عبارت زير معناي كدام جمله مي به -229  1919
  »پذير باشد. شد كه با حس و تجربه مشاهده علمي و معتبر محسوب ميها، دانش  بيان آن دسته از روابط علت و معلولي ميان پديده«  

  اوايل قرن نوزدهم - توانستند كشف كنند ها را تنها با حس مي زيرا ارتباط ميان پديده - تبيين يعني بيان چرايي يك پديده يا نشان دادن علت ايجاد يا زوال آن )1  

هـا را تنهـا بـا حـس  زيرا ارتبـاط ميـان پديـده -هاي تجربي به رسميت شناخته شوند د صرفاً تبيينشود و باي ) دانش علمي به دانش تجربي محدود مي2  
 اواخر قرن نوزدهم -توانستند كشف كنند مي

 اواخر قرن نوزدهم - يدآ  دست مي پنداشتند كه دانش علمي تنها از راه حس به زيرا چنين مي - تبيين يعني بيان چرايي يك پديده يا نشان دادن علت ايجاد يا زوال آن )3  
پنداشتند كه دانش علمي تنهـا  زيرا چنين مي -هاي تجربي به رسميت شناخته شوند شود و بايد صرفاً تبيين ) دانش علمي به دانش تجربي محدود مي4  

 اوايل قرن نوزدهم -آيد دست مي از راه حس به
 هاي نظم اجتماعي در رويكرد تبييني داشت، در كدام گزينه آمده است؟ هها به پيچ و مهر  شود به تقليل انسان مهمترين انتقادي كه مي -230
  سازد. جاي اينكه انسان را بر جامعه مسلط كند، او را مغلوب جامعه مي ) به1  

 هاست و بود و نبود آن، وابسته به انسان است. هاي انسان ) جامعه برخالف طبيعت، محصول و مخلوق كنش2  
 شود. هاي اوست نه يك پديدٔه اجتماعي صرف كه با قواعد انساني كنترل مي اه انسان و كنش) نظم اجتماعي محصول نگ3  
 ) نظم اجتماعي بيرون از ما و مستقل از ما نيست بلكه امري است انساني كه بايد خود را با آن تطبيق دهيم.4  
 بيت زير به چه نكاتي در ارتباط با كنش اجتماعي اشاره دارد؟ -231

ـــاغ رع  يـــت ملـــك خـــورد ســـيبياگـــر ز ب
 

ــــيخ  ــــت از ب ــــان او درخ ــــد غالم  برآورن
 

هـاي خـود، نظـم  هـا و ارزش ها قادرند با توجه به آرمان انسان -ها صرفاً مجريان نظم نيستند ) زندگي اجتماعي انسان و نظم، همزاد يكديگرند، اما انسان1  
  ند يا به عكس افزايش دهند.اجتماعي را تغيير دهند و از مشكالت احتمالي ساختارهاي اجتماعي بكاه

زنـدگي  -گـذاريم طور يكسان، در حفظ وضع موجود يا تغييـر آن، اثـر مـي هاي اجتماعي خود به ) همۀ ما از آنجا كه عضوي از جامعه هستيم، با كنش2  
 ها صرفاً مجريان نظم نيستند. اجتماعي انسان و نظم، همزاد يكديگرند، اما انسان

ميزان تأثيرگذاري همۀ اعضاي جامعه يكسان نيست  -رسند، بيرون از دايرٔه نفوذ و تأثير ما نيستند عي، آنچنان كه به نظر مي) مشكالت و مسائل اجتما3  
 ها، نسبت به سايرين اثرگذاري بيشتري دارند. و صاحبان برخي مشاغل و مسئوليت

مشكالت و  -گذاريم ر يكسان، در حفظ وضع موجود يا تغيير آن، اثر ميطو  هاي اجتماعي خود به ) همۀ ما از آنجا كه عضوي از جامعه هستيم، با كنش4  
 رسند، بيرون از دايرٔه نفوذ و تأثير ما نيستند. مسائل اجتماعي، آنچنان كه به نظر مي

 هاي كنش مرتبط است؟ يك از پيامدهاي ناديده گرفتن ويژگي ترتيب هريك از عبارات زير به كدام به -232
  ها هستند. قيت دو بال موفقيت انساننظم اجتماعي و خال  ■  

 توزي يك رذيلت اخالقي است. توان گفت كه مهرباني يك فضيلت اخالقي و كينه هاي تجربي نمي با استفاده از روش ■  
 كسي از نژاد برتر برخوردار است. گيري اجزاي بدن در ايام جنگ جهاني دوم براي تعيين اينكه چه اندازه ■  
 آموز براي اجراي نمايش. ها به موجوداتي آرام و دست ها و تبديل كردن آن حيوانات در سيركتربيت و نگهداري  ■  
 افول معاني  -افول معاني -افول معاني -ها ) ركود اراده2  ها سقوط ارزش -ها سقوط ارزش -ها سقوط ارزش -ها ) ركود اراده1  
 ها سقوط ارزش -ها ركود اراده -ها ركود اراده -افول معاني) 4  افول معاني -ها سقوط ارزش -ها سقوط ارزش -) افول معاني3  
 ترتيب هريك از عبارات، مصداق كدام قسمت جدول هستند؟ به -233

  هاي اجتماعي و انساني دهزدايي از پدي هويت ■  

 هاي اجتماعي مورد پديده نظريات متفاوت در ■  
 تنوع و تكثر معاني ■  
  الف -ب -) ج4  ج -الف -) ب3  ب -ج -) الف2  ج -ب -) الف1  

 كند؟ مي را بازگوعبارات كدام گزينه همگي نظرات ماكس وبر  -234
تواند دربـارٔه  هاي اجتماعي را توصيف كند؛ اما نمي ها و ارزش تواند آرمان شناس، فقط مي جامعه -كرد تبييني معرفي مي ،شناسي خود را تفهمي ) جامعه1  

ها مانند موجودات طبيعي نيسـتند و  برخالف ديلتاي معتقد بود انسان -اند، داوري علمي كند هاي نامحسوس و غيرتجربي ها كه پديده ها و ارزش آرمان
  ي طبيعي تفاوت دارد.ها هاي اجتماعي نيز با پديده پديده

دانست، معتقـد بـود نتـايج  دانست، اما از آنجا كه هنوز علم را به علم تجربي محدود مي هاي اجتماعي ضروري مي ) فهميدن را براي درك معناي پديده2  
شـناس  جامعه -انگاشت ي بود، مينيازي براي روش علمي كه همان روش تجرب تفهم را مقدمه و پيش -ها بايد با روش تجربي اثبات شود مطالعۀ پديده

 ها بسنده كند. ها و ارزش نبايد تنها به توصيف آرمان
هـا را  هاي طبيعي، از طريق حواس مطالعـه كـرد، بلكـه بايـد معنـاي آن توان همانند پديده هاي معنادار را نمي ) كنش اجتماعي، معنادار است و پديده3  

توانـد  شـناس، فقـط مـي جامعـه -فهمند بايد با روش تجربي اثبات شود وگرنه ارزش علمـي نـدارد ا ميه شناسان از مطالعۀ پديده آنچه جامعه -فهميد
 اند، داوري علمي كند.  هاي نامحسوس و غيرتجربي ها كه پديده ها و ارزش تواند دربارٔه آرمان هاي اجتماعي را توصيف كند؛ اما نمي ها و ارزش آرمان

فهميدن را براي درك  -هاي طبيعي تفاوت دارد هاي اجتماعي نيز با پديده ها مانند موجودات طبيعي نيستند و پديده ) برخالف ديلتاي معتقد بود انسان4  
ها بايـد بـا  دانست، معتقد بود نتايج مطالعۀ پديده دانست، اما از آنجا كه هنوز علم را به علم تجربي محدود مي هاي اجتماعي ضروري مي معناي پديده

 ها بسنده كند.  ها و ارزش شناس نبايد تنها به توصيف آرمان جامعه -شود روش تجربي اثبات

(الف) هاي اجتماعي ناديده گرفتن پيچيدگي و عمق پديده
 (ب) هاي انساني دشواري فهم معاني كنش

 (ج) هاي اجتماعي دشواري فهم پديده
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 كند؟ ترتيب كدام گزينه جدول زير را كامل مي به -235  2020

 هدف روش موضوع 

 (ب) (الف)  رويكرد تبييني

 )د(  (ج) رويكرد تفسيري

    ها ها براي يافتن معناي آن تفسير به معناي نگاه از درون به پديده - ها هاي اجتماعي و معناي آن كنش - هاي اجتماعي شناخت پديده - روش علوم تجربي )1  

هـا بـراي  تفسير به معناي نگـاه از درون بـه پديـده -هاي اجتماعي پژوهش كيفي پديده -هاي اجتماعي شناخت پديده -) حس و تجربه (نگاه از بيرون)2  
 ها  يافتن معناي آن

  معنابخشي و انسجام بخشي به زندگي اجتماعي - ها هاي اجتماعي و معناي آن كنش - هاي اجتماعي يني و كنترل پديدهب پيش - حس و تجربه (نگاه از بيرون) )3  
 معنابخشي و انسجام بخشي به زندگي اجتماعي  -هاي اجتماعي پژوهش كيفي پديده -هاي اجتماعي بيني و كنترل پديده پيش -) روش علوم تجربي4  

  

  است؟ نادرستكدام گزينه  -236

  ) در تصور، به واقعيت داشتن يك امر يا ارتباط آن با امور ديگر كاري نداريم.1  

  تواند در حقيقت، يك قضيه و تصديق يا يك تصور باشد. ) تعريف هر مفهومي، مي2  

  ) در تصديق، حكم و قضاوت وجود دارد، ولي در تصور حكم و قضاوت وجود ندارد.3  

  هاي معلوم براي معلوم كردن تصديق مجهول. استدالل يعني استفاده از تصديق) 4  

  ...............  چرا منطق به دو بخش اصلي تقسيم شده است؟ زيرا -237

  شوند. هاي بشري به دو حيطۀ اصلي معلوم و مجهول تقسيم مي ) علوم و دانش1  

  ها نيازمنديم. مواره به آنآوري و تعريف كردن صحيح اموري هستند كه ه ) استدالل2  

  ) وظيفۀ منطق جلوگيري از خطاي انديشه است و اقسام انديشه متناسب با انواع علم است.3  

  شود. ها تقسيم مي ) انديشۀ انسان بر اساس دارا يا فاقد حكم بودن به دو حيطۀ تصورها و تصديق4  

  ؟نيستدارد ولي وقوع اين مغالطه قطعي وجود » اشتراك لفظ«در كدام گزينه امكان رخ دادن مغالطۀ  -238

  ) پدر از فروشگاه براي خانه شير خريد.1  

  ) خيلي با او معاشرت نكن چرا كه او يك روباه است.2  

  ) از رفتن به آن خانه پرهيز كن چون آنجا يك شير خوابيده است.3  

  ند.ك كند. پس علي غذا را خوشمزه مي ) علي كاري است. كاري غذا را خوشمزه مي4  

  اند؟ هاي مختلف يك يا چند واژه با هم اشتباه شده در كدام گزينه داللت -239

  دانم! گفت: نقطه. ) گفت: آن چيست كه دارا ندارد، ولي ندار دارد؟ گفتم: نمي1  

  شود. گفت: نه، خط اين طور نيست. ) گفتم: هرچيزي را اگر بيش از حد بكشيم، باالخره پاره مي2  

  ها بلند است. ود هشت روز نخوابيد؟! گفت: فعالً كه سخت نيست چون هنوز روزها كوتاه و شبش ) گفتم: مگر مي3  

  تواني اين اثر باستاني را از موزه بخري چون قيمت ندارد. گفتم: ولي من حتي حاضرم بابتش كمي پول هم به موزه بدهم. ) گفت: نمي4  

  هاي چهارگانه برقرار است؟ يك از نسبت ، كدام»ب«و » الف«باشند، بين  كاذب، هر دو »هر ب الف است«و » هر الف ب است«اگر دو قضيۀ  -240

  وجه ) شايد عموم و خصوص من4  ) شايد عموم و خصوص مطلق3  ) الزاماً تساوي2  ) الزاماً تباين1  

، »د هم بيش از يك مصـداق داشـته باشـدتوان مفهوم كلي آن است كه يك مصداق بيشتر ندارد و نمي«بگوييم: » مفهوم كلي«اگر در تعريف  -241
  ؟ايم نكردهكدام شرط تعريف را رعايت 

  ) مانع است ولي جامع نيست.4  ) جامع است ولي مانع نيست.3  ) نه جامع است نه مانع.2  ) واضح نيست.1  

  استدالل داده شده چه نوع استداللي است؟ -242

د، سنشان باالي چهل سال بود. پس نفر بعدي هم كه وارد سالن انتظار بشود، سنش باالي ان تك افرادي كه به سالن انتظار وارد شده تاكنون تك«  
  »چهل سال خواهد بود.

  ) استنتاج بهترين تبيين4  ) استدالل قياسي3  ) استقراي تمثيلي2  ) استقراي تعميمي1  

  اي كاذب است؟ كدام قضيه، قضيه -243

  رود. ) اگر باران ببارد، رطوبت هوا باال مي2  نه كني.تواني موهايت را شا ) اگر مو نداشته باشي نمي1  

  اند. ضلعي باشد، اضالع آن با هم مساوي ) اگر شكلي سه4  ضلعي باشد، داراي سه ميانه است. اگر شكلي سه )3  
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  است؟ نادرستكدام گزينه  -244  2121

  شود. صيه و محصوره تقسيم مي) قضيۀ حملي به دو قسم شخ2  گويند. ) به محمول يك قضيۀ حملي، در ادبيات، مسند مي1  

  شود. ) در قضيۀ شرطي به اتصال يا انفصال ميان دو نسبت حكم مي4  دهند. ) در يك قضيۀ حملي، موضوع و محمول را به هم نسبت مي3  

  شود، به كدام صورت است؟ ورزي و تفكر در انسان كه منجر به رسيدن به پاسخ مي مراحل انديشه -245

  ارائۀ استدالل صحيح -طرح سؤال  -ها  ) تفكر در اندوخته2  ارائۀ استدالل صحيح -له ئو شدن با مسر  روبه -) طرح سؤال 1  

  ارائۀ استدالل صحيح -ها  تفكر در اندوخته -رو شدن با مسئله  ) روبه4  ها تفكر در اندوخته -طرح سؤال  -رو شدن با مسئله  ) روبه3  

  است؟هاي فلسفه درست  كدام عبارت دربارٔه شاخه -246

  گويند. مي» هاي مضاف فلسفه«ها  دليل اضافه شدنِ دانش يا موضوع خاصي به كلمۀ فلسفه، به اين قبيل شاخه ) به1  

  اي از فلسفه نيز هست، مانند فلسفۀ اخالق.  ها بسيار توسعه يافته و هر رشتۀ علمي، شاخه ) امروزه دامنۀ اين فلسفه2  

  كنند. شناسي را به صورت غيربنيادي مطرح مي قوانين وجودشناسي و معرفتاند كه  هاي فلسفي ) آن دسته از دانش3  

  كنند. هاي خاص مي هاي دانش اي فلسفه را وارد محدوده هاي غيرفلسفي، قوانين ريشه ) با تأمل فيلسوفانه در حوزه4  

  . .............. توان گفت با توجه به تأثير فلسفۀ هركس در معنادادن به زندگي او، مي -247

  شوند. روها و آزادانديشان تقسيم مي ) مردم به دو دستۀ دنباله2  كنند. ) باورهاي مربوط به زندگي اهداف ما را مشخص مي1  

  اش كم بينديشد، معناي نادرستي دارد. ) زندگي كسي كه به فلسفه4  كننده در معناي زندگي ما دارند. ) اهداف ما نقش تعيين3  

  ...............  سفه شهرت يافت؛ زيرا معتقد بودهراكليتوس در تاريخ فل -248

  ) دگرگوني، قانون زندگي و قانون كائنات است و گريزي از ستيز و تضاد نيست.1  

  افتد. توان در يك رودخانه دو بار شنا كرد و اال جمع دو متضاد اتفاق مي ) نمي2  

  تيز شود.چيز با ضدش نبايد وارد س سازد و هيچ ) وجود اضداد جهان را مي3  

  چيز در سيالن و حركت است و بايد از اين فرمان هستي گريخت. ) همه4  

 كدام گزينه دربارٔه سقراط درست است؟ -249
  گيري نمايد. نشيني كند و از توانگران كناره دستان هم اش نهاده شده است كه با تهي ) معتقد بود رسالتي با نداهاي غيبي و در رؤياها بر عهده1  

  برانگيز تبديل شد كه بسياري دوستش داشتند و گروهي از او بيزار بودند. اي بحث كشيد، به چهره الت برخي افراد را به رخشان مي) چون جه2  

  اش را ورق بزنيم. هاي فلسفي توانيم دفتر انديشه اي كه براي خود نوشت، حكايت واقعي فلسفه است كه با مطالعه و تأمل در آن مي ) زندگينامه3  

  گاه جامعه متأثر از تفكر سوفسطائيان شود. ساخت و نگذاشت هيچ استوار را فلسفي تفكر شالودٔه و كرد قيام اي احياي تفكر عقالني و فضيلت) بر 4  

  برداشت است؟ كدام گزينه، از باورهاي گُرگياس قابل -250

  ان وجود ندارد.) چيزهايي وجود دارند، ولي ابزار شناختش2  ) آنچه قابل شناخت باشد، موجود نيست.1  

  ) اگر چيزي به ديگري منتقل شد، آن چيز شناخته شده است. 4  هايي كه داريم، محال است. ) آموزش اين شناخت3  

  هاي مختلف شناخت درست است؟ كدام گزينه دربارٔه راه -251

  ) شناسايي حاالت دروني نفس نوعي شناخت عقلي است.2  ) در شناخت حسي، عقل و حس همكاري دارند.1  

  گيرد. ) معارف وحياني مختص پيامبران نيست و در اختيار مردم هم قرار مي4  شود. ) معرفت شهودي به واسطۀ قلب براي نفس انسان حاصل مي3  

  .............دهد كه .. نشان مي» آن«يا » اين«شود، با استفاده از كلمۀ  رو مي وقتي كودك با شيء جديدي روبه -252

  فهمد، ولي علتش را هنوز كشف نكرده است. ) وجود آن شيء را مي2  ها آگاه نيست. ي برده است، ولي از ديگر جنبه) به ماهيت آن شيء پ1  

  داند.  ) هستي را وجه مشترك و چيستي را وجه اختصاصي مي4  داند چه موجودي است. داند آن شيء موجود است، ولي نمي ) مي3  

  است؟» وجود«بودنِ » تماهي«كدام گزينه از پيامدهاي جزء  -253

  شد. اي از حيوانات منقرض نمي ) هيچ گونه2  شد. ) ماهيت، وجه مشترك اشيا مي1  

  ها در ذهن ممكن نبود. ) تصور كوه4    ) همۀ چيزها با هم يكسان بودند.3  

  بندي براي موجودات عالم مناسب است؟ كدام تقسيم -254

  ) ممكن بالذات و ممكن بالغير4  ) واجب بالغير و ممكن بالغير3  و واجب بالغير) واجب بالذات 2  ) واجب بالذات و ممكن بالذات1  

  ...............  است؟ زيرا غيرتجربيچرا اصل عليت يك قاعدٔه  -255

  ) تجربه در تعيين مصاديق علت و معلول ناكارآمد است.2  اي با آن آشناست. ) انسان در بدو تولد و قبل از هر تجربه1  

  ) مانند اصل امتناع اجتماع نقيضين، اصلي بديهي است.4  اس هر تالش تجربي پذيرش همين اصل است.) پايه و اس3  

  ..............توانيم بگوييم كه . ، مي»سنخيت علت و معلول«و » عليت«از نظر فيلسوفان، دربارٔه برخي از نتايج اصل  -256

  ت كه اين اصول همواره برقرار باشند.) ضرورت وجود نظم و پيوستگي بين اجزاي جهان، سبب شده اس1  

  اند. ها را پذيرفته طور صريح آن كنند، همه به بيني رخدادها را فراهم مي ) چون اين دو اصل امكان پيش2  

  ) تنظيم كردن امور زندگي از سوي همۀ مردم، سبب شده است همه اين دو اصل را قبول داشته باشند.3  

  طور ضمني قبول دارد.  پذيرفته است، امكان پژوهش و تحقيق را هم به) چون هر انساني اين دو اصل را 4  
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  گراي قبل از كانت چگونه بود؟ وضعيت خداباوري فيلسوفان تجربه -257  2222

  دانستند، اما عموماً به خدا اعتقاد داشتند. هاي عقلي محض در اثبات خدا را مردود مي ) با اينكه برهان1  

  يل فيلسوفان براي اثبات خدا همگي قابل نقدند و توانايي اثبات وجود نامتناهي را ندارند.) عموماً معتقد بودند دال 2  

  توان خداي ازلي و ابدي را ثابت كرد. ) اقليتي از آنان بر اين باور بودند كه تنها با برهان نظم كه مستقل از تجربه نيست، مي3  

  تواند يك ناظم و مدبّر را براي جهان ثابت كند. گفتند اين برهان فقط مي م ميدانستند ه ) كساني كه برهان نظم را مهمترين برهان مي4  

  توان گفت؟ هاي مختلف تاريخي چه مي در دوره» خدا«دربارٔه وضعيت ديدگاه جامعۀ اروپايي نسبت به  -258

  كردند. افات با خداشناسي اديان الهي مقابله مي) در جوامع ابتدايي كه فلسفه رشد كافي نكرده بود، حكيمان به قصد دور كردن مردم از جهل و خر 1  

  هركدام خداي خاص خود را داشتند.» عفت«و » هنر و موسيقي«، »خورشيد و آسمان«) در يونان باستان چندخدايي رايج شده بود مثالً اموري مثل 2  

  هاي مختلفي دربارٔه خدا شدند. نحوي منجر به پيدايش ديدگاه شناختي به گيري دورٔه جديد اروپا از قرن چهاردهم و پانزدهم جريانات معرفت ) با شكل3  

  هاي اعتقاد به خدا در جامعه سست شد. گرا تالشي صورت نگرفت، پايه گرايي و ظهور فيلسوفان مادي ) در قرون اخير چون در مقابل تفكر حسي و حس4  

  از چه نظر است؟ در كدام مقدمۀ فارابي و» برهان عليت«تفاوت بيان فارابي و راسل از  -259

  ) در مقدمۀ دوم و از نظر دامنۀ مصاديق موضوع اين مقدمه2  ) در مقدمۀ اول و از نظر دامنۀ مصاديق موضوع اين مقدمه1  

  پذير بودن تسلسل نامتناهي ) در مقدمۀ چهارم و از جهت امكان4  پذير بودن تسلسل نامتناهي ) در مقدمۀ سوم و از جهت امكان3  

 سينا براي اثبات وجود خدا درست است؟ دربارٔه استدالل ابنكدام گزينه  -260
  ت بدون توجه به وجوب و امكان، ناقص بود.) اين استدالل از آن جهت در تكميل برهان فارابي بيان شد كه برهان علي1ّ  

  گيرد. رورت را در نظر مي) برهاني است كه بر تحقق داشتن هيچ موجودي استوار نيست بلكه تنها ذات امكاني و نياز ماهيات به ض2  

  گذاشته بود، پسنديدند.» وجوب و امكان«اروپا، بيان او را در اين برهان كه نامش را  در هم و اسالم جهان در سينا فالسفه هم ) بعد از ابن3  

  عنوان يك مجموعه. به كلّ زنجيره به ) در اين برهان فرقي ندارد كه مثل برهان فارابي به فرد فرد زنجيرٔه ممكنات توجه شود يا برخالف آن برهان،4  

  

شناس يك شركت خصوصي براي استخدام بازارياب بايد از بين متقاضيان متعدد فردي را انتخاب كند كه هـوش هيجـايي بـاال و قـدرت  روان -261
هـا را انتخـاب  تبر، متقاضيان را با هم مقايسه كرده و بهتـرين آناستدالل قوي داشته باشد. براي اين منظور بايد بر اساس يك نمرٔه دقيق و مع

  تر است؟ آوري اطالعات براي اين كار مناسب كند. كدام روش جمع

  ) آزمون4  ) مصاحبه3  نامه ) پرسش2  ) مشاهده1  

  همراه دارند؟ ترتيب چه نتايجي به به» پذيري تكرار«و » تعريف عملياتي« -262

  هاي عيني تكرار آزمايشات ديگران با روش -هاي ديگران فته) امكان دستيابي به يا1  

  هاي ديگران امكان دستيابي به يافته -سازي مفاهيم مشترك  ) يكپارچه2  

  سازي مفاهيم مشترك يكپارچه -) رسيدن به برداشت يكسان يا تقريباً يكسان3  

  ا تقريباً يكسانرسيدن به برداشت يكسان ي -هاي عيني ) تكرار آزمايشات ديگران با روش4  

  ها نگاه كنند، چيست؟ علت اينكه دانشمندان مجبورند از زواياي گوناگون به پديده -263

  ها ) پيچيدگي پديده4  ) پيشرفت دانش3  ها ) تغيير اطالعات از پديده2  ) گذشت زمان1  

سرپرست را  جاي افراد جامعه، كودكان بي وزي بيدلس«زند كه  گري در كودكان است. او حدس مي دنبال بررسي علل افزايش تكدي محققي به - 264
پردازد و در  هاي دقيق به بررسي اين موضوع مي او از طريق مشاهده و روش »كند كه براي تأمين معاش به اين حرفه رو بياورند. تشويق مي

ي در كودكان بيانگر كدام مفهوم گر  شود كه حدس او درست بوده است. در اين مرحله پاسخ محقق به علل افزايش تكدي نهايت متوجه مي
  است؟

  ) نظريه4  ) اصل3  ) فرضيه2  ) مسئله1  

  رو است؟ يك از موارد زير با دشواري زيادي روبه تعريف عملياتي كدام -265

  الف) ميزان عصبانيت كسي كه از كار اخراج شده است.  

  ب) ميزان فشار خون كسي كه از مشاهدٔه يك تصادف رانندگي ترسيده است.  

  خواهد جزء نفرات برتر كنكور باشد. ميزان انگيزٔه پيشرفت در فردي كه مي ج)  

  د) بررسي ميزان قند خون در بيمار مبتال به ديابت كه فراموش كرده است قرص خود را بخورد.  

  ج -) ب4  ج -) الف3  د -) ب2  ب -) الف1  
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حل مختلف رشد تأثيرگذار است، چه نام دارد؟ كدام مصرع بيانگر نقـش ها و مرا  ترين عامل بيروني كه بر نحؤه بروز تغييرات در جنبه مهم -266  2323
  آن است؟

  تربيت نااهل را چون گردكان بر گنبد است -) يادگيري2  پرتو نيكان نگيرد هركه بنيادش بد است -) يادآوري1  

  زينهار از قرين بد زينهار -) يادگيري4   دل چه سود گفتن وعظ با سيه -) يادآوري3  

دهـد؟ ايـن  سرمان پنهان كنيم، كودك احتماالً چه واكنشـي نشـان مـي اي را جلوي چشم وي پشت ماهه يشۀ شير كودك گرسنۀ ششاگر ش -267
  مسئله به كدام جنبۀ رشد مربوط است؟

  رشد شناختي -شود كند و با چيزهاي ديگر سرگرم مي ) آن را رها مي2  رشد هيجاني -كند گردد و گريه مي ) به دنبالش مي1  

  رشد هيجاني -شود كند و با چيزهاي ديگر سرگرم مي ) آن را رها مي4  رشد شناختي -كند گردد و گريه مي به دنبالش مي) 3  

  اي از هيجانات ساده وجود دارد؟ گزينه نمونه  در كدام -268

  كند. خاطر كاري كه كرده، گريه مي اي را شكسته است و اكنون به ) كودكي كه با پرتاب سنگ، پاي گربه1  

  يابد. آيد، ضربان قلبش افزايش مي ) خانمي كه با ديدن يك موتورسوار كه با سرعت به سمتش مي2  

  داند. هايش را مديون زحمات مادرش مي ها و پيشرفت ) پزشك موفقي كه موفقيت3  

  سوزد. دارد، مي ) كودكي كه دلش براي پيرمردي كه از سطل زباله غذا برمي4  

دست گرفتند تا زورآزمـايي كننـد. ايـن  ها به دو گروه پسر و دختر تقسيم شدند و هر گروه يك سر طناب را به ي بچهدر يك مهماني خانوادگ -269
  ها بيانگر كدام جنبۀ رشد است؟ اند؟ رفتار آن كودكان احتماالً در كدام مقطع سني قرار داشته

  اجتماعي -سالگي 5تا  4) 4  اجتماعي -باالسالگي به  6) 3  هيجاني -سالگي 5تا  4) 2  هيجاني -سالگي به باال 6) 1  

  شناختي، مختص دورٔه نوجواني است؟  توانايي  كدام -270

  ) توانايي رمزگرداني، اندوزش و بازيابي اطالعات2  هاي تكليف موردنظر ) سازگاري با ضرورت1  

  تفكر لحظه به لحظه ) قدرت نظارت، ارزيابي و تغيير جهت4  هاي حسي و فيزيكي گيري بر اساس ويژگي ) تصميم3  

توانـد  يك از عوامل زيـر مـي دهند. كدام گيرند، كمتر به اعتراضات مادرشان اهميت مي ها ايراد مي معموالً فرزنداني كه مادرانشان دائماً به آن -271
  توجهي اين فرزندان باشد؟ باعث بي

  ) درگيري و انگيختگي ذهني4  ها رك) تغييرات دروني مح3  ) آشنايي نسبي با موضوع2  ) يكنواختي و ثبات نسبي1  

  در كدام حالت، كارايي توجه بيشتر است؟ -272

  ) از يك حس براي انجام چند تكليف استفاده كنيم.2  ) از حواس مختلف براي انجام تكاليف مختلف استفاده كنيم.1  

  يك تكليف استفاده كنيم. ) از حواس مختلف براي انجام4  ) از يك حس براي انجام يك تكليف استفاده كنيم.3  

  اند و اين عامل به چه معنا است؟ شواهد تجربي جديد در زمينۀ ادراك نقش كدام عامل را مطرح ساخته -273

  تطابق واقعيت با ادراك عدم -) خطاي ادراكي2    كل و هيئت -) گشتالت1  

  طقي افكار نادرست و غيرمن -) خطاي شناختي4  دريافت و فهم بيشتر -) نوع پردازش3  

  هاي نظريۀ گشتالت ارتباط بيشتري دارد؟ يك از ديدگاه با كدام زيرتصوير  -274

  

  بندي كنيم. ها در يك مقوله طبقه ) ما تمايل داريم اشيا را بر اساس شباهت آن1  

  كنيم. صورت يك گروه ادراك مي ها را به ) وقتي چند شئ در كنار يكديگر باشند، ما آن2  

  صورت متصل و پيوسته ببينيم، نه منقطع و غيرپيوسته. اشكال را به) ما گرايش داريم 3  

  صورت كامل ببينيم. ) ما تمايل داريم اشياي ناقص را به4  

شود و افراد بايد بعد از شنيدن صدا، دكمۀ پاسخ را فشـار دهنـد.  هايي بر روي گوش افراد گذاشته مي سنجي، هدفون در يك آزمون شنوايي -275
  كند. كدام عبارت در اين باره درست است؟ سنجي دو فرد را توصيف مي شنوايي جدول زير نتايج

  نفر دوم    نفر اول

  رديابي عدم  رديابي  عالمت    رديابي عدم  رديابي  عالمت

  5  15  حاضر    7  13  حاضر

    3  غايب      6  غائب 

  اند. كدام خطايي نداشته ) نفر اول و نفر دوم هيچ2  نفر اول بيشتر از نفر دوم بوده است.) تعداد تصميمات درست 1  

  ) نفر دوم محرك هدف را بيشتر از نفر اول از دست داده است.4  ) تعداد هشدار كاذب در نفر اول بيشتر از نفر دوم بوده است.3  
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  شود؟ كدام عامل صورت گرفته و به كدام حافظه مربوط مي بندي حافظه به دو نوع معنايي و رويدادي، بر اساس تقسيم -276  2424

  مدت كوتاه -) مدت زمان نگهداري اطالعات2    بلندمدت -) نوع اطالعات1  

  بلندمدت -) مدت زمان نگهداري اطالعات4    مدت كوتاه -) نوع اطالعات3  

  افتد؟ ن موضوع استفاده كنيم، در مورد حافظۀ كاري چه اتفاقي ميخاطر سپردن يك موضوع در زمان كوتاه، از اطالعات مربوط به آ  اگر هنگام به -277

  شود. ) ظرفيت اندوزش آن نامحدود مي2  يابد. سازي آن افزايش مي ) گنجايش ذخيره1  

  يابد. ) نوع رمزگرداني آن تغيير مي4  يابد. ) زمان بازيابي آن از چند دقيقه به چند سال افزايش مي3  

  گذارد؟ يك از مراحل حافظه اثر مي عاطفي در عملكرد حافظه دخالت مثبت داشته باشند، بر كدامزماني كه عوامل  -278

  ) اندوزش و بازيابي4  ) رمزگرداني، اندوزش و بازيابي3  ) رمزگرداني و بازيابي2  ) رمزگرداني1  

  مربوط است؟» خبا پس«يك از مراحل روش  ب به كدامترتي ، به»ها گويي به اين پرسش توانايي پاسخ«و » طراحي چندين پرسش كليدي از متن« -279

  ) مرحلۀ چهارم و پنجم4  ) مرحلۀ دوم و چهارم3  ) مرحلۀ دوم و سوم2  ) مرحلۀ اول و سوم1  

  است؟ نادرستيك از روابط زير در ارتباط با فنون بهسازي حافظه  كدام -280

  جا گفتن مطالب  جابه  تداخل اطالعات  دگيري سطحي ) يا2  تر رمزگرداني راحت ايجاد عالقه  ) بيان اهميت مطلب 1  

  كاهش تداخل تر  رمزگرداني قوي ) مطالعۀ چندحسي 4  تر توجه دقيق هاي بازيابي بيشتر  كسب نشانه ) آزمون مكرر 3  
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 درس اول امنیت ، تهدید                                              

     ؟ کردند انتخاب خود زندگی محل اولین عنوان به را غارها ، نخستین هاي انسان چرا-1  

 ... و وحشی حیوانات حمله و گرما و سرما و طبیعی خطرات از ماندن امان در براي

 چرا ؟ کردند می زندگی بزرگ اي قلعه در شهر یک یا روستا یک مردم گذشته در چرا -2

 دشمنان مقابل در خود از دفاع براي کشیدند؟ می بارو و دیواربرج خود شهر اطراف آنان

 خود پیشنهادي راهکارهاي،شود واگذار شما به تان مسکونی منزل براي امنیت ایجاد اگر-3

 نماییم استفاده محافظت جهت نرده از ها پنجره یا حیاط براي -1 .دهید ارائه را

 شویم مطمئن گاز هاي لوله بودن سالم از -3 نماییم استفاده سرقت ضد در از -2

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

 باید مدرسه ورودي در -1؟ داد انجام باید را اقداماتی چه مدرسه در امنیت ایجاد براي-4

 بزنیم برچسب بزرگ هاي شیشه روي -2 باشد داشته نگهبان همیشه

 ... و کنیم داري نگه دار قفل هاي قفسه داخل را زا اشتعال و شیمیایی مواد -3

 حضور جامعه در ها کالنتري یا انتظامی پلیس و رانندگی و راهنمایی پلیس اگر (الف-5

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

 و هرج باعث -شود می ترافیک ایجاد باعث و شود نمی رعایت رانندگی و راهنمایی مقررات

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

    نکنند مراقبت کشورمان هوایی و خشکی آبی، مرزهاي از کشور مسلح نیروهاي روزي اگر(ب 

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

 . رود می بین از ما کشور امنیت و افتند می ما کشور به تجاوز فکر به دشمنان

 منافع علیه که خطراتی از بودن دور یعنی امنیت ؟ چیست امنیت تعریف ترین ساده-6

 وجود ما ...) و اعتقادات فرهنگ، دین،) معنوي هاي ارزش و( ... و سرزمین مال، جان،(مادي

 .دارد

 موجب امنیت داشت؟ خواهد درپی مثبتی آثار چه باشد، برقرار امنیت کشور در اگر -7

 قدرت افزایش باعث همچنین و. شود می کشور اقتصادي پیشرفت و مردم آرامش برقراري

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی



سال تحصیلى
99-00

دفرتچـۀ پاسخ های ترشیحی
آزمون آزمایشی ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ (مرحلۀ ۱۲)

ویژۀ داوطلبان آزمون رسارسی سال ۱۴۰۰
گروه آزمایشی علوم انسانی
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 اسکن با توانید می شام گرامی، داوطلب

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

  شوید. وارد دو گزینه مؤسسه

 gozine2.ir 

      
    

  
  
  

  

  
  ۹۹ -  ۰۰ تحصیلی سال
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سؤال طراحان اسامی
عمـومی هـای درس ریحیـتشـ پاسخ

 

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ

  

۲  
۳  
    مهم  رهایتذک   ۱۴

  

  

 ۱۴۰۰ اردیبهشـت ۲۴ جمعـه روز در دو، گزینه ۱۳ مرحلۀ آزمایشی آزمون 

  گردد. می برگزار

 ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ی،گرامــ اوطلــبد 

ــه ــمند یهــا کارنام ــون، از بعــد هوش ــون یشپــ آزم  یــن،آنال یهــا آزم

 ی،آموزشـ کمـک یهـا جـزوه هوشمند، اشکال رفع دو، ینهگز الؤ س بانک

ــ ــون یوآرش ــا آزم ــهگز یه ــا ،... و دو ین ــتفاده ب ــامر  اس ــ ۀاز ش  یداوطلب

 یتسا وب وارد عبور) رمز عنوان (به خود یکد مل و )یکاربر  نام عنوان (به

  .یدشو gozine2.irwww.آدرس  به دو ینهگز

 یرمـز  هامن شام عبور رمز ید،ا کرده نام ثبت ینرتنتیا که یصورت در 

  .اید منوده انتخاب خودتان که است

 ــۀ آزمایشــی آزمــون های کارنامــه ــه ۱۲ مرحل ــا ،کامــل صــورت ب فاصــلۀ ب

ــانی ــاهی زم ــس کوت ــون از پ ــابق آزم ــۀعال طا مط ــالم ی ــر شــده، اع روی ب

گیـرد. می قـرار gozine2.irwww. آدرس بـه دو گزینـه اینرتنتـی پایگاه

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

 ید.پیگیری منای خود شهر
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 ۱۴۰۰رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ علمی تئهی اسامی

ــ گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  یعموم
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|.................................. زابن و ادبیات فاریس
 الدین افشین محیمسئول درس: 

موسوی نرگس  شجاعی علیرضا  الدین محی افشین  غالمی ابوالفضل

|....................................................... زابن عریب
 پویا رضادادمسئول درس: 

  پویا رضاداد   کاظم غالمی مصطفی خاکبازان 

  طاهری محمدمهدی پدرام علیمرادی 
 

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

 زهرا محمدی اکرب آخوندی  علی علیرضا دلشاد 

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

 طلب ندا باران  علیزاده جواد قریشی  سید میالد

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ            ریاضـ
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  ریاضیاتسی

  مسئول درس:
سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... گروه ریایض  
 

  

  یارس ارشدی  زاده حسین شفیع مهرداد کیوان 
 پورحسینی امیدرضا  میراسالمی محسن سید   یبیخط رشیف علیرضا

 سعید اکربزاده زاده  علی افضل|........... گروه تجریب

 فراهانی علی شهرابی مهران موحدی |.......... گروه انساین

ــ گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــومعل ــ ــ ــ ــ   ــ
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|.............................................................. فیزیک
 فرد حمید فداییمسئول درس: 

 احمد رضوانی بهمن شاهمرادی  علی نعیمی 

|............................................................ شیمی
 یاسر عبدالهیل درس: مسئو

 علی فرزادتبار پور  بهنام ابراهیم ماشاءالله سلیامنی 

|............................................. شنایس زیست
 زاده علی قلیمسئول درس: 

 حسن نشتایی بهرام میرحبیبی  محمد پازوکی 

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

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

 ساز میرتا چینی

|....................................... ادبیات اختصایص
 چی محمدرضا لمسهمسئول درس: 

 ابوالفضل قاضی

|........................................... عریب اختصایص
 زاده محمدصادق رمضانیمسئول درس: 

 سید اسحق بلندنظر

|............................................................... اتریـخ
 پور انمحمداسماعیل سلممسئول درس: 

 زهرا نعمتی

|............................................................ جغرافیا
 پور محمداسماعیل سلمانمسئول درس: 

 محمدصالح فتاحی

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

 محمدزمان کبیر

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

 حمید سودیان طهرانی  عظیم قاهری مغانی

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

 نرگس نظرپور سیمین زاهدی 
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ اردیبهشت ۳ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  3فارسي  9تا  1هاي  درس*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -1

  معاني درست واژگان نادرست:   
    اورند: تخت، اورنگ  
  مَلِك: پادشاه، خداوند  
  م: درم، مسكوك نقره (دينار: سكۀ طال)دره  
  جمال: زيبايي، زيبايي ازلي خداوند  
  نمط: بساط شطرنج  

  3فارسي  171تا  168هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -2
  تاب: پرتو، فروغ  
  (شيدا هم با شيفته مترادف است، اما در كتاب نيامده است.) مستغرق: مجذوب، شيفته  
  معناي پندار درست است.) (وهم هم به پندار، گمانظن:   
  قدس: پاكي، صفا، قداست  
  بزم: محفل، ضيافت  

  1فارسي  156تا  153هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -3
  ها: معني درست واژه  
  : رقعه: نامه1گزينۀ   
  : كلّه: برآمدگي پشت پاي اسب2گزينۀ   
  : عداوت: دشمني3گزينۀ   

  1فارسي  149و  141، 124، 71، 70، 67، 56هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -4
  بررسي خطاهاي اماليي عبارت:  
  گمراهي) خارج شويد. از ضالل ( -1  
  برد). توان پي ما نيز با شما ملغوب (شكست خورده) بوديم (از قرينۀ مقهور مي -2  
  ه خداوند يكي از دشمنان ما را برگماشت.عجيب) اين بود ك غريب ( -3  
  ارزش) ما را بدانست. تا قدر ( -4  
  باز جُست). هاي پست) بازخواست ( انسان كينۀ ما را از آن لئيمان ( -6و  5  

  1امالي جامع از فارسي *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -5
  ها:  امالي صحيح واژه  
  بارگي و پياده بي -3 زجر و شكنجه -2 قرض و دين (غرض و قصد) -1  

  امالي جامع*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -6
  نادرست است و شكل صحيح آن گذار است: تو به شيرين شاد باش و شِكَر را براي من بگذار.» گزار«) امالي 1در گزينۀ (  

  تاريخ ادبيات جامع*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -7
  موارد نادرست:  
  از پاريز تا پاريس: باستاني پاريزي  
  گوشوارٔه عرش: سيد علي موسوي گرمارودي  
  الملك توسي نامه: خواجه نظام سياست  

  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -8
  ها: بررسي گزينه  
  ت و قرار گرفتن آن در تاريكي تلميح دارد./ تلميح: بيت به داستان آب حيا.: استعاره: ندارد1گزينۀ   
  »دور از تـو«معني يگانه و فرد اسـت/ ايهـام:  به» تو طاقي«معني خميدگي است و در جملۀ  به» طاق ابرو«: جناس تام: طاق در تركيب 2گزينۀ   

  صبر و طاقت شوي)  زي مباد كه تو هم بي) دور از جان تو! براي من صبر و طاقتي نمانده (يعني رو 2) در دوري از تو صبر و طاقتم نمانده 1
  : تناقض: مكروه، مرغوب است/ اسلوب معادله: ندارد.3گزينۀ   
  آميزي: ندارد/ جناس: دشت و گشت : حس4گزينۀ   
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  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -9
  يم:رس مي 4به گزينۀ » آميزي حس«و » تضاد«هاي  كردن آرايه با رد  
  ايهام تناسب: مدام:  
  قبول) دايم و پيوسته (معني قابل -1  
  قبول و متناسب با مست و شراب و جام و سبو) شراب (معني غيرقابل -2  
  جناس: دست و مست   
  است.  و عهد ازلي اشاره شده» الست«تلميح: به آيۀ   
  تشخيص و استعاره است.استعاره: دست سبو اضافۀ استعاري و تشخيص است. همچنين چشم داشتن جام   

  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -10
  بررسي تشبيه در هر چهار گزينه:  
  چشم تو مانند زنبور است. -2من [مانند] مگس شوم  -1: 1گزينۀ   
  تشبيه پنهان هستند)ياقوت (لب) مانند شكر است. (هر دو  -2زلف) تو مانند بنفشه است  ريحان ( -1: 2گزينۀ   
  روي تو [مانند] مهتاب است. -2زلف تو [مانند] شب است.  -1: 3گزينۀ   
  قند هستي. تو [مانند] -4ما [مانند] ني هستيم.  -3تو [مانند] جان هستي.  -2ما [مانند] تن هستيم.  -1: 4گزينۀ   

  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -11
  شوند. ترتيب با اسلوب معادله و ايهام تناسب رد مي به 4و  3هاي  شود، گزينه با جناس رد مي 2ينۀ گز   
  »:1«هاي ابيات بر اساس گزينۀ  بررسي آرايه  
  تناسب دارد. لعلق). گوهر در معني سنگ قيمتي با  سنگ قيمتي(غ.ق. -2سرشت و جوهر (ق.ق)  -1ب) ايهام تناسب: گوهر دو معني دارد:   
  در) فرياد/ حريم وصل  حلقه/ شكوه  (ما  اولمعادله: مصرع دوم مصداقي است براي مصرع  ج) اسلوب  
  ) جناس: جان و جوانه  
  د) كنايه: دست كوتاه داشتن   
  الف) استعاره: چشم چرخ/ ديدٔه مجمر  

  2فارسي  66و  48، 36، 28هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -12
  كار رفته است: ين گزينه شش مفعول بهدر ا   
   آتش گوهر افشانداي:  اگر نديده -3  [را] در خنده ببينلب آن  -2  [را] حاضر كنآينه  -1  
  [را] افشاند.خون جگر  -6  [را] بُريدرگ جانم  -5  افشاندگهر آتش  -4  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  اي [تو] ديده نه -4و] آن لب را ببين [ت -3[تو] آينه را حاضر كن  -2[تو] بشو  -1: 2گزينۀ   
  رگ جان من -3سر مژگان تو  -2نيش سرِ مژگان  -1: 3گزينۀ   
  هر نفسي -2آن لب  -1: 4گزينۀ   

  1فارسي  52 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -13
  شده: بررسي نقش ضميرهاي مشخص  
  لمفعو  الف) گََرم قبول كني: اگر من را قبول كني   
  متمم از لعل ساغري به من بده  ب) ز لعلم ساغري در ده   
  بيش از اين من را هدف تير مالمت نكنيد: مفعول ج) بيش از اينم هدف تير مالمت مكنيد   
  اليه از نسيم گلشن وصل، مشام من را معطر كن: مضاف د) وز نسيم گلشن وصلم معطر كن مشام   
  هنگام پيري) آگهي از بخت جوان براي من بياور:متمم به سر ( پيرانه آر ) پيرانه سرم آگهي از بخت جوان ه  

  3فارسي  54و  48، 36هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -14
  مسند) است. اليه) نامي ( مضاف خورد/ افسانۀ (نهاد) من، به عالمِ نشنيدن ( مفعول) مي نشاني من، قسم ( عنقا به بي  

  3فارسي  54 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -15
نيـاز بـه » پنداشـتن و ديـدن«در معناي  3ولي در گزينۀ  ،است و نيازي به مسند ندارد» پيدا كردن«معناي  به 4و  2، 1هاي  در گزينه» يافتن«  

  مفعول و مسند دارد.
  3فارسي  9و  8هاي  درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -16

  اليه) اليه مضاف اليه/ دلپذير: مضاف مضاف  (آن: صفت دلپذير آنوابسته وجود دارد: خدنگ غمزٔه  دو نوع وابستۀ  3در گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  اليه) اليه مضاف : (مضافت: حجاب وجود1گزينۀ   
  اليه) مضاف (صفت تازه: قطرٔه خون 2گزينۀ   
   اليه)  مضاف ان (صفتجه دو هر: عزيز 4گزينۀ   
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  1فارسي  10 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -17
  ناپذيري خداوند و عجز آدمي از درك اوست. ها به توصيف مثل و مانندي خداوند اشاره دارد، اما ساير گزينه در اين گزينه شاعر به بي  

  3ي فارس 21 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -18
مفهوم اصـلي برتـري  3عاشق از زهد ريايي است، ولي در گزينۀ  كردن دوريهمانند بيت سؤال سخن از رياكاري زاهد و  4و  2، 1هاي  در گزينه  

  توجهي عاشق به نصيحت واعظ. كوي دوست بر بهشت است و بي
  1فارسي  45 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -19

نيـز وجـود دارد  2وجود دارد و اين مفهومي است كه در بيت گزينۀ » دوري از وطن و به اعتبار و شهرت رسيدن«سؤال مفهوم در عبارت صورت   
  رسد. آيد به ارزش و اعتبار مي گويد مرواريد وقتي از صدف بيرون مي مي

  اما مفاهيم بقيۀ ابيات:  
  : بازگشت به وطن1بيت   
  : تو عاشقي را به ما آموختي3بيت   
  دانند. بهرگان از عشق، ذوق عشق و مستي را نمي : خامان و بي4يت ب  

  3فارسي  53 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -20
ها همانند عبارت صـورت سـؤال، جـان را  سكوت عارفانه و سفارش به خموشي براي محرم يار شدن است، اما مفهوم ساير گزينه 2مفهوم گزينۀ   

  و خودفراموشي در عالم عشق است. فداي عشق كردن
  1فارسي  12 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -21

ها هماننـد عبـارت صـورت سـؤال ايـن اسـت كـه خداونـد  فناپذيري همۀ موجودات جز خداوند است، اما مفهوم ساير گزينه 4مفهوم گزينۀ   
  ها در عالم طبيعت است. جنبان همۀ پديده سلسله

  1فارسي  71 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: سخپا -22
  مفهوم عبارات صورت سؤال:  
  كل نفس ذائقه الموت: فراگيري مرگ  
  خالف مراد است.گار گاهي وفق مراد است و گاهي بر الدهر يومان يوم لك و يوم عليك: روز   
  مفاهيم ابيات:   
  انپذيري قدرت و قدرتمند الف) ناپايداري قدرت و زوال  
ها و ادبارها) خار رفته و  ناخوشي ها) غرّه شدي كه گويي در قدم پاييز ( ها و اقبال خوشي ب) روزگار باال و پايين دارد، تو چنان به فصل بهار (  

  آيد (در حالي كه هر بهاري پاييزي در پي دارد). اين بيت با عبارت دوم صورت سؤال تناسب دارد. ديگر نمي
  از خوشي آن است. ج) رنج دنيا بيشتر  
  د) فراگير بودن مرگ   
  1فارسي  59 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -23

  شود و با بيت زير تناسب مفهومي دارند: هاي جهان ديده مي ) مفهوم برتري كوي دوست بر باغ و صحرا و زيباييهدر ابيات (ب)، (د) و (  
 تـــا خـــار غـــم عشـــقت آويختـــه در دامـــن

 

ـــه  ـــتان كوت ـــه گلس ـــتن ب ـــد رف  ها نظري باش
 

  3فارسي  20 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -24
ها همانند بيت صـورت  ور است، اما مفهوم مشترك ساير گزينه گويد: حتي پس از مرگ نيز آتش عشق در وجودش شعله در اين گزينه شاعر مي  

  ماند. ار ميسؤال اين است كه عاشق تا پاي مرگ به عشقش وفاد
  1فارسي  145 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -25

  ها همانند بيت صورت سؤال اين است كه تا رنج نبيني گنج نيابي. توصيۀ به پويايي، حركت و سفر است، اما مفهوم ساير گزينه 4مفهوم گزينۀ   

 

  ۱عربی، زبان قرآن  ۴درس *  سادهسؤال: * مشخصات  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۶

 شـد/ نادرستند چراکه مخاطب نباید ترجمه می ۲هر دو در گزینۀ » رشیک قرار ندهید«و » نپرستید«نادرست است/  ۴و  ۳های  در گزینه» سوی ما به«  

  ترجمه نشده است.  ۳در گزینۀ » بینکم«و  ۴در گزینۀ » شیئاً «

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱درس *  سادهال: * مشخصات سؤ  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۷

 )/۴و  ۱هـای  نـدارد (رد گزینـه» که«معنای » و«ها)/  شود؛ مجهول (رد سایر گزینه ها)/ ال یُذکَر: برده منی کّل طعام: هر غذایی که (رد سایر گزینه  

  »ال برکة فیه: هیچ برکتی در آن نیست«، »ال برکة له: هیچ برکتی ندارد«)/ ضمناً ۱دهد (رد گزینۀ  می» هیچ«الی نفی جنس معنای 

  ۳عربی، زبان قرآن  ۲درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۸

 »و هـم راجـون)/ «۳و  ۱هـای  مضارع اسـت (رد گزینـه» یقصد)/ «۳معرفه است (رد گزینۀ » املحتاجون«ترجمه نشده است/  ۳در گزینۀ » حینام«  

  )۴و  ۱های  )/ ال ترفض: رد نکن (رد گزینه۴و  ۳های  جملۀ حالیه است (رد گزینه
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  ۳عربی، زبان قرآن  ۲درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۹

  سـازی  )/ تطـویر: بهبـود، بهینـه۴: اقـدام، پـرداخنت (رد گزینـۀ  )/ القیـام بــِ ۳ها (رد گزینـۀ  )/ الّسهول: دشت۲تحویل: تبدیل کردن (رد گزینۀ   

  نادرست است.  ۴و  ۲های  جایی گزینه )/ ضمناً جابه۴و  ۲های  )/ من العوامل املهّمة: از عوامل مهم (رد گزینه۴و  ۳ های (رد گزینه

  ۳عربی، زبان قرآن  ۲درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۰

  هـا)/   هـا (رد سـایر گزینـه کـّل مـنهام: هریـک از آن )/۴و  ۱هـای  ها دو نوع...، هـذان الّنوعـان: ایـن دو نـوع... (رد گزینـه هذان نوعان: این  

  آید)/ و أنا جائع جّداً: در حالی که بسـیار گرسـنه هسـتم (جملـۀ حالیـه)  دارد (اصطالحاً: خوشم می یعجبني: من را به شگفتی و تعّجب وامی

  )۴و  ۳های  برای جملۀ آخر است و جای قید مهم است (رد گزینه» جّداً «)/ ضمناً ۴و  ۱های  (رد گزینه

  ۳عربی، زبان قرآن  ۲درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۱

  )/ ۳و  ۲هـای  )/ لـیس لـه والـدان: پـدر و مـادری بـرای او نیسـت (پـدر و مـادری نـدارد) (رد گزینـه۳رشطی است (رد گزینۀ » کس َمن: هر«  

  )۲مضارع است (رد گزینۀ » یربّیانه)/ «۲معرفه است (رد گزینۀ » تالفوز: موّفقیّ )/ «۲و  ۱های  هایش (رد گزینه قدراته: توانایی

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  مفرد است. » الّشجرة: درخت«جمع است/ » ها غصون: شاخه«  

  ۱عربی، زبان قرآن  جامع*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  ها:  یر گزینهبررسی سا  

  شود.  گاه متعّدی منی هیچ» إنفعال«گذاری فعل ماضی است نه امر [امر: انقِطع]) ضمناً باب  ) امیدم قطع شده است! (با توّجه به عالمت۱  

  معادل دقیقی نیست. » حیوانات«ترجمه نشده است/ » حّتی) «۲  

  در عبارت وجود ندارد. » باران شبیه ماهی« »/باراند! هایی را می مثل اینکه آسامن، ماهی«) ترجمۀ درست: ۳  

  ها) توان نقلی نیز ترجمه منود. (مانند گزینه دقت: ماضی ساده را می  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۲درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۴

نیز  ۳زائد است/ در گزینۀ  ۲در گزینۀ » جّداً )/ «۲جمع است (رد گزینۀ » این کارها)/ «۱صورت حال ترجمه شود (رد گزینۀ  با پشتکار باید به  

  ها نادرست است.  جمع آمدن فعل

  ۳عربی، زبان قرآن  ۲درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  ها:  بررسی سایر گزینه  

  کشند! میرند): برخی مخلوقات برخی دیگر را می ) هر نفسی چشندۀ مرگ است (همه می۲  

  یابی به مقام واال باید از خدا برتسید! و غمگین نشوید، حال آنکه شام برترید: برای دست ) سستی نکنید۳  

  ها است! های پیامربان مّتحد بودن اّمت دهنده فرستاد: یکی از بشارت ) مردم یک اّمت بودند و خدا پیامربان را بشارت۴  

 ترجمۀ منت:  

هـدف  را انکار کند! بنابراین بر تو است که بر آن حریص باشی و اوقات خود را بیتواند آن  وقت از طالست و ارزشی دارد که کسی منی«

خواهد، برسد؛ زیرا زندگی با  اش می چه در زندگی شکلی خوب از آن استفاده کند تا بدان داند چگونه به ضایع نکنی و عاقل کسی است که می

به قول و قرارهای زمانی پایبندی ندارند و اوقات خویش را بدون فایده تلـف  شود! بسیاری از مردم هستند که ها شمرده می ها و ثانیه دقیقه

کنـد! اگـر بخـواهیم بـر مراقبـت از  دهند، اما هر انسان عاقل و دارای ارادۀ قوی از وقت مراقبـت می ها را از دست می کنند، پس فرصت می

تا به عادتی ثابت در ما تبدیل شود کـه چیـزی آن را تغییـر ندهـد،  قرارهای زمانی عادت کنیم، باید آن را در درون خویش از کودکی بکاریم

  »های موّفقّیت برای ما زیاد شود! برای اینکه نظم در زندگی ما حاکم شود و در آرامش زندگی کنیم و فرصت

   ۳متوسط * جامع عربی، زبان قرآن مشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۶

  نادرست است.» گردد! می دست دادیم، در روزهای آینده به ما برهایی که در زمان گذشته از  فرصت«  

  ها: ترجمۀ سایر گزینه  

  سازد که در مسیر موّفقّیت گام بردارد! ها یک کشتی می ) عاقل از دقیقه۱  

  ها نوشته شده است! (الحیاة تُحَتسُب بالّدقائق و الّثواين) ها و ثانیه های دقیقه ) قصۀ زندگی انسان بر برگ۲  

  شود! شان استفاده منی شود و از برخی های موّفقّیت به همۀ مردم داده می ) فرصت۴  

  ۳* جامع عربی، زبان قرآن  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۷

  تند.ارتباط هس ها بی تناسب دارد و سایر گزینه ۲ها در زندگی صحبت شده که با گزینۀ  در منت دربارۀ ارزش وقت و استفاده از فرصت  

  ۳* جامع عربی، زبان قرآن  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۸

  شویم بر زمانی که از دست رفته است! آیند، پشیامن منی سوی ما می هایی که به اگر استفاده کنیم از فرصت  

  ها: ترجمۀ سایر گزینه  

  کنیم محافظت منی -رسد به ما می -) سود بربیم۱  

  کنیم تباه منی -دهد میبه ما  -) درک کنیم۲  

  ترسیم منی -دهیم از دست می -) انتخاب کنیم۳  
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  ۳* جامع عربی، زبان قرآن  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۹

  »!خواهی از دست بدهی، مراقبت خواهی کرد بر آنچه که منی«ها را بدانی  ها و ثانیه اگر ارزش دقیقه  

  ها: ترجمۀ سایر گزینه  

  خواهی که به تو داده شود!  شود آنچه منی داده می) به تو ۱  

  خواهی! (بی ارتباط است.) کنی بر آنچه منی ای و مراقبت می سوی تو خواهد آمد که نخواسته ) چیزی به۳  

  داند.) کند! (پس ارزش زمان را منی اما وقتش را تلف می، خواهد داند چه می ) همچون کسی خواهی شد که می۴  

  ۳* جامع عربی، زبان قرآن  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ پاسخ: گزینۀ -۴۰

  ها: بررسی سایر گزینه  

  للمخاطب ) للغائبة ۱  

  فعل الّنهي فعل الّنفي »/ َضیَّعَت «ماضیه  » ضّیَعْت «) ماضیه ۲  

  »تضییع«مصدره  » تضّیع«) مصدره ۴  

  ۳ متوسط * جامع عربی، زبان قرآنمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۱

  ها: بررسی سایر گزینه  

  فاعله محذوف ) له فاعل ۱  

  متعدّ  ) الزم ۲  

  للغائبة ) للمخاطب ۳  

  ۳متوسط * جامع عربی، زبان قرآن مشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۲

  ها: بررسی سایر گزینه  

  اسم املکان ) اسم الفاعل ۱  

  مذکّر ) مؤنّث ۳  

  »موعد«مفرده  » وعدة«) مفرده ۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۲درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۳

  که مجهول نیست.  درست است؛ چرا» تَْقَضمُ «  فعل  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۴

  ریم.الی نفس جنس ندا ۴و  ۲های  گیرد؛ لذا در گزینه اسم الی نفی جنس حتامً فتحه می  

  )]۱اسم است نه حرف (رد گزینۀ » مثل«[البته  .باشند می» کأنّ «و » کَ «از طرفی حرف تشبیه   

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۵

  )۴و  ۱های  . (رد گزینهکنند ساعت را با اعداد ترتیبی بیان می  

  ۱۲حارض در کالس در ساعت  W±Y ۹  ۱۸حارض در کالس  ÍMnÒ ۹  ۲۷آموز  دانش ۳۶  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۷درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۶

  است. » کُتَبت«نائب فاعل برای » الفرائض« ۱در گزینۀ   

  دّقت:   

، ۴شـود/ در گزینـۀ  گـاه مجهـول منـی است و لذا هیچ» إنفعال«باب » تنقطع«، فعل ۳زینۀ مثّنی است نه جمع/ در گ» املقاتالن«، ۲در گزینۀ   

  مجهول است که مفرد است. » ُدرِّست«معلوم است و » یعلّم«

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۷

  ست. ها خرب معرب ا ولی در سایر گزینه، مبنی است ۳خرب در گزینۀ   

  ۱عربی، زبان قرآن  ۸  درس*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۸

  آید.  می» ي«نون وقایه بین فعل و ضمیر   

  ها: بررسی گزینه  

  ولی مّتصل به فعل نشده است.، نون وقایه است» لیتني) «۱  

  هم فعل مزید است هم نون وقایه داریم.» ي ن  مل تُساعدو ) «۲  

  فعل مزید نیست.» یَرضب«ولی ، ه داریم) نون وقای۳  

در جملـه » ي (َمـن)«ولی نون جزء ریشۀ فعل است (از مصدر امتحان). در واقع با ترجمه نیز مشخص است که اثری از ، ) فعل مزید است۴  

  نیست.
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  ۱عربی، زبان قرآن  ۶و  ۵های  درس*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۹

  است (کارگراِن مستضعِف ما).» عاّملنا«ای صفت بر » املستضعفون«  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۲درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۵۰

  ها: بررسی گزینه  

  ) املتتالیة: صفت ۲  ) عنرصاً: مفعول/ حدیثاً: صفت/ کثیرة: صفت۱  

  شود. واقع منیگاه حال  مصدر است و هیچ» إنرشاحاً ) «۴  ) نحن صامتات جّداً: جملۀ حالیه۳  

  

  1دين و زندگي  42مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  - 51
 منكران اعتقاد ،)ظنّوني الّا هم ان علم من بذلك لهم ما و الدّهر الّا هلكناي ما و اينح و نموت ايالدّن اتنايح الّا يه ما قالوا و( ۀفيشر يۀ آ  اساس بر  

 را خود ينابود عامل يعني )الدّهر الّا هلكناي ما و( كه باشد يم نيا  ست،ين يگاهآ و علم يرو از و است گمان و ظن فقط خدا نظر بر بنا كه معاد
  .دانند يم روزگار گذشت

  3دين و زندگي  61مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  - 52
 فيرد  كي در و ستندين مستقل ها علت يطول علل در اما رند،يگ يم قرار فيرد  كي در و گرنديكدي از مستقل هركدام ها علت ،يعرض علل در  

  .دارند قرار مختلف يها مرتبه در هم به نسبت بلكه قرار ندارند،
  1دين و زندگي  102مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  -53

 يرويپ شانيا  از توان حد در كه معناست نيبد  بلكه م،يكن عمل حد همان در و ميباش او نيع ما كه ستين معنا نيا  به شانيا  دادن قرار اسوه  
  .ميكن تر كينزد  شانيا  روش و راه به را خود و ميكن

  1دين و زندگي  34و  33، 31هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  - 54
 و فرسوده. شود يم اثبات يقيحق خود با و صادقه ياؤير  با كه است انسان وجود بعد نآ  ،روح. روح از غفلت و جسم به توجه يعني اندام پرورش  

  .شود يم ختهيآم ،ياخالق ليرذا  و ليفضا  به و شود يم محسوب آن يبرا يطلوع مرگ شود، ينم يمتالش
  1دين و زندگي  110مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  -55

 د؟يخوان يم خدا جز آنچه ٔهدربار ديپندار  يم چه بگو ،...ضرّه كاشفات هنّ هل بضرّ  اهللا يارادن ان اهللا دون من تدعون ما متيافرا  قل( يۀآ  به توجه با  
 زيچ چيه كه است نيا  م،يبخوان را خدا از ريغ نكهيا  بودن مردود علت ،)...هستند؟ او گزند ٔهدوركنند ايآ  رسد، يانيز  من به كه خواهد خدا اگر
  .ستين يلها ٔهاراد مانع

  1دين و زندگي  84مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  - 56
 بر كه ها آن و كنند شهادت يادا يراست به كه ها آن و كنند يم تيرعا  را خود عهد و ها امانت كه ها آن و(: معارج ۀمبارك ٔهسور 35 تا 32 اتيآ   

  ).شوند يم شتهدا يگرام يبهشت يها باغ در آنان دارند، مواظبت نماز
  3دين و زندگي  76و  23هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  2پاسخ: گزينۀ  -57

    باشد يم يزندگ در انسان اعمال ريثأ ت سنت انگريب و كين اعمال ۀواسط به عمر شيافزا  ٔهدهند نشان الؤ س صورت ثيحد.  
   دهد يم شيافزا  را عمر صدقه، نداد و شانيخو  به محبت و رحم ۀصل كه است آمده ينيد  ميتعال در.  
   است عمر طول شيافزا  موجب رحم ۀبال و صل دفع موجب صدقه آمرزش، سبب دعا مثال، يبرا. دارد وجود تيعل ۀرابط يمعنو امور در.  
   است تيربوب ديتوح انگريب تيعل ۀرابط كه ديكن دقت.  
  1زندگي دين و  24مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  -58

 را زشتشان اعمال طانيش كردند، حق به پشت ها، آن يبرا تيهدا  شدن روشن از بعد كه يكسان(: ديفرما  يم  محمد ٔهسور 25 يۀآ  در خداوند  
  ).است فتهيفر  يطوالن يآرزوها با را آنان و داده نتيز  نظرشان در

  3دين و زندگي  43مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  2پاسخ: گزينۀ  - 59
 طور همان ،دارد وجود او يبرا ريمس نيا  از انحراف خطر كند، انتخاب را ديتوح ريمس و خدا يبندگ او، يرو شيپ يشگيهم يدوراه در انسان اگر  

 ،»است تر پنهان اه،يس يسنگ تخته بر كيتار  شب در اهيس يا مورچه رفتن راه از انسان دل به شرك يابيراه«: نديفرما  يم  خدا رسول كه
  .كند يپاسبان و حفاظت دل ميحر  از ديبا  انسان پس

  3دين و زندگي  57مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  - 60
 در كه ياله روشن يودهامرهن ارسال ))معلول( هايفعل يعم من و فلنفسه ابصر فمن) علت( ربّكم من بصائر جاءكم قد( ۀفيشر يۀ آ  به توجه با  

  .باشد داشته ارياخت ،ريمس ۀادام در انسانآنكه  يبرا است يليدل بيان شده، )ربّكم من بصائر جاءكم قد( عبارت
  3دين و زندگي  72و  1دين و زندگي  8و  7هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  -61

    هستند انسان يماد ياستعدادها يبرخ يگو پاسخ و هستند يمحدود اهداف كه دارد اشاره يفرع اهداف يعني ييا يدن زودگذر اهداف به هيآ  نيا.  
   آنان به ايدن نيهم در را شانيكارها  حاصل بخواهند، را آن تجمالت و ايدن يزندگ كه يكسان( كه است نيا  اطلبانيدن يبرا ياله عام امداد سنت 

 دهند، يم انجام كه را آنچه و رفته باد بر اند كرده ايدن رد چه هر و ندارند دوزخ آتش جز آخرت در نانيا  اما ،ديد  نخواهند يكاست و كم و ميده يم
  .است مفهوم هم الؤ س صورت ۀفيشر  يۀآ  با كامالً كه ).است باطل
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  3دين و زندگي  35مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  - 62
 و ثاريا  اهل و دهند قرار ياجتماع تيفعال محور را خود فعمنا تنها و كنند دنبال را خود يويدن التيتما  و ها خواسته فقط همه باشد قرار اگر  

 روز به روز ،يا جامعه نيچن در. رود يم نيب از يتعال و رشد امكان و رديگ يفرام را جامعه تضاد و تفرقه نباشند، گرانيد  به رساندن ريخ و تعاون
 و خداوند تيحاكم از يسخن گريد  جه،ينت در. رنديگ يم كار به ودخ اليام خدمت در را گرانيد  و كنند يم دايپ يشتر يب قدرت ستمگر يها انسان
  .اوست يدستورها و طاغوت تيحاكم از سخن بلكه ست،ين او يها فرمان

  3دين و زندگي  87مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  - 63
 بشارت -رسد يم يرستگار  به كند، هيتزك هركس( زكّاها من افلح قد) يبد  از يزار يب و يكين به شيگرا ( تقواها و فجورها فالهمها( يۀآ  به توجه با  

 ٔهدربار انذار كه يرستگار  از تيمحروم - شد محروم قطعاً كرد، آلوده را آن هركس( دسّاها من خاب قد و) ارياخت از درست استفاده ٔهدربار
  ) )ارياخت از نادرست استفاده

  3دين و زندگي  48و  1دين و زندگي  135هاي  صفحه مشخصات سؤال: * متوسط * ▲  3پاسخ: گزينۀ  -64
    دارد اشاره مانيا  اهل و نيمسلم يبرا روزه بودن واجب به )اميالصّ كميعل كتب( يۀآ.  
   خداوند كه را يكار  هر كه كند يم احساس كه رسد يم ييجا  به كم كم ورزد، يم مبادرت آن مداوم انجام بر و رديگ يم روزه سال هر كه يكس 

  .كند ينم يسخت احساس و دهد انجام يآسان به تواند يم است، داده ستورد 
   نيمنؤ رالميام » :ديازما يب را مردم اخالص تا كرد واجب را روزه جهت بدان خداوند.«  
  3دين و زندگي  10مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  - 65

. ندارد راه او در يستين و بود خواهد همواره و هست بوده، يعني دارد، وجود حال همه در اوندخد كه دارد اشاره مطلب نيا  به »يمطلق وجود تو«  
  .دارد اشاره خدا بودن مطلق وجود به و مطلب نيهم به قاًيدق هم »خدا بودن يغن«

  3دين و زندگي  12و  10هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  - 66
    در »معه« عبارت كه باشد يم بقا در ازين و ياله درگاه به داتو موج يدائم ازين عرض انگريب ،)رضاأل  و السّماوات يف من لهأسي( ۀفيشر  يۀآ 

  .باشد يم خدا به موجودات يبقا در يازمند ين انگريب قاًيدق هم  نيمنؤ رالميام ثيحد 
    اما ،رسد يم نظر به مشكل يمعرفت نيچن به دنيرس. باشد يم واال و قيعم معرفت كه است يز يهرچ يورا در خدا دنيد  انگريب ثيحد  نيا 

 قلب يصفا و يپاك معرفت، نيا  به دنيرس ۀالزم پس ،دارند قلب يصفا و يپاك كه نوجوانان و جوانان يبرا خصوص به است دسترس در يهدف
  .باشد يم

  1دين و زندگي  53مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  - 67  
  .دهد يم نشان تر محسوس را ياله قدرت كه است مردگان شدن زنده از ييها  نمونه معاد، امكان يها نشانه از يكي  
  :ها نهيگز  يبررس  
  ياله قدرت اثبات و مردگان شدن زنده از ييها  نمونه اساس بر معاد امكان :1گزينۀ   
  انسان نينخست نشيآفر  به توجه با معاد امكان :2گزينۀ   
  عتيطب در يزندگ و مرگ نظام اساس بر معاد امكان :3گزينۀ   
  ياله حكمت اساس بر معاد ضرورت :4گزينۀ   
  1دين و زندگي  74و  73، 67هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  3پاسخ: گزينۀ  - 68

    است امتيق اول ۀمرحل در ،نيزم و آسمان ساختار در رييتغ انگريب ،)اليمه بايكث الجبال كانت( يۀآ.  
   است برزخ در يگاهآ وجود انگريب گوو  گفت نيا  و است شده برزخ وارد كه است يتيم از كردن الؤ س شامل دفن، هنگام تيم نيقتل.  
   عالم قيحقا  و اسرار و شود يم انينما  گذشته آن بر نچهآ  هر و شود يم روشن نيزم پروردگار، جانب از ينور  دنيتاب با امتيق دوم ۀمرحل در 

  .گردد يم شكارآ 
  1دين و زندگي  63مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  4پاسخ: گزينۀ  - 69

 از شدن دور و اعمال جبران يبرا ايدن به بازگشت درخواست خدا از اعمالشان يكاست به شدن آگاه و برزخ به ورود از پس گناهكار هاي انسان  
  .است مشهود )...ارجعون ربّ قال( ۀفيشر  يۀآ  در مطلب نيا  كه دارند را گناهانشان

  1دين و زندگي  146مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  - 70
 نعمت از و هستند) درباطن هم و ظاهر در هم( خلقت جمال مظهر كه زنان پس ،دارد ههمرا به را يتيمسئول خدا جانب از ينعمت هر افتيدر   

 آنان يبرا) يظاهر  ييبا يز  از محافظت( عفاف حفظ يبرا را يا ژهيو  احكام خدا و ددارن آن قبال در يشتر يب تيمسئول برخوردارند، يشتر يب ييبا يز 
  .است كرده وضع

  3دين و زندگي  33و  32هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  1پاسخ: گزينۀ  -71
 در را زيچ همه كه است موحد سانان اعتقاد ٔهدهند نشان ،»اوست ارادت رود يم ما سر بر هرچه كه« عبارتخصوص  ، بهالؤ س صورت يبايز  شعر  

 و صبور ها يسخت مقابل در فرد نيا . باشد دواريام خدا به شهيهم انسان شود يم سبب اعتقاد نيا . داند يم خدا حكمت و ريتدب  تحت ،عالم
  .داند ينم خدا يمهر  يب ۀنشان را ها آن و است استوار
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  1دين و زندگي  137مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  3پاسخ: گزينۀ  - 72
 ديبا  رد،ينگ را روزه يقضا عمداً ، ندهيآ  رمضان تا و شود برطرف او عذر رمضان ماه از بعد و رديبگ روزه نتواند يمار يب مانند يعذر  علت به يكس اگر  

  .بدهد ريفق به ها آن مانند و جو و گندم) گرم 750 اًبيتقر ( مُد كي روز هر يبرا هم و كند قضا را روزه هم
  1دين و زندگي  121مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  3اسخ: گزينۀ پ - 73

 داشته خدا دشمنان با مبارزه و يزار يب ديبا  يعني ،كند رونيب آن از را يطانيش امور و طانيش ديبا  ،كند خدا ۀخان را قلبش خواهد يم يكس اگر  
  .خداست دشمنان از يزار يب همان اي يتبر  انگريب ،»اله ال« يعني »اهللا الّا اله ال« ينف بُعد كه باشد

  3دين و زندگي  67مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  1پاسخ: گزينۀ  - 74
    در ياثر  چيه انسان ارياخت پس ندارد، آن از يز يگر  راه چيه يدمآ  نكهيا  و دارد اشاره ها انسان تمام يبرا مرگ بودن يحتم به، 1 ۀنيگز  يۀآ 

  .اردند مرگ با نشدن اي شدن رو هروب
   ها: بررسي ساير گزينه  
  رود كه يا در آن آزمايش موفق شود يا خير. : انسان پس از ابتالء، با اختيار خويش پيش مي2گزينۀ   
  : تالش در راه خدا عملي اختياري است.3گزينۀ   
  شود. : قرارگيري در زمرٔه محسنين و نيكوكاران با اختيار انجام مي4گزينۀ   
  1دين و زندگي  19شخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ م ▲  1پاسخ: گزينۀ  -75

) گوش نكردن (منظور گوش ندادن به دستورات پيامبران و 1دانند:  دقت كنيد كه در اين آيه، دوزخيان علت دوزخي شدن خود را دو مورد مي  
  ).هاي دروني انسان است رمايهترين س ) تعقل نكردن (عقل يكي از مهم2) .هاي مهم انسان هستند پيشوايان است كه يكي از سرمايه

  ها: بررسي ساير گزينه  
  ها اشاره دارد. ها و بيزاري از بدي : به سرمايۀ گرايش به نيكي2گزينۀ   
  هاي انسان نيست. : بيانگر پيامد اعتقاد به معاد است و نشانگر سرمايه3گزينۀ   
  : اين آيه فقط به سرمايۀ انديشه و تعقل اشاره دارد.4گزينۀ   

 

 3زبان انگليسي  57 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -76
ها در ارتباط  را كه روزانه با آن يكسان ياعتقادات مذهب دتوان است كه نمي دهيرس ييمن آشكار شد كه او به جا  ي، برا1890پس از ماه مه ترجمه:   

  كند.است حفظ 
  ارجحيت دارد. (who, that)بر  (whom)لي استفاده از توضيح: در حالت مفعو  
توانيم از ضـماير موصـولي  نكته: اگر در جملۀ وصفي حرف اضافه داشته باشيم و بخواهيم حرف اضافه را قبل از ضمير موصولي بياوريم فقط مي  

(whom, which)  علت داشتن  به 2استفاده نماييم. گزينۀthem نياز به حرف اضافه دارد. 4گزينۀ  در انتهاي آن نادرست است و  
 3زبان انگليسي  60 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -77

  .شركت بودم ي، نگران سالمت كل(شركت) هدر دادن منابع آن يجا گرفتم، به ياو قرار م گاهيمن مطمئن هستم كه اگر من در جا ترجمه:   
استفاده نماييد تا غيرواقعي بـودن  (were)درسي گفته شده بهتر است براي همۀ اشخاص از فعل  توضيح: در جمالت شرطي نوع دوم در كتاب  

  موقعيت بهتر نشان داده شود. 
 (would)جواب شرط از  ۀكنيم. در جمالت شرطي نوع دوم در جمل استفاده مي may(فعل كمكي وجهي)  Modalنكته: در شرطي نوع اول از   

  كنيم. ده مييا افعال وجهي ديگر استفا
  1زبان انگليسي  54 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -78

وشرط ما ديق يها ب است كه آن نيامر ا  نيا  ليدل نيتر  ، اما مهمميخود را دوست دار  نيوالد  يوجود دارد كه ما در دوران كودك ياديز  ليدال ترجمه:   
  .دهند مي تياهم مارا دوست دارند و به 

ترين دليل دوست داشتن با داليل ديگر مطرح شده است، در نتيجه براي مقايسۀ يك چيز با چند چيـز از صـفت  در اين تست مقايسۀ مهم توضيح:  
  نياز داريم. (is)است و چون يك دليل مطرح شده است به فعل  (of all)هاي صفت عالي در جمله وجود  كنيم و يكي از نشانه عالي استفاده مي

 3زبان انگليسي  36و  31هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 ينۀگز : پاسخ -79
اثبـات  ي، او بـرانيبنـابرا  سـت؟ين نطـوريرا پرداخت كـرده اسـت، ا  گاز (گرمايش)خانواده اعتقاد ندارد كارل قبض اعضاي كس از  چيهترجمه:   

  دارد. ازيزمان ن يبه مدت شاعتماد بودن خود  قابل
  توضيح:  
 شود. ساخته مي tagشخص است، در اين تست از جملۀ پايه  ۀ ما غير اولچون جملۀ پاي ■  
  كنيم. استفاده مي (they)باشد، در دنبالۀ سؤالي از ضمير  (nobody)در دنبالۀ سؤالي اگر فاعل جملۀ اصلي  ■  
  استفاده كنيم. (do, does)زمان جملۀ ما حال است در نتيجه اگر در جملۀ اصلي فعل كمكي نداشته باشيم بايد از فعل كمكي  ■  
دارند و جمله را  يكلمات خودشان بار منف نيا  رايز  ،مثبت باشد ديبا  يسؤال ۀ، دنبالميداشته باش (nobody) مانند يكلمات ياصل ۀاگر در جمل ■  

  كنند. ي ميمنف
  اول است. ۀجملۀ جيدوم نت ۀجمل يعني ،ميكن استفاده مي جهينت انيب يبرا (so)از حرف ربط  ■  
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  1زبان انگليسي  104 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -80
  فشارآور هستند. يداخلاز مشكالت  شتريب يالملل كند كه مشكالت بين رسد دولت فكر مي نظر مي بهترجمه:   
  خارجي) 4  داخلي، خانگي، اهلي )3  در معرض خطر) 2  دروني) 1  

  1زبان انگليسي  49 صفحۀ*  طمتوس: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -81
 ؟بياوريمن را از خانه  يها ها و لباس كتاب يتوان يم مارستانيبه بمسير آمدنت در ترجمه:   
   كردن تي) روا 4  ، دنبال كردنكردنپيروي ) 3  كردن نيتدو آوري كردن،  گرد) 2  ي كردنآور  جمعآوردن، ) 1  
  3زبان انگليسي  15 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -82

  . ديكن ييشناسا  ،ديدار  ازين يشتر يكمك ب كه به ي راو مناطق نقاط قوتكند  پرسشنامه به شما كمك مي نيا ترجمه:   
   قدرت، قوت) 4  اصل اخالقي، قانون علمي) 3  عملكرد، فعاليت) 2  ) ورودي، مدخل1  
  3بان انگليسي كتاب كار ز  28 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -83

  هنرمند و نقاش خبره بود. كيرا نوشت و  ينيد  ۀاز شعر و فلسف يار يبس هاي) (نسخه مجلداتخود  يدر طول زندگ ترجمه: او  
 ها آيي واژگان هم) 4  ها مخفف) 3  ها كتاب ،ها ها، جلد نسخه) 2  ها ها، موهبت نعمت) 1  
  3بان انگليسي ز  23 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -84

 نكرده است. يكار  بارٔه اين مورداو هرگز در  وليز صحبت كرده است، ُر مشكل با نيدر مورد ا  بارهاكه  گويد) (مي كند يآلن ادعا مترجمه:   
 طور ساكت به) 4  شديداً) 3  مكرراً، متناوباً) 2  ندرت ه) ب1  
  3ليسي زبان انگ 56 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -85

 .منزوي باشـددارد ساكت و  ليتما  يگر يكه د  يدوست دارد تحرك داشته باشد در حال يكيدارند:  يكامالً متضاد تيدو برادر شخص نيا ترجمه:   
  (سرش توي الك خودش باشد.)

  در خود بودن، منزوي بودن) 2    جلب توجه كردن) 1  
 حس غرور داشتن، مفتخر بودن) 4    مراقبت كردن) 3  
  1زبان انگليسي  102 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: خپاس -86

مـا مجبـور  ولـي داده بودند،غذا سفارش  كرده ودعوت  نهما ، م(تدارك ديده بودند) كرده بودند يز ير  برنامهرا  يما مراسم بزرگ ٔهخانوادترجمه:   
 .ميكرونا لغو كن روسيو  هاي محدوديت خاطر را به زيچ همه ميشد 

  كردن يز ير  برنامه )4  چيده شده بود) 3  كردن نابود ،كردن  راني) و 2  بودن دواريام داشتن، دي) ام1  
  باشد. چون مجهول است، نادرست مي 3توضيح: گزينۀ   
  3زبان انگليسي  55 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -87

 .ستندين دهيچيپ ها آن .ته باشيدنبايد داشها  دستورالعمل نياز ا  يرويدر پترجمه: دشواري خاصي   
  ي) جزئ4  دهيچي) پ3  شرفتهي) پ2  متوسط) 1  
  ترجمۀCloze Test:  

 مقبرهيك پادشاهان مصر ساخته شده است، كه قصد داشته  نياز اول يكيبنا توسط  نيدر خارج از قاهره واقع شده است. ا  دقيقاًهرم بزرگ 
شصت هرم  از شيبدر ميان  هرم نيتر  بزرگ(اين هرم) فوت،  450فوتبال و ارتفاع  نيزم كصدي از شيباشد. با مساحت ب شخود  يبرامحل دفن  اي

سطح آن با سنگ آهك  يرسد. روزگار  ها به پانزده تن مي از آن يكه وزن بعض ساخته شده بلوك سنگ ونيليم مياز دوونهرم  نيدر مصر است. ا 
  .مانده است ياز آن باق يرفته و مقدار كم نياز ب ها نيا  شتريها ب طول قرن صاف بود، اما در و كامالً شده بود دهيپوشبراق  ديسف

 2پاسخ: گزينۀ  -88
  ) ميراث4  ) سرنخ، كليد3  ) قبر، مقبره2  ) نماد، نشانه1  
  3پاسخ: گزينۀ  -89

استفاده  (himself)مير انعكاسي از ض (him)جاي ضمير مفعولي  توضيح: اگر فاعل جمله، كار را (روي خودش) يا (براي خودش) انجام دهد، به  
  كنيم. مي

  وسيلۀ) با مفهوم جمله سازگار نيست. معني (با، به به (with)از نظر معنايي حرف اضافۀ   
 دهد كه باز هم با مفهوم جمله سازگار نيست. تنهايي و بدون كمك ديگران) مي كار ببريم مفهوم (به را با ضمير تأكيدي به (by)اگر حرف اضافه   

  3پاسخ: گزينۀ  -90
كنيم. در اين تست هرم موردنظر با شصت هرم ديگر مصر مورد مقايسه قرار  توضيح: براي مقايسۀ يك چيز با چند چيز از صفت عالي استفاده مي  

  گرفته است.
  كنيم. استفاده مي (the)آيد. فراموش نشود كه در صفت عالي از حرف تعريف  ميشكل عالي در  به (est)يك بخشي است و با  (large)صفت   

 4پاسخ: گزينۀ  -91
ه توضيح: در اين تست مفعول ما قبل از جاي خالي آمده است در نتيجه بايد از ساختار مجهول استفاده كنيم. چون اين كار در گذشته انجام شد   

  كنيم. شود از ماضي سادٔه مجهول استفاده مي و اثر آن در حال ديده نمي
 1پاسخ: گزينۀ  -92

  ) صاف كردن، برطرف كردن مانع4  ) رنگ كردن3  ) محافظت كردن2  ن، پوشيده شدن) پوشاند1  
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  1ترجمۀ درك مطلب:  
 ،شود مي رهيبه ما خ يطوالني مدت اي كند يصحبت مبا ما بلند  با صداي خيلي ستد،يا  يم نما كياز حد نزد  شيب يكه كس زمانياز ما  يار يبس

دليل آن مربـوط  شوند؟ يشما م ناراحتيباعث  زهايچ نيچرا ا  ديا  دهياز خودتان پرس تاكنون ايآ  يول شويم)، (معذب مي ميكن يم ناراحتياحساس 
 ينگاه ايبا صدا، بو  يشخص وقتيدر اطراف تمام ادراك است.  يياست، بلكه فضا  در اطراف بدن ياليخ ييتنها فضا  است كه نه يشخص حريم به

  شلوغ ياتوبوس در ياست كه وقت نيخاطر هم هب شده است. احتماالً احترامي بي اش يشخص يمحر كه به  كند يحس م شود، يرو م هروب نديناخوشا 
 .ممكن است احساس عصبانيت كنيدزده است،  يكه كنارتان نشسته عطر تند  يزن يوقت اي دهد يمجواب را  تلفن همراهشبلند  يبا صدا يمرد

صورتشان روزنامه  يكه در اتوبوس جلو يمثال، افراد ي. براشوند ندرت متوجه آن مي اي به  دارند، عده ازين شانيشخص حريمكه مردم به اين با
 پيـتر « نام به يمسافرت تيسا  وب كيكه توسط  اي نظرسنجي. در كنندحفظ  ها بهيغر  بارا  خود فاصله خواهند مي بخوانند در واقعكه  گيرند مي
 يغذا يجا به دهند يم حيپرداخت كنند، ترج در هواپيما شتريبابت خدمات بي شتر يب گفتند كه اگر مجبور باشند مبلغ افراد، شدانجام  »زريادوا 
پـر  زودتـر معمـوالً واريـكنار د  يها يكه صندل خواهيد شد. متوجه ديكتابخانه نگاه كن يزهايداشته باشند. به م يتر  بزرگ يها يصندل شتر،يب
تـا  ديـهم قرار ده يها را رو ؟ ممكن است كتابچطور نديشما بنش يرو هروبسيد شنا فردي كه نمي دورتر هستند. اگر بقيهاز  چون كه شوند يم

 .ديبساز  واريد  كچيزي شبيه ي
از مـردم  شـتريب در كـل هـا ييكا يآمر  اند كه متفاوت است. دانشمندان متوجه شده يشخص حوزٔه حريم ساليق درمختلف  يها در فرهنگ

احسـاس  كـامالً اند سـتادهيا  گريكد ي كينزد  كه  زماني افراد ن،يالت يها در فرهنگ ولي ،دهند يمرا ترجيح  شانيشخص حريم گريد  يها فرهنگ
 .كنند يم يراحت

   1پاسخ: گزينۀ  -93
 م؟يبفهم ميتوان يچه م» زريادوا  پيتر «يِ از نظرسنجترجمه:   
 از غذا است. شتريب يشخص حريمافراد به  ازي) ن1  
 است.فضاي نشستن  غذا معموالً بهتر از در هواپيما خدمات) 2  
 .كند نيتأم را افراد يازهاين وجود ندارد كه  يصندلاندازٔه كافي  به مايهواپدر  )3  
 است. تر كوچك هامايافراد در هواپ يشخص حريم) 4  

   4پاسخ: گزينۀ  -94
 است؟ درست رياز موارد ز  كي متن كدام ترجمه: طبق  
 ارند.د يكساني ساليق يشخص در حوزٔه حريمها  انسان ۀ) هم1  
 ما. ادراك در اطراف تري نياز است تاشيب فضاي اطراف بدن در) 2  
 .شدخواهد  حفظشما كامالً  يشخص ي، فضااي داشته باشيد روزنامه) اگر در اتوبوس 3  
 خود را حفظ كنند. يشخص حريمكنند تا  يرا انتخاب م واريكنار د  يها يصندلاول افراد معموالً  ها ) در كتابخانه4  
  4خ: گزينۀ پاس -95

 ؟اش حفظ شده است يشخص كند حريم احساس مي كدام فرد به احتمال زياد ،ترجمه: طبق متن  
 .نديبنش تندي زده استكه ادكلن فردي  كه مجبور است در كنار ي) شخص1  
 مدت زمان زيادي به او خيره شده است. اي بهيكه غر  ي) شخص2  
 شنود. يبلند م اديفر  يدر خانه صدا مطالعهكه هنگام  ي) شخص3  
 .زند مي گپ كه مقابل او نشسته است يميصم يبا دوست دارد كه ي) شخص4  

  3پاسخ: گزينۀ  -96
 ست؟يمتن چ نياز نوشتن ا  سندهينو  يهدف اصلترجمه:   
 به حريم شخصي دسترسي پيدا كنيم.چگونه  ديبه ما بگو  نكهي) ا 1  
 دارند. اجياحت يشخص حريمچرا مردم به  توضيح بدهد) 2  
 ي بدهد.اطالعات يشخصحريم ) در مورد 3  
 كند. ديتأك يشخص حريمحفظ  تي) بر اهم4  
  2ترجمۀ درك مطلب:  

تواند  آموزد. با اين حال، يك فرد مي طور كلي زباني است كه شخص ابتدا مي شود، به عنوان زبان مادري شناخته مي زبان اول، كه همچنين به
ها لزوماً مطابق با ترتيب يادگيري و ميـزان  ابراين دوزبانه يا در واقع چندزبانه است. ترتيب يادگيري اين زباندو يا چند زبان بومي داشته باشد، بن

 مهارت نيست.
هـاي اول خـود را از خـانوادٔه خـود  كند. غالباً كودك اصول زبان يا زبـان هاي ديگر را دشوار مي فقدان مهارت زبان اول اغلب يادگيري زبان

عنوان مثال، در بعضـي از جوامـع  اينگونه تفسير گردد كه اين زبان، زبان مادر فرد يادگيرنده است. به» زبان مادري«بايد اصطالح آموزد، اما ن مي
كند و بنابراين ممكن است زبان يا گويش اول متفاوتي با زبان محلي شوهر داشته باشد.  پدري (وابسته به پدر)، زن به منزل شوهر نقل مكان مي

  كنند. ها معموالً فقط به زبان محلي خود صحبت مي ل فرزندان آنبا اين حا
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  4پاسخ: گزينۀ  -97
  ............... نزديك است.  از نظر معنايي به 2در پاراگراف  ”interpret“ترجمه: كلمۀ   
 ) تعريف و معني كردن4  ) اشتباه متوجه شدن3  ) كشف كردن2  ) گيج شدن1  
  4پاسخ: گزينۀ  -98

  عمدتاً قصد دارد كه ...............ترجمه: متن   
  اي را از نظر تمام حواس پنجگانه توصيف كند. صحنه) 2  نظر نويسنده را حدس بزند. بر خواننده تأثير بگذارد تا نقطه) 1  
  خواننده را در ارتباط با يك موضوع خاص مطلع كند.) 4    يك داستان خيالي بگويد.) 3  

  1پاسخ: گزينۀ  -99
  ؟شود نميهاي زير در مورد زبان اول توسط متن پشتيباني  ك از عبارتي ترجمه: كدام  
 انجامد. ) توسعه و پيشرفت آن مدت زمان بسيار طوالني به طول مي1  
 ) در يادگيري زبان جديد نقش مهمي دارد.2  
 آموزند. هاي اساسي زبان اول خود را از والدين خود مي ) كودكان قسمت3  
 زبان يكي از والدين نباشد.) ممكن است زبان مادري 4  
  3پاسخ: گزينۀ  -100

  شود كه ............... گونه برداشت مي ترجمه: از متن اين  
 تواند به كودكان كمك كند. هاي زبان اول فقط در مراحل اوليۀ يادگيري زبان دوم مي ) مهارت1  
 ) زبان اول كودك بخشي از هويت شخصي، اجتماعي و فرهنگي آن كودك است.2  
 ) اين امكان وجود دارد كه يك فرد دوزبانه در زبان دوم خود مهارت بيشتري كسب كند.3  
 تواند بومي بيش از دو زبان باشد. ) فرد نمي4  
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   انسانی) علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ اردیبهشت ۳ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  1 آمار و رياضي 93 و 92 هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ :پاسخ -101

 آنجـا در شـده ثبـت اطالعات از و كنيم مراجعه كرونا ستاد يا تبهداش وزارت سايت به بايد كرونا ويروس به مبتاليان تعداد آوردن دست به براي  
  .كنيم استفاده

  1 آمار و رياضي 15 و 13 هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ :پاسخ -102
  است: زير صورت به الغر و چاق اتحاد و مكعب اتحاد كلي صورت نكته:  

(a b) a a b ab b    3 3 2 2 33 3   
(a b)(a ab b ) a b   2 2 3 3   

  داريم: باال، اتحاد دو كمك به  

( x x) ( x ) ( x ) ( x) ( x )( x) ( x) x x x x        2 3 2 3 2 2 2 2 3 6 5 4 32 3 2 3 2 3 3 2 3 3 8 36 54 27   
( x x)( x x x ) ( x ) ( x) x x      2 4 3 2 2 3 2 6 32 3 4 6 9 2 3 8 27   

  پس:  

( x x) ( x x)( x x x ) x x x x x x x x x ( x )              2 3 2 4 3 2 6 5 4 3 6 3 5 4 42 3 2 3 4 6 9 8 36 54 27 8 27 36 54 18 2 3   
  1 آمار و رياضي 48 و 44 هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ :پاسخ -103
  گيريم: مي x را مربع ضلع  
  نويسيم: مي x برحسب را تر بزرگ مستطيل مساحت و مربع مساحت  

ÍMo¶ SeIv¶ (Í±ò) x 2 2   

oUï©nqM ®ÃõTv¶ SeIv¶ −¼ö Æoø (x )(x) x x     23 3   

6 پس  
x) با برابر مستطيل مساحت 7 x)26   .شود مي 37

  كنيم: مي تبديل معادله به را سؤال جملۀ  

(x x) x x x x x x          72 2 2 2 26 3 11 6 18 7 77 18 77 07   

    
     
     

jIdUH IM ¾Äq\U
¥oTz¶ ¾à ±μ]

oU©nqM ®ÃõTv¶ ôÃd¶

oU©nqM ®ÃõTv¶ ôÃd¶

x ( )
(x )(x )

x ( )

7 2 10 7 34
7 11 0

11 2 14 11 50
   

  .است 50 يا 34 تر بزرگ مستطيل محيط پس  
  1 آمار و رياضي 54 صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ :پاسخ -104

x، x را متوالي زوج عدد سه    x و 2    گيريم: مي نظر در 4
  با: است برابر تر كوچك عدد دو معكوس ضرب حاصل  

x x x x
 

 2
1 1 1

2 2
   

  با: است برابر تر بزرگ عدد معكوس ثلث  

x x
 

 
1 1 1
3 4 3 12   

  دهيم: مي قرار برابر را باال مقدار دو  
 
              

    (SvÃº Z»p)

x
x x x x x (x )(x )

xx x x

2 2
2

41 1 2 3 12 12 0 4 3 03 122 3





   

  كنيم: مي حساب را تر بزرگ عدد دو مجموع  
(x ) (x )     2 4 6 8 14   

3 x

x
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  1 آمار و رياضي 74 صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ :پاسخ -105
)A نقطۀ دو از f خطي تابع   , )9 )B و 14 , )18   .گذرد مي 4
  كنيم: مي حساب را خط شيب  

B A
B A

y ym
x x ( )

   
    

  
4 14 18 2

18 9 27 3   

f شكل به f تابع ضابطۀ پس   (x) x b  
2
  .آيد درمي 3

)A نقطۀ   , )9   باشد: f روي بايد 14

( ) b b b        
214 9 14 6 83   

f صورت به f ضابطۀ پس   (x) x  
2 a نتيجه: در و آيد درمي 83  

2
b و 3  8   

f مقدار   (b )   با: است برابر 1

f (b ) f ( ) f ( ) ( )          
21 8 1 9 9 8 6 8 23   

  1 آمار و رياضي 86 صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ :پاسخ -106

x رابطۀ ابتدا   y 2 6 60، x برحسب را y نويسيم: مي    x y x y      22 6 60 3 30   
xy در را باال تساوي   x   دهيم: مي قرار 4

xy x x(y ) ( y )(y ) y y          24 4 3 30 4 3 18 120   

a شرط با دوم درجه عبارت مقدار بيشترين    b ازاي به ،0
a

   آيد: مي دست به 2

b
a


  


18 32 6   

y گذاري جاي با    y ابطۀر  در 3 y  23 18   داريم: ،120
Max ( ) ( )        23 3 18 3 120 27 54 120 147   

  1 آمار و رياضي 107 صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ :پاسخ -107
 پيـروي نرمال منحني از كه هايي داده آماري توزيع درصد نكته:  

  است: رو روبه صورت به كنند مي
  
  
  

x با اينجا در     و 20    است: رو روبه صورت به نمودار ،4
  
  
  
  

) بازٔه در ها داده درصد 68   , )16 ) بازٔه در درصدشان 14 و 24 , )24   هستند: 28
%
% y

y


     
68 340000 340000 14 10000 7 7000014 68   

) بازٔه در ها داده از تا 70000 تقريباً پس   , )24   .هستند 28
  1 آمار و رياضي 128 و 127 هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ :پاسخ -108
 و اسـت عربـي درس بـا متناسب ها دايره مساحت پس است، اقتصاد درس براي عمودي محور و رياضي درس براي افقي محور اينكه به توجه با  

  است: عربي) (يعني سوم درس درصدهاي نسبت با برابر دايره، دو هاي شعاع مجذور نسبت
IòoÃ±ø

¸ÄnA
IòoÃ±ø ÂMoø à½oμº IòoÃ±ø ÂMoø à½oμº IòoÃ±ø ÂMoø ½à oμº

¸ÄnA ÂMoø ½à oμº ¸ÄnA ÂMoø à½oμº ¸ÄnA ÂMoø ½à oμº
r

( ) ( )
r

    2 24 16
3 9   

  .گيريم مي نظر در x9 و x16 ترتيب به را آرين و عليرضا عربي درصد پس  
  است: 195 عليرضا درصدهاي مجموع  

x x x x           195 40 75 16 195 16 115 195 16 80   رياضي  اقتصاد  عربي 5
 پس: بوديم، گرفته x9 را آرين عربي درصد   9 5 45   

%2 %14 %34 %34 %14 %2
x  3 x   x   x  3

x  2 x  2
x

%2 %14 %34 %34 %14 %2
8 12 16 20 24 28 32
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  3 آمار و رياضي 30 صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ :پاسخ -109
  ست:ا زير صورت به شود مي انجام گام هر در كه كارهايي و آمار چرخۀ هاي گام نكته:  
  مسئله) تعريف -مسئله (فهم مسئله بيان )1  
  كار) روش -گيري نمونه روش -گيري اندازه (شيؤه ريزي برنامه و طرح )2  
  پاكسازي) -سازماندهي -(گردآوري ها داده )3  
  ها) جدول و نمودارها -معيارها -ها داده كردن (مرتب ها داده تحليل )4  
  جديد) هاي ايده -بررسي و نقد -گيري يجهنت -نتايج (تفسير گيري نتيجه و بحث )5  
  .دارد قرار سوم گام در ها داده پاكسازي يا حذف  
  3 آمار و رياضي 55 صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ :پاسخ -110

  نويسيم: مي را دنباله جمالت  

Âÿ¹¶ SLX¶
n

n
a n       

1 2 3 4 5 6 7 8
3 20 17 14 11 8 5 2 1 4


    

  .گيرد مي قرار هاx محور زير آن به مربوط نقطۀ باشد، منفي عددي ،na مقدار اگر دنباله، نمودار در  
  .هستند هاx محور زير اول، جملۀ 6 به مربوط نقطۀ 6 نمودار، اين در پس  
  3 آمار و رياضي 14 صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ :پاسخ -111

  با: است برابر نمونه فضاي اعضاي تعداد تاس، دو پرتاب در  

−»H tIU ³»j tIUn(S)   
6 6 36   

   نويسيم: مي را است 3 با برابر روشده، عدد دو اختالف، كه هايي حالت   A ( , ) ,( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) n(A)  1 4 2 5 3 6 4 1 5 2 6 3 6   

n(A)P(A) پس:  
n(S)

  
6 1

36 6   

  3 آمار و رياضي 15 و 14 هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ :پاسخ -112
  .است n2 نمونه، فضاي اعضاي تعداد يا برآمدها تعداد سكه، n ابپرت آزمايش در نكته:  
IÀk¶IzÃQ jHk÷U(º¼μº ÁIñÎ ÁIñøH jHk÷U¾)      است: n(S)2 با برابر تصادفي آزمايش يك پيشامدهاي تعداد نكته:    2   
n(S) است: 32 نمونه، فضاي اعضاي تعداد سكه، 3 پرتاب آزمايش در    32 8   
  .است 82 آزمايش اين پيشامدهاي تعداد و  
 با: است برابر عدد دو اين ضرب حاصل   3 8 112 2 2   
  3 آمار و رياضي 19 و 11 هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ :پاسخ -113

n با برابر عضويn مجموعۀ يك عضويr هاي زيرمجموعه تعداد نكته:  
r

 
 
 

  .است 

n(S)    با: است برابر عضوي 7 مجموعۀ يك عضوي 2 هاي زيرمجموعه تعداد  
  

   
 

7 7 6 212 2   

  كنيم: انتخاب زوج عدد 1 و فرد عدد 1 بايد پس باشد، فرد عددي عضو، دو مجموع خواهيم مي  

joÎ jkø ¦Ä JIhTºH Z»p jkø ¦Ä JIhTºH
joÎ jkø 4 ¸ÃM pH Z»p jkø 3 ¸ÃM pH

n(A)

 

   
       

   

4 3 4 3 121 1   

n(A)P(A)  پس:  
n(S)

  
12 4
21 7   

  3 آمار و رياضي 9 و 8 هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ :پاسخ -114
n n!C(n ,r)
r (n r)! r!

 
    

  نكته : 

n!P(n ,r)
(n r)!




  نكته : 

(n )! (n )! (n )! (n ) (n )!C(n , ) P(n , )
(n )! ! (n )! (n )! (n )!

     
        

     
3 4 3 4 318 3 2 4 3 18 183 2 2 4 3 2 1 1   

n n n       
18 4 9 4 52   
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  3 آمار و رياضي 24 صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ :پاسخ -115
  كنيم: مي انتخاب ها آن بين از تا 3 .داريم كاغذ 13 و شهر 13 كل در  

n(S)
   

      

13 13 12 11 2863 3 2 1   

  پس: باشند، كشور يك به مربوط كاغذ 3 خواهيم مي حال  

IÄ IÄ

o¿{ ¾w oÀ o¿{ ¾w oÀ o¿{ ¾w oÀ
k¹{IM ·HoÄH pH k¹{IM k¹À pH k¹{IM ¸Ãa pH

n(A)

  

     
           

     

4 3 6 4 1 20 253 3 3   

n(A)P(A) بنابراين:  
n(S)

 
25

286   

  3 آمار و رياضي 35 صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ :پاسخ -116
 (هنگـامي هستند توصيف براي مناسبي هاي شاخص معيار انحراف و ميانگين كه هايي داده در نكته:  

 آن مسـتطيل بلنـدي كـه كنـيم هاستفاد نموداري از توانيم مي باشيم)، نداشته دورافتاده دادٔه كه
  .باشد آمده باال مستطيل روي معيار، انحراف اندازٔه به آن، خطاي ميلۀ و باشد ميانگين دهندٔه نشان

  

x« دادٔه 4 ميانگين   , x ,x , x 2 2   .است 32 مجموعشان پس ،8 برابر »22

x x x x x x x            
9 92 2 2 32 4 32 36 82 2 2   

x گذاري جاي با    ,« صورت به ها داده ،8 , ,4 6 8   .است 8 همان ها داده اين ميانگين .آيند درمي »14

)           كنيم: مي حساب را معيارشان انحراف   ) ( ) ( ) ( )         
      

2 2 2 22 4 8 6 8 8 8 14 8 16 4 0 36 14 144 4   

b          پس:    8 14   
b                نتيجه: در       8 8 14 8 14   
  3 آمار و رياضي 53 صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ :پاسخ -117
ma و ma را متوالي جملۀ دو   1 پس: است، 36 مجموعشان .گيريم مي نظر در  

m

m

a m
( m ) ( m ) m m m

a (m ) m

                   1
2 3 2 3 2 1 36 4 4 36 4 40 102 1 3 2 1   

m      با: است برابر تر بزرگ جملۀ  
ma m a ( )
      10

1 112 1 2 10 1 19   
  .است 361 يعني 219 با برابر جمله اين مربع  
  3 آمار و رياضي 54 صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ :پاسخ -118
n گذاري جاي با    n تا 1  n بازگشتي رابطۀ در 5 na a n     كنيم: مي حساب را a6 مقدار ،21

n a a      22 11 1 2 1 3   
n a a      23 22 2 3 4 7   
n a a      24 33 3 7 9 16   
n a a      25 44 4 16 16 32   
n a a      26 55 5 32 25 57   

  ).نيست پذير بخش 7 و 5 ،2 (بر .است پذير بخش 3 عدد بر ،57 عدد  
  3 آمار و رياضي 27 صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ :پاسخ -119

n(S)     با: است برابر حاالت كل تعداد پس بگيرند، قرار هم كنار خواهند مي نفر 5   ! 5 120   
  دهيم: مي قرار هبست يك در را ها آن پس باشند، هم كنار كميل و كوشا علي، است قرار حاال  

Â±ø ,I{¼¨ ,®Ãμ¨ ·IμÄH jHpoÎ
!

!

, , n(A) ! !   

3
3

3 3 36



   

n(A)P(A)       پس:   /
n(S)

   
36 3 0 3120 10   

x  
x
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  3 آمار و رياضي 4 و 3 هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ :پاسخ -120
  شماريم: مي را اعداد اين حالت، 4 رد و باشد 7 و 6 ،3 ،2 تواند مي آن هزارگان پس باشد، 8000 و 2500 بين بايد موردنظر عدد اينكه به توجه با  

·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä

  

   

2 6 0

1 1 4 1   باشد 6 صدگان و 2 هزارگان : 4

7 IÄ 9 6 IÄ 0

·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä

  

   

2

1 2 4 2   باشد 7 يا 9 صدگان و 2 هزارگان : 16

2 IÄ 0

·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä

 

   

6

1 5 4 2   باشد 6 هزارگان : 40

7 IÄ 3 6 IÄ2 IÄ 0

·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä

 

   
2 5 4 3   باشد 7 يا 3 هزارگان : 120

            با: است برابر باال اعداد مجموع     4 16 40 120 180   

  

  اقتصاد 12 و 11 هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  3 ۀنيگز  :پاسخ - 121
 و نادرست هاي راه از سود سبك امكانات، و منابع دادن هدر .است محدود عقالنيت هاي نشانه از فردي مصلحت بر مبتني و مدت كوتاه مادي، نگاه  

  .باشد مي افراد از گروهي حيواني و ماده نگاه بيانگر و بوده عقالنيت برخالف نادرست توليد عوامل كارگيري به
  اقتصاد 21 تا 14 هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  3 ۀنيگز  :پاسخ -122
  .است اي سرمايه كاالي پس ،شود مي داده ارائه اقتصادي بنگاه يك توسط چون شود مي داده اجاره شهرداري توسط كه اي دوچرخه الف)  
 توسط چون است نهايي كاالي همچنان شود، مي استفاده ديگري غذاي تهيۀ فرايند تكميل در و شخصي مصرف براي منزل در كه گوشتي و شكر  

  .است شده گرفته كار به خانوار
  .است اي سرمايه كاالي يك مسافربري قطار  
  .است اي سرمايه كاالي نيز ها بنگاه هواي تهويۀ هدستگا  
  .است ضروري و بادوام كاالي مسكن  
 بشري هاي دانش ترين مهم از يكي جايگاه در »اقتصاد علم« عنوان با و يافت بيشتري تكامل نيز بشر اقتصادي انديشۀ بشري، تمدن گسترش با ب)  

  .گرفت قرار
 عنوان به اسالم كه كند مي اشاره موضع اين به هم كنار در آخرت و دنيا اهميت بر تأكيد با ،)حسنه اآلخرة يف و حسنه الدنيا في آتنا ربنا( آيۀ ج)  

  .داند نمي ديگري دادن دست از گرو در را يكي به دستيابي و دهد مي قرار اهميت مورد هم كنار در را انسان آخرت و دنيا سعادت دين، ترين كامل
  اقتصاد 27 و 24 ،23 هاي صفحه * دشوار * سؤال: اتمشخص ▲  4 ۀنيگز  :پاسخ -123
  .زند مي توليد به دست و كرده ايجاد تغييراتي مواد، و محيط روي بر تالش و كار و ريزي برنامه آگاهي، با بلكه ندارد را اشياء خلق قدرت انسان الف)  
  .دهيم قرار بررسي مورد را »توليد سازمان« مفهوم بايد توليد عوامل سهم و نقش جايگاه، تعيين براي ب)  
 نوع حيازت، از آمده دست به محصول پرورش نيست توليدات انواع جزو و دارد نام حيازت )برزيلي انگور درخت بذر( طبيعت آمادٔه محصول برداشت )ج  

  .است صنعت يعني توليد دوم نوع دارو، ساخت .دارد نام احيا و بوده توليد اول
  اقتصاد 29 ۀصفح * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  2 ۀنيگز  :پاسخ -124

, تومان   , , ,  8000 200 000 1 600 000   توليدكننده درآمد  شده فروخته كاالهاي تعداد  كاال واحد هر قيمت 000
  ساالنه هاي :هزينه 

  1( ساالنه حقوق  2,000,000  10 )نفر(  12 )ماه(  240,000,000 تومان
  2( ساالنه اجارٔه  40,000,000  12 )ماه(  480,000,000 تومان

 تومان
·¼Ã±Ã¶ ·¼Ã±Ã¶ ·¼Ã±Ã¶ ·¼Ã±Ã¶

, , ,    240 400 100 480 1 220 000   ساالنه هاي هزينه جمع  حقوق  اوليه مواد  استهالك  اجاره 000
, تومان , , , , , , ,  1 600 000 000 1 220 000 000 380 000   ساالنه سود  ساالنه درآمد  ساالنه هاي هزينه 000

, تومان , , , / 
1 220 000 000 135 555 59000 

IÀï¾¹ÄqÀ Ì¼μ\¶
½k{ kÃ²¼U Á¯I¨ ®¨ jHk÷U  كاال واحد هر هزينۀ  

 گرچه پرداخته را هايي هزينه ها آن همۀ توليد براي توليدكننده هرحال به زيرا ،شود ميمربوط  شده توليد كاالهاي كل به توليد هاي هزينه كنيد توجه  
  .است نداشته را ها آن كل فروش توان
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  اقتصاد 36 و 34 ،33 هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  1 ۀنيگز  :پاسخ -125
 يعنـي پـايين قيمتي كشش دوماً است، نزولي كننده، مصرف به مربوط منحني اوالً الف)  

 ايجاد مصرف ميزان در چنداني تغيير قيمت افزايش و است كم قيمت به حساسيت
  .شود مي رسم زياد شيب با تقاضا منحني و است ضروري كاالي پس كند، نمي

  
  .است معكوس رابطۀ يك منحني شيب و قيمتي كشش بين رابطۀ كنيد: دقت    

  
 بـا حتـي يعنـي باشد، مي قيمت به توليدكننده باالي حساسيت بيانگر و بوده كم شيب با باشد، مي عرضه منحني كه سؤال صورت منحني ب)  

  .كند مي زياد شدت به را خود توليد ميزان توليدكننده هم، قيمت اندك افزايش
, تومان( يعني خود حد باالترين در توليدكننده مددرآ  شده، مطرح تعادلي نقطۀ در ج)   , 25000 200 5 000  موجب قيمت افزايش .باشد مي )000

  .باشد مي قبول قابل تومان 3,000,000 احتمالي قيمت پس ،يابد مي كاهش توليدكننده درآمد است، بديهي و شده مصرف و تقاضا ميزان كاهش
  اقتصاد 48 و 41 ،38 هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  1 ۀنيگز  :پاسخ -126
 هاي فرآورده پااليش و پخش شركت .است پذير قيمت فروشنده و است گذار قيمت و خريدار انحصارگر خريد، انحصار خريد، انحصاري بازار در الف)  

  .باشد مي خريد در انحصارگر هم طرفي از و فروش در انحصارگر نفتي
 اعضا، رفاه و درآمد سطح جامعه، اقتصادي توان و قدرت بيانگر ملي، حسابداري در بررسي مورد هاي شاخص ترين مهم زا  يكي عنوان به كل توليد ب)  

  .باشد مي جامعه پيشرفت امكان و گذاري سرمايه و انداز پس ميزان
 بيانگر هم از عدد دو اين تفاضل صورت اين در باشد بيشتر تورم رشد نرخ از بگيران حقوق درآمد يا بانكي سود متغيرهاي از هريك رشد نرخ اگر ج)  

  .است درآمد يا سود متغيرهاي واقعي نرخ
  اقتصاد 43 و 42 هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  4 ۀنيگز  :پاسخ -127
  .كنيم مي محاسبه ار  داخلي خالص و ناخالص توليد نهايتاً و ملي خالص سرانۀ بعد ملي، خالص سپس ملي، ناخالص توليد ابتدا مسئله حل براي  
   ب)  

  )GNP( ملي ناخالص توليد  پوشاك و خدمات غذايي، مواد  اي سرمايه آالت ماشين
    چرمي نهايي محصوالت  هوايي و دريايي ونقل حمل بخش در شده ايجاد افزودٔه ارزش  هستند خارج مقيم كه كشور انساني عوامل توليد ارزش

,دالر ميليون , , , , ,     85 000 30 000 5 000 15 000 21 000 156   GNP( ( ملي ناخالص توليد 000
  .شود نمي محاسبه كل توليد در اي واسطه كاالهاي ارزش كنيد توجه  

, دالر ميليون , ,  156 000 5 000 151   )NNP( ملي خالص توليد  ملي ناخالص توليد  استهالك 000
   الف)  

 دالر  
·¼Ã±Ã¶,


151 000

·¼Ã±Ã¶40  3775
 

Â±¶ }²Ii
®¨ SÃ÷μ] سرانه ملي خالص  

  .كنيد استفاده هم زير فرمول از توانيد مي داخلي خالص توليد محاسبۀ براي كنيد! امتحان هم را جديد هاي راه گاهي نيست بد ها بچه ج)  
  )NDP( داخلي خالص توليد  ملي صخال توليد  كشور مقيم خارجي مهندسان توليد ارزش  ندا خارج مقيم كه كشور انساني عوامل توليد ارزش  

, دالر ميليون , , ,   151 000 28 000 21 000 158   )NDP( داخلي خالص توليد 000
  اقتصاد 43 صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  1 ۀنيگز  :پاسخ -128
  ب)  

 تومان ميليون   
850 1705 

¾ÄI¶ow SμÃ¤
kÃÿ¶ oμø ساليانه استهالك هزينۀ  

1 سال هر پس ،است سال 5 كاال مفيد عمر چون استهالك نرخ الف)  
 طـور همان و گذاشت كنار استهالك هزينۀ عنوان به بايد را سرمايه ارزش 5

1 دانيد مي كه
20 برابر 5

  .باشد مي )20%( 100

 اسـتهالك هزينۀ مستقيماً بنابراين يابد مي افزايش درصد 11 هم استهالك هزينۀ داشته افزايش درصد 11 تورم شرايط در قيمت كه طور همان ج)  
   .كنيم مي حساب را جديد

  
/

( ) /   

18 7

11170 170 188 7100
   سال هر جديد استهالك هزينۀ  اوليه استهالك هزينۀ  11%(  اوليه استهالك هزينۀ( 

   شود: محاسبه سال دو براي بايد كه  
/ / 188 7 2 377 4   

P

Q
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  اقتصاد 57 و 56 ،52 هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  2 ۀنيگز  :پاسخ -129
  .دهند كاهش را گردش در نقد پول حجم توانستند ها فعاليت دهي سازمان و چك ايجاد طريق از ها بانك )الف  
 طرفين زمان هم تمايل عدم مشكل كنندٔه مرتفع نقش اين شده،  اشاره مبادالت سازي آسان وسيلۀ عنوان به پول وظيفۀ به سؤال صورت در كه آنجايي از )ب  

   »ارزش سنجش وسيلۀ نبود« شد مي عنوان بايد بگيريم مدنظر هم را ارزش سنجش نقش اگر حتي كنيد دقت .باشد مي تهاتر مبادالت در
  اقتصاد 60 ۀصفح * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  2 ۀنيگز  :پاسخ -130
  اخير: سال در كنكور مطابق الف)  

  نقدينگي  ها اسكناس  مسكوكات  غيرديداري و ديداري هاي سپرده مجموع  الحسنه قرض هاي سپرده
, , , , ,    55 000 41 250 154 000 30 000 280   نقدينگي 250

   154,000 :يعني غيرديداري و ديداري هاي سپرده مجموع با است برابر پول شبه حجم درسي كتاب مطابق ب)  
  ج)  

ÁnHkÄjoÃü
pHkºHïuQ » nHjïRk¶ ÁIÀï½joPw Ì¼μ\¶
  - هاي ديداري و غيرديداري مجموع سپرده   ديداري همان يا( جاري هاي سپرده(  

  , ( , )   154 000 61875 42 000 50125
 

  

, دالر ميليون  
3 55 000   مسكوكات 412504

/ دالر ميليون  1 5 41250   دار مدت هاي سپرده 61875
 الحسـنه قرض و غيرديداري هاي سپرده ارزش مجموع برابر كنكور گرامي طراح نظر اساس بر پول شبه حجم 99 كنكور در فرماييد توجه محترم (داوطلبين  

 كنيد.) حساب را آن نتوانيد شما و باشد اين جواب مبادا كه كنيد دقت كوركن در شما موضوع، بودن غلط يا درست از فارغ بود شده فرض
  اقتصاد 69 و 66 ،62 هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  3 ۀنيگز  :پاسخ -131
  .است بدهي بازپرداخت تضمين آن صدور از هدف و است تاريخ بدونبهادار  سند بلكه نيست،اعتباري  سند چك الف)  
 را خـود پول تمام گذاران سپرده اينكه دليل به موارد اغلب در كه شدند متوجه مؤسسات اين مديران ها صرافي فعاليت از مدتي گذشت از بعد ب)  

 صـرافي بـه پـول واريز براي ديگري گروه زمان هم همچنين بود مشتريان جوابگوي موجودي، كل از بخشي تنها كردند، نمي خارج صندوق از
  .بدهند مشتريان به وام عنوان به را راكد هاي پول گرفتند تصميم لذا كردند، مي مراجعه

  .است »دين خريد« عقد به مربوط تعريف اين 2 گزينۀ در ج)  
  .است »اقساطي خريد« عقد به مربوط تعريف اين 4 گزينۀ در    
  اقتصاد 60 ۀصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  3 ۀنيگز  :پاسخ -132

  kÄk] ÁIÀïSμÃ¤ ¸Ã«ºIÃ¶  ´Äk¤ ÁIÀïSμÃ¤ ¸Ã«ºIÃ¶
´Äk¤ ÁIÀïSμÃ¤ ¸Ã«ºIÃ¶



 
 تورم نرخ   

, ,

x , , x , ,
,


    

3 250 000

13 250 000 13 250 000 100 25 000 000100 250 000   

, تومان 90 سال نتهايا يا 91 ابتداي در ها قيمت ميانگين ,x , , , , x ,     
28 250 000100 25 000 000 3 250 000 282 500100  

  اقتصاد 68 تا 64 هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  1 ۀنيگز  :پاسخ -133
  نادرست: موارد بررسي  
  .مشتريان همۀ نه دهد مي خدمات اقتصاد عرصۀ فعاالن از خاصي گروه به فقط كه است تخصصي بانك يك صادرات، توسعۀ بانك ب)  
  .شوند مي محسوب نيز گذاري سرمايه بانك زمان هم ايران در ها بانك تمام قانون اين تصويب با ج)  
  اقتصاد 73 ۀصفح * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  4 ۀنيگز  :پاسخ -134
  اقتصاد 75 و 74 هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  2 ۀنيگز  :پاسخ -135
  .شود مي ارسال بورس پذيرش هيئت به نهايي بررسي براي اوليه بررسي از پس و شده ارائه بورس سازمان به ابتدا ها شركت مدارك  

 
  1 ادبي فنون و علوم 4 درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  2 گزينۀ پاسخ: -136
  :نادرست موارد بررسي  
  .است چهارم قرن به مربوط ب)  
  .كرد پيدا جروا  شرقي شمال و شرق در ابتدا زبان اين د)  
  1 ادبي فنون و علوم 64 صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  1 گزينۀ پاسخ: -137
 معنا و لفظ در اختصار و ايجاز عربي، لغات از كمتر گيري بهره جمالت، كوتاهي آن هاي ويژگي از كه است ساماني دورٔه نثرهاي از طبري تفسير ترجمۀ  
  .است بارز 1 گزينۀ در كه است ...و
  ها: گزينه ساير يبررس  
  سجع و عربي واژگان زياد كاربرد :4 گزينۀ  نثر بودن مسجع :3 گزينۀ    عربي واژگان زياد كاربرد :2 گزينۀ  
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  1 ادبي فنون و علوم 85 و 84 هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  3 گزينۀ پاسخ: -138
  .دارد نياز طناب گز نيم به كار اين و دارند را تو كشتن آرزوي همۀ گويد مي و كند مي هجو را موردنظر شخص گزينه اين در  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  .شود نمي مشاهده توصيفي و مترادف كلمۀ :1 گزينۀ  
  .است ريايي زهد از پرهيز بيت اين مفهوم :2 گزينۀ  
  .است ريشه هم قرين و قرينه با و است عربي قران كلمۀ :4 گزينۀ  
  1 ادبي فنون و علوم 1 درس * دشوار * ال:سؤ  مشخصات ▲  3 گزينۀ پاسخ: -139
  .است آمده »در و به« اضافۀ حرف دو »شب« كلمۀ براي ،1 بيت در  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  .دارد وجود »سنگدل« اي واژه درون تشبيهِ يك فقط شعر كل در :1 گزينۀ  
  ».است شكسته من سر و تو  بط بر« است: اضافه فك نشانۀ »را« بيت اين در :2 گزينۀ  
  .ندارد وجود فعل حذف بيت اين در :4 گزينۀ  
  3 ادبي فنون و علوم 13 صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  2 گزينۀ پاسخ: -140
  3 ادبي فنون و علوم 1 درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  3 گزينۀ پاسخ: -141

  .داشت بيشتري رواج تاريخي هاي رمان دوره اين در  
  3 ادبي فنون و علوم 1 درس * متوسط * سؤال: شخصاتم ▲  1 گزينۀ پاسخ: -142
  3 ادبي فنون و علوم 43 و 42 هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  3 گزينۀ پاسخ: -143
  .است بيداري دورٔه شعر زباني هاي ويژگي از 3 گزينۀ  
  3 ادبي فنون و علوم 45 و 44 هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  4 گزينۀ پاسخ: -144
  .است شده استفاده »قاعده« كلي معناي در قانون .ندارد بيداري دورٔه در قانون مفهوم به ربطي هيچ ،4 گزينۀ در قانون  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  دوستي وطن و خواهي وطن :1 گزينۀ  
  كارگر جايگاه و حقوق به توجه :2 گزينۀ  
  مداري قانون و عدالت به توجه :3 گزينۀ  
  1 ادبي فنون و علوم 6 درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  2 گزينۀ پاسخ: -145
  .است متوازي سجع »:جان و آن« و مطرف سجع »:آن و دوران« سجع كلمات  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  متوازي سجع »:لذت و حضرت عصمت،« سجع كلمات :1 گزينۀ  
  متوازي سجع »:غالم و سالم تمام،« سجع كلمات :3 گزينۀ  
  مطرف سجع »:ببند قند،« سجع كلمات :4 گزينۀ  
  1 ادبي فنون و علوم 12 درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  1 گزينۀ پاسخ: -146
  موارد: بررسي  
  پري بري، اختالفي: الف)  
  سر سير، -جم جام، افزايشي: ب)  
  تَرك تُرك، حركتي: ج)  
  كار بردن و مصرف كردن ) به2) صرف اصطالح دستوري 1د) جناس تام؛ صرف:   
  ) شيوه و طريق2) اصطالح دستوري 1حو: ن  
  1 ادبي فنون و علوم 12 درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  4 گزينۀ پاسخ: -147
  .است اختالفي جناس »مور و مار مير،« كلمات بين ،4 گزينۀ در  
  .دارد وجود افزايشي جناس »مار و ما« كلمات بين و  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  تالفي)(اخ نوش نيش، :1 گزينۀ  
  (اختالفي) داستان دوستان، :2 گزينۀ  
  (اختالفي) خروش خراش، -تيشه بيشه، :3 گزينۀ  
  1 ادبي فنون و علوم 12 و 6 هاي درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  3 گزينۀ پاسخ: -148
  .است جناس داراي سجع بر عالوه »خنده و بنده« كلمات  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  .ندارند سجنا :2 و 1 هاي گزينه  
  .ندارد سجع :4 گزينۀ  
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  1 ادبي فنون و علوم جامع * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  1 گزينۀ پاسخ: -149
  موارد: بررسي  
  .سازد مي را موازنه آرايۀ مجموعاً كه است متوازن سجع »جهان و فلك« كلمات و است متوازي سجع دوم مصراع با اول مصراع كلمات همۀ ب)  
  .سازد مي را تام جناس آرايۀ كه »پروانه حشرٔه« پروانه: و »اجازه و مجوز« پروانه: ج)  
  3 ادبي فنون و علوم 59 تا 57 هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  1 گزينۀ پاسخ: -150
  )2 و 1 (نشر خاكستر و آيينه )2 و 1 (لف گناه و من  دارد نشر و لف ،2 بيت فقط  
  3 ادبي فنون و علوم 6 و 3 هاي درس * توسطم * سؤال: مشخصات ▲  4 گزينۀ پاسخ: -151
  سبك) (جسم ريگ تودٔه و گران  كوه  تضاد :1 بيت  
  .باشد شادي باعث غم اينكه  تناقض :2 بيت  
  )2 و 1 (نشر مهتاب و شب )2 و 1 (لف روي و زلف  نشر و لف :3 بيت  
  3 ادبي نونف و علوم 6 و 3 هاي درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  3 گزينۀ پاسخ: -152
  موارد: بررسي  
  بيگانه و آشنا  تضاد ب)  )2 و 1 (نشر شمع و صراحي )2 و 1 (لف رخ و لب  نشر و لف الف)  
  .گويند مي را خداوند تسبيح هستي تمام كه دارد اي آيه به اشاره  تلميح د)  .است نما متناقض باشد، جايي بي آنان سراي اينكه  تناقض ج)  
  3 ادبي فنون و علوم 6 و 3 هاي درس * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  1 گزينۀ پاسخ: -153
  .ندارد نشر و لف :1 گزينۀ  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  .دارد تناقض كفر به آوردن ايمان :2 گزينۀ  
  اسـالمي تعـاليم بـا رشـع ارتبـاط بـه زندان، و دنيا و مؤمن كلمات به توجه با ولي باشد، پنهان خيلي شايد گزينه اين تلميح هرچند :3 گزينۀ  

   .دارد اشاره است، مؤمن زندان دنيا »:المؤمن سجن الدنيا« حديث به بيت اين .رسيد پاسخ به توان مي و بريم مي پي
  .دارد تضاد »است و نيست« افعال :4 گزينۀ  
  1 ادبي فنون و علوم 11 درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  2 گزينۀ پاسخ: -154
  موارد: بررسي  
  »نداند و تواند« دوم قافيۀ و »سُفت و گفت« قافيه اتكلم ب)  
  »ترك و درك« دوم قافيۀ و »رسوم و فهوم« قافيه كلمات ج)  
  موارد: ساير بررسي  
  .شوند نمي قافيه »خطه و ديده« كلمات ولي ،»پاك و افالك« قافيه كلمات الف)  
  .ندشو  نمي قافيه »نه و به« كلمات ولي ،»دام و كام« قافيه كلمات د)  
  1 ادبي فنون و علوم 11 درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  3 گزينۀ پاسخ: -155
  .است ص)  ص  (م اصلي حروف الگوي  »ن َـ« الحاقي:  »رد ُـ يا رد َـ« اصلي: حروف »/خوردن و كردن« قافيه: كلمات :3 گزينۀ  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  ص)  ص  (م الگوي طبق »/ان« الحاقي حروف  »ند َـ« اصلي: حروف »/دلپسندان دردمندان،« قافيه: كلمات :1 گزينۀ  
  ص)  (م الگوي طبق »/ي« الحاقي حروف  »ب َـو  ب ِـ« اصلي حروف »/نبي جانبي،« قافيه: كلمات :2 گزينۀ  
  ص)  ص  (م الگوي طبق »/گي ِـ« الحاقي  »ند َـو  ند ِـ« اصلي: حروف »/پايندگي و زندگي« قافيه: كلمات :4 گزينۀ  
  1 ادبي فنون و علوم 11 درس * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  4 گزينۀ پاسخ: -156
  ها: گزينه ساير بررسي  
  .است »يي« الحاقي حروف و »ا« بلند مصوت اصلي حرف »آيي فرود و بيارايي« قافيه كلمات :1 گزينۀ  
  .ستا »صورت و سورت« دوم قافيۀ و »سلطان و آن« اصلي قافيۀ كلمات :2 گزينۀ  
  .شوند نمي قافيه مانده باقي كلمات و است الحاقي »ي« حرف كه »معني و دعوي« قافيه كلمات :3 گزينۀ  
  3 ادبي فنون و علوم 2 درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  1 گزينۀ پاسخ: -157
  .است »لن) (فع مستف فاعالت مستفعِلُ« يا »فعولن مفاعلن مفعول« شعر، وزن  
  3 ادبي فنون و علوم 2 درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  3 گزينۀ پاسخ: -158
  مستفعِلْ فاعالت مستفعِلُ يا مفاعيلن مفاعلن مفعول :3 گزينۀ  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  دولختي) (همسان مفعولن مستفعِلُ مفعولن مستفعِلُ يا مفاعيلن مفعول مفاعيلن مفعول :1 گزينۀ  
  دولختي) (همسان فعولن مستفعلن فعولن مستفعلن يا فاعالتن مفعول فاعالتن مفعول :2 گزينۀ  
  فاعلن مفتعلن فاعلن مفتعلن :4 گزينۀ  
 اين كه خواهد مي را ناهمساني وزنِ  سؤال صورت اما هستند، دارا را شكل دو به بندي تقسيم قابليت نيز دولختي همسان اوزان برخي شود دقت نكته:  

  .باشد دارا را قابليت
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  3 ادبي فنون و علوم 2 درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  3 گزينۀ پاسخ: -159
  فعالتن مفاعلن فعالتن مفاعلن :3 بيت وزن  
  موارد: ساير بررسي  
  مستف فاعالت مستعفِلُ يا فعولن مفاعلن مفعول )1  
  فَعَل مستفعلن مفاعِلُ مستفعلن يا فاعلن مفاعيل فاعالت مفعول )2  
  مستفعِلْ اعالتف مستفعِلُ يا مفاعيلن مفاعلن مفعول )4  
  3 ادبي فنون و علوم 5 درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  3 گزينۀ پاسخ: -160

  ها: گزينه ساير بررسي  
  .دارد »برآرد« تركيب در همزه حذف :1 گزينۀ  
  .شود مي بلند »افسر« كلمۀ در »رِ« كوتاه هجاي :2 گزينۀ  
  .شود مي بلند »آيينه« كلمۀ از بعد »يِ« كوتاه هجاي :4 گزينۀ  
  3 ادبي فنون و علوم 5 درس * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  4 گزينۀ پاسخ: -161

 كلمـات در »نِ« هجاهاي در بلند به كوتاه مصوت تغيير دوبار و است داده روي »از عشق و از يار« تركيب در همزه حذف بار دو ،»الف« بيت در  
  .است »فاعلن فاعالتن عالتنفا فاعالتن« شعر وزن و است داده روي »مخلصانِ و عاشقانِ«
  »:ب« بيت بررسي  

  گي  تن  ما  لِ  دِ  زِ  دِ  بر  تُ  قِ  عش  مِ  غ  اي
    


          


      


        

  گي  رن  هم  تُ  ِخ  رُ  با  خُر  هُ  مَ  ي  زو  رِ  آ
      


              


        

  .شود مي بلند كوتاه، هجاي بار  پنج بيت اين در  
  3 ادبي فنون و علوم 5 درس * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  4 گزينۀ پاسخ: -162
  .ندارد وجود كوتاه به بلند مصوت تغيير بيت اين در  

 گست  چَن  يِ   م  نَغ  يُ   نِ  لِ  قو  بَر  مِ  هَ  شم  گو
                


            

 مَست  جا  شِ  دِ  گر  بُ  لَ  لِ  لَع  بَر  مِ  هَ  مَم  چَش
                


            

                            
 همزه حذف       بلند كوتاه              

  ها: گزينه ساير بررسي  
  ختايي) (آهويِ تركيب در كوتاه به بلند و بلند به كوتاه مصوت تغيير  آهوي) (چرد تركيب در همزه حذف :1 گزينۀ

          

  كار) (صوفيِ تركيب در كوتاه به بلند و بلند به كوتاه مصوت تغيير  آمدي) (كار تركيب در همزه حذف :2 گزينۀ
          

  پتياره) (جادويِ تركيب در كوتاه به بلند و بلند به كوتاه مصوت تغيير  اي) (آوخ تركيب در همزه حذف :3 گزينۀ  
          

  3 ادبي فنون و علوم 30 صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ پاسخ: -163
  .كند تحمل را ها سختي همۀ بايد گذارد مي عشق عرصۀ به پا كه كسي :1 گزينۀ و سؤال عنوان بيت مشترك مفهوم  
  ها: گزينه ساير بررسي  
  .باشد مهربان كه خواهد مي معشوق از :2 گزينۀ  
  .نيست صبور عاشق :3 گزينۀ  
  .كند مي بيان را قمعشو  به وفاداري :4 گزينۀ  
  3 ادبي فنون و علوم 63 صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  2 گزينۀ پاسخ: -164
  .ها خوشي و ها خوبي آمدن و ها بدي رفتن مرتبط: گزينۀ سه و سؤال عنوان مشترك مفهوم  
  .كند مي وصال طلب معشوق از عاشق :2 گزينۀ  
  3 ادبي فنون و علوم معجا * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  3 گزينۀ پاسخ: -165
  .است خلق از جدايي در راحتي و آسايش گويد: مي 1 گزينۀ ولي است، بودن مردم با و شدن اجتماعي به دعوت سؤال عنوان مفهوم  
  ها: گزينه ساير مفهوم  
  پويايي و حركت و سفر به دعوت :1 گزينۀ  
  ل)سؤا صورت با مفهوم (هم عزلت و گيري گوشه ترك به دعوت :2 گزينۀ  
  خلق با مدارا :4 گزينۀ  
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  ۳ قرآن زبان عربی، ۲ درس * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۶۶

ت: )/۳ گزینـۀ (رد مجهول فعل »شد ساده شد، آسان ُسهِّلت:« )/۲ و ۱ های گزینه (رد انسان سخت کارهای الّصعبة: اإلنسان أعامل    شـد، کامـل مَتـَّ

  )۲ گزینۀ (رد شد جامان

  ۳ قرآن زبان عربی، ۲ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۶۷

 ۴ و ۱ هـای گزینـه در »فیهـا« )/۲ گزینۀ (رد کنند آزمایش تا لِیختربوا: )/۱ گزینۀ (رد ها آزمایشگاه مختربات: )/۴ گزینۀ (رد داشتند : ... لـِ  کان  

  .است نشده ترجمه

  ۱ قرآن زبان عربی، جامع * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ نۀگزی پاسخ: -۱۶۸

   بگوییـد سـخن کـم قلـیالً: تتکلّمـوا أن )/۲ گزینـۀ (رد است دارو مثل کالّدواء: )/۱ گزینۀ (رد است امر فعل »کنید تالش کنید، سعی حاولوا:«  

  )۳ گزینۀ (رد سودمند ناِفٌع: )/۳ گزینۀ (رد

  ۱ قرآن زبان عربی، ۷ درس * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزینۀ پاسخ: -۱۶۹

  ها: گزینه سایر بررسی  

   .است اضافی »آن از منه:« آن/ دیگر بخش  اآلخر قسمه )۱  

   .است نادرست نیز »دهند می مردم به استفاده برای« است/ مجهول فعل »یُسَتخَرجُ « )۲  

   .ستا قبلی جملۀ به مربوط »شود می صادر خارج به آن از دیگر قسمتی« )۳  

  ۳ قرآن زبان عربی، جامع * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۷۰

   )/۱ گزینـۀ (رد ...کـه حـالی در : ... هـم و )/۲ گزینـۀ (رد »نادان جاهل:« جمع »الُجّهال« )/۴ و ۲ های گزینه (رد اند کرده افتخار افتَخروا: قد  

  )۴ زینۀگ (رد که أّن: )/۲ گزینۀ (رد است حیا در الحیاء: يف

  ۳ قرآن زبان عربی، ۱ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۷۱

   وطــن هــم املــواطن: )/۲ گزینــۀ (رد عبــادتی هــیچ عبــادة: ال )/۴ و ۱ هــای گزینــه (رد ...کارهــایی در نیســت خیــری هــیچ أعــامٍل: يف خیــرَ  ال  

  )۴ و ۲ های گزینه (رد

  ۱ قرآن زبان عربی، جامع * توسطم * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۷۲

  ها: گزینه سایر بررسی  

  نیرویی به بقّوٍة: )۱  

   .است (بهرت) یا (خوب) شام برای زیرا لکم: خیرٌ  ألنّه )۲  

  .شود ترجمه نکره باید ابرهایی) (بغیوٍم: )۴  

  ۳ قرآن زبان عربی، ۲ درس * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۷۳

  ها: نهگزی سایر بررسی  

  ).است (نادرست یابد! می گسرتش غربی جوامع در فقط که است جهان در »هرنی« علم تکنولوژی): آوری، (فن الّتقنّیة )۱  

  ).است (نادرست است! زیادی علوم دارای و شناسد می را آسامن در ستارگان های موقعّیت که کسی (معدن): املَنَجم )۲  

  ).است (نادرست !مریضی به آن برای درمان نیاز دارد هر و است بیامری اب متضاد ای  کلمه (درد): الّداء )۴  

  ۳ قرآن زبان عربی، ۲ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۷۴

   .هستند مکّرس  جمع »دالفین أْفالماً،«  

  ها: گزینه سایر بررسی  

  أحیاء -موتَی -الّسالطین )۱  

  املعامل -املصانع -أنحاء )۲  

  التِّالل -االَنفاق -الُعاّمل -ّرؤساءال )۴  

  ۳ قرآن زبان عربی، ۱ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۷۵

  زدن! حرف نه است مهم عمل یعنی عمل؛ با جز نیست سخنی در خیری هیچ عبارت: ترجمۀ  

   .دنز  حرف تنها و کرد عمل باید که کند می اشاره نکته این به ها گزینه سایر مفهوم  

  .نیست درست شود، گفته تأمل بدون که سخنی :۲ گزینۀ مفهوم  

  ۳ قرآن زبان عربی، ۲ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۷۶

 رسـاند: مـی سود« )/۱ گزینۀ (رد جمع نه است مفرد »سنة کّل  ساله: هر« )/۴ گزینۀ (رد معلوم نه است مجهول »مُتَنح تُعطی، شود: می داده«  

  )۴ و ۲ های گزینه (رد »ینفع ید،یف
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  ۱ قرآن زبان عربی، ۶ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزینۀ پاسخ: -۱۷۷

  ها: گزینه سایر بررسی  

  »معامل« للمضاف إلیه مضاف  »معامل« للموصوف صفة )۲  

  »تنّوع« لـ خرب متعّد/  الزم )۳  

  بالیاء منصوب  بالفتحة صفت )۴  

  ۳ قرآن زبان عربی، ۲ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزینۀ پاسخ: -۱۷۸

  ها: گزینه سایر بررسی  

  مجرّد ثاليثّ   »إفعال« باب من )۱  

  متعدّ   الزم )۳  

  »مّیت« مفرده  »موت« مفرده )۴  

  ۱ قرآن زبان عربی، ۵ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۷۹

  ها: گزینه سایر بررسی  

  »عین« فاعله للغائبة/  للمخاطب )۱  

  زائد حرف له لیس فعل  زائد حرف له )۲  

  زائدٌ  حرف  زائدان حرفان )۴  

  ۳ قرآن زبان عربی، ۱ درس * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۸۰

  .»املُتِّقینَ « نه است درست »املُتَّقینَ «  

  .هستند درست ها گزینه سایر  

  ۱ قرآن زبان عربی، ۷ درس * متوسط * ؤال:س مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۸۱

   .است شده خواسته مجهول فعل سؤال این در  

  ها: گزینه سایر بررسی  

   .است معلوم »قال« فعل )۱  

   .است معلوم و دارد مفعول »أنَزلَتها« )۲  

   .باشند می مفعول دارای فعل دو هر و هستند معلوم نیز »یهدي« و »یُرِشدوا« )۴  

  ۳ قرآن زبان عربی، ۱ درس * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ینۀگز پاسخ: -۱۸۲

   .رود می کار به تشبیه برای که هستند اداتی جمله از »مثل« ۴ گزینۀ در و »... کـ« ۲ گزینۀ ،»کأنّ « ۱ گزینۀ در  

  ۳ قرآن زبان عربی، ۱ درس * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۸۳

   .است جنس نفی ی»ال« ها گزینه سایر در .ستا نافیه نوع از »ال« ۳ گزینۀ  

  ۳ قرآن زبان عربی، ۲ درس * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۸۴

  آید.) همراه فعل مضارع منی (ضمناً واو حالیه به .باشد حالیه جملۀ تواند منی جمله این که یابیم درمی ترجمه، به توّجه با  

  ۳ قرآن زبان عربی، جامع * متوسط * ال:سؤ  مشخصات ▲  ۳ گزینۀ پاسخ: -۱۸۵

  ها: گزینه سایر بررسی  

  حال »:مجّداً « )۱  

  فاعل نائب »:عنوانٌ « )۲  

  حال »:فرحتین« )۴  

 
  1تاريخ  8 درس 77صفحۀ *  ساده مشخصات سؤال: * ▲  3ۀ ني: گز پاسخ -186
 معماري شاهكار شوش، شهر چغازنبيل در نزديكي معبد .شد جيرا  بناها ساختن در آجر از استفاده و كرد رييچشمگ شرفتيپ معماري الم،يا  ٔهدور در  

  .دارد دار لعاب آجرهاي و ها آجرنوشته از روكشي و است شده بنا طبقه چند در خام خشت از استفاده با معبد نيا  .رود مي شمار به دوره آن
  1تاريخ  1 درس 2صفحۀ *  ساده مشخصات سؤال: * ▲  2ۀ ني: گز پاسخ -187
 .است گذرانده سر از جامعه كي اي فرد كي كه است ييدادها يرو  و حوادث ۀمجموع آن، از منظور يگاه .است يمختلف يمعان يدارا »خيتار « ٔهواژ  

 يگاه اما .است آمده گذشته زمان در يا يونان رانيا  مردم سر بر كه است يحوادث مجموعه آن، از منظور كه »تاريخ يونان«يا  »رانيا  خيتار « مانند
 شواهد براساس گذشته يدادهايرو  آن، ۀليوس به كه است يعلم يها روش و علم آن از منظور و رود يم كار به مردم زبان و ها نوشته در خيتار  ٔهواژ
 نييتع آن، از منظورمان و »خيتار « مييگو  يم هم يگاه .انياشكان دوران در هند و رانيا  ياقتصاد روابط مثالً شوند؛ يم ليتحل و مطالعه مدارك و

  .ساالنه ميتقو  همان يعني است، سال و ماه و روز
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  1تاريخ  3 درس 28صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  4ۀ ني: گز پاسخ - 188
 يكاف آن، لياوا  ، مخصوصاًدوره نيا  كامل شناخت يبرا) مكتوب( ينوشتار  منابع .است كرده »يخيتار  ٔهدور« ۀمطالع به يانيشا  كمك يشناس باستان  
 يها كاوش ن،يبنابرا  .است انيفرمانروا  اقدامات شرح و ينظام و ياسيس يدادهايرو  به مربوط ،ينوشتار  منابع اطالعات ٔهعمد ،ديگر يسو از .ستندين

 يفرهنگ و يعلم ،ياقتصاد ،ياجتماع يزندگ مختلف ابعاد كه كند يم ياديز  كمكبه مورخان  شناسان باستان يعلم يها افتهي و يشناس باستان
  .بشناسند بهتر را يخيتار  ٔهدور جوامع و مردمان

  )2(نادرستي گزينۀ  .شناسي است هاي باستان (نه تاريخي) عمدتاً متكي بر كاوش» پيش از تاريخ«بسيار طوالني  دوران ۀمطالعتوجه:   
  )3ينۀ (نادرستي گز  .چنداني در دست نيست ي (مكتوب)نوشتار  منابعيخ، تار  از شيپ دوراناز   
تواند صادق باشد؛ لذا اين گزينه هم  كند كه هم دربارٔه دوران تاريخي و هم در خصوص دوران پيش از تاريخ مي نيز يك عبارت كلي را بيان مي 1گزينۀ   

  .تواند پاسخ درست اين پرسش باشد نمي
  1تاريخ  11 درس 106صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  4ۀ ني: گز پاسخ - 189
 يرانداز يت يسوار  هنگام در كه بود يچابك نظام سواره ،انياشكان ينظام التيتشك اساس .نداشت يچندان نقش نظام ادهيپ يروين ،يشكانا سپاه در  
  .بود خود كاله و زره به مجهز كه دادند ليتشك زين اسلحه نيسنگ نظام سواره ج،يتدر  به انياشكان .شد يم دشمن لشكر دنيپاش ازهم باعث و كرد يم

  1تاريخ  16 درس 152صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  4ۀ ني: گز پاسخ -190
  .دارد اريبس شهرت گرفتند، متيغن به سفونيت كاخ از مسلمان اعراب كه »بهارستان يقال«  
  1تاريخ  12 درس 109صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  2ۀ ني: گز پاسخ - 191

  .افتي شيافزا  يعاد مردم و حاكم گروه انيم ياقتصاد و ياجتماع يها ينابرابر  ،يحكومت التيتشك ۀتوسع و فتوحات شيافزا  با انيهخامنش زمان در  
  1تاريخ  15 درس 138صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  3ۀ ني: گز پاسخ -192
   .ها درست هستند هساير گزين .و عكس آن درست نيست است گرفته شكل »افسان هزار«هاي  قصه اساس بر »شب كي هزارو« مشهور داستان  
  1تاريخ  درس 126صفحۀ * دشوار مشخصات سؤال: *  ▲  2ۀ ني: گز پاسخ -193
 روابط يبرقرار  رونق، نيا  مهم عوامل از يكي .گرفت ياساس رونق يخارج يبازرگان خصوص به دادوستد انيجر  گريد  بار ان،ياشكان دنيرس قدرت به با  

  .بود شميابر  معروف ٔهجاد شيگشا  ،نآ  يپ در و ن،يچ و رانيا  انيم يتجار  و ياسيس
  1تاريخ  7 درس 68صفحۀ * دشوار مشخصات سؤال: *  ▲  1ۀ ني: گز پاسخ -194
  .دينما  يم بازگو را انيروم با پادشاه نيا  يها جنگ شرح، رستم نقش در زرتشت ۀكعب در كمي شاپور ۀنوشت سنگ  
 تا نشيآفر  آغاز از رانيا  مردم و نيسرزم يعموم خيتار  حقيقت، در و روند يم شمار به يساسان ٔهدور يخيتار  يها نوشته نيمهمتر  از ها نامه يخداتوجه:   

  .بودند يساسان حكومت اواخر
  3تاريخ  6 درس 83صفحۀ * ساده مشخصات سؤال: *  ▲  3ۀ ني: گز پاسخ - 195
طولي  .كومت صربستان مستقل اعالن جنگ كردگرا در شهر سارايوو مركز بوسني، اتريش به ح دست يك صرب ملي در پي قتل وليعهد و همسرش به  

  .نكشيد كه كشورهاي عضو اتحاد مثلث با كشورهاي اتفاق مثلث وارد جنگ شدند
  3تاريخ  6 درس 85صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  3ۀ ني: گز پاسخ -196
 طيشرا  از استفاده با تا داد قرار) بودند ديتبع در هيروس از خارج در زمان آن در كه( كيبلشو  رهبران ارياخت در را فرصت نيا  ،اول يجهان جنگ وقوع  

 .برسند خود يانقالب اهداف به
  3تاريخ  4 درس 54صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  1ۀ ني: گز پاسخ -197
 قصد ريركبيام ؛ زيراشد سيتأس كشور داخل در يرانيا  انيدانشجو  به ديجد  فنون و مختلف علوم آموزش هدف با كه بود يمدارس از يكي دارالفنون  

  .كند خارج به ها آن فرستادن نيگز يجا  را كشور داخل در دانشجو آموزش تا داشت
  .شوند استخدام) شياتر  و فرانسه مانند( انگلستان و هيروس از ريغ ييكشورها  از دارالفنون ۀمدرس معلمان و استادان داد دستور ريركبيامتوجه:   
  3تاريخ  5 درس 77صفحۀ * متوسط ال: * مشخصات سؤ  ▲  1ۀ ني: گز پاسخ - 198
دنبال اين  به .وزير از ترس اشغال پايتخت، تسليم شد و مجلس شوراي ملي را منحل كرد السلطنه، نخست مجلس اخطار روسيه را رد كرد، ولي صمصام  

  .ردندبه مجلس حمله ك» يا مرگ يا استقالل«خصوص زنان، با شعار  اقدام، انبوه تظاهركنندگان مردمي، به
  3تاريخ  4 درس 46صفحۀ * دشوار مشخصات سؤال: *  ▲  4ۀ ني: گز پاسخ -199
 ش،ياتر  كا،يآمر  مانند گريد  يكشورها با كه كرد يم تالش ران،يا  امور در انگلستان و هيروس روزافزون يها دخالت و نفوذ از كاستن يبرا قاجار حكومت  
  .داور ين دست به يچندان تيموفق باره نيا  در كشورها نيا  يرغبت يب و ها يسيانگل و ها روس يانداز  نگس سبب به اما كند، برقرار ارتباط كيبلژ  و ايتاليا 
  3تاريخ  5 درس 69صفحۀ * دشوار مشخصات سؤال: *  ▲  2ۀ ني: گز پاسخ -200

 آورد، عمل به دعوت مراسم نيا  در تشرك يبرا يخارج يها دولت ندگانينما  و اشراف از و كرد پا بر يگذار  تاج جشن 1285 يد 28 در محمدعلي شاه  
با  دعلي شاهمحمپس از اين ماجرا، كشمكش  .بود مجلس هب دعلي شاهمحم يياعتنا  يب اين اولين .ا نمايندگان مجلس شوراي ملي را دعوت نكردام

   .را به توپ بست مجلس يو سرانجام كه شد آغازمجلس 
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  ايران جغرافياي 88 صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ :پاسخ -201
 و آبياري نوين يها روش با باغداري توسعۀ به زراعت از كشاورزي توسعۀ محور شود مي توصيه كشور، آبي منابع كاهش مشكل به توجه با امروزه  

  .يابد تغيير محيط با متناسب
  ايران جغرافياي 85 و 80 هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ :پاسخ - 202
  .دارد نظامي نقش پيرانشهر - است خود اطراف هاي پديده تأثير تحت متمركز روستاي  
  ايران جغرافياي 73 صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ :پاسخ -203
  .شد تقسيم استان 24 به ايران )1316 (مصوب قبلي كشوري تقسيمات قانون تغيير با انقالب پيروزي از پيش و 1357 سال در  
  ايران جغرافياي 65 صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ :پاسخ - 204
 جمعيت، تعداد بر عالوه مجبورند دقيق ريزي برنامه براي آنان امروزه اما داشت، ريزان برنامه يها گيري تصميم در مهمي نقش جمعيت آمار گذشته، در  

  .است برخوردار خاصي اهميت از جمعيت تركيب يا ساختمان بررسي جمعيتي، مطالعات در اكنون .ندبگير  نظر در نيز را جمعيتي ديگر عوامل
  ايران جغرافياي 57 و 54 هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ :پاسخ -205
 اطراف در - آبراه از استفاده به نياز عدم و دريا مناسب عمق ساحل، جنس جمله از است فرد منحصربه هاي قابليت و ها ويژگي داراي عمان درياي  

  .گيرد مي قرار استفاده مورد پوستي امراض درمان براي كه است رسوباتي و امالح اروميه درياچۀ
  ايران جغرافياي 33 صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ :پاسخ - 206
  .ندهست صحيح ت و پ موارد  
  نادرست: موارد بررسي  
 هواشناسان شود؛ مي گفته درازمدت در منطقه يك در غالب يجوّ عناصر ۀمجموع به »وهوا آب« و جوّ  زودگذر و آني حالت هب »هوا« حال اصط الف)  

  .دارند را »هوا« وضع بيني پيش توانايي
  .آينده هاي ماه نه كنند بيني پيش »آينده روزهاي« براي را آن تغييرات و هوا وضعيت توانند مي هواشناسي كارشناسان ب)  
  ايران جغرافياي 29 تا 22 هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ :پاسخ -207
  نادرست: و درست هاي عبارت بررسي  
 سـوم دوران اواخـر بـه هـا آن نهـايي پيـدايش و اسـت آمـده پديـد شناسي زمين سوم تا لاو  هاي دوران طي بيشتر ايران هاي ناهمواري الف)  

  درست :است مربوط )سنوزوئيك( شناسي زمين
   درست دارند: قرار كشور شمال كوهستاني منطقۀ در دو هر كه است خراسان شمال هاي كوه از اي قله آالداغ، و البرز گسترٔه از جزئي شاهكوه ب)  
   نادرست است: شده گذشته از بيش »زاگرس« حوضۀ رودهاي در طغيان اخير، دهۀ سه طي پ)  
 را هـا آن كـه اسـت كـرده ايجـاد عميـق هـاي گودال و ها چالـه هـا، دره با زيبايي هاي شكل ،»يشفرسا «شرقي، جنوب و شرق هاي كوه در ت)  

  نادرست نامند: مي مريخي هاي ناهمواري
  ايران جغرافياي 93 و 89 ،38 ،37 هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ :پاسخ -208
  ها: عبارت بررسي  
  نسبي) (موقعيت .است زاگرس كوه رشته جهت به نسبت محل اين موقعيت دليل به زاگرس، بادپناهي)( شرقي دامنۀ در گياهي پوشش فقر الف)  
  مطلق) (موقعيت .است اي حاره جنب جغرافيايي هاي عرض در گرفتن قرار دليل به جنوبي، مناطق در بارش كمبود ب)  
  .اسـت كـرده فـراهم دام انـواع پـرورش بـراي را مناسـبي يتوضع گياهي، هاي گونه و اقليمي تنوع جغرافيايي، عرض در كشور گستردگي )پ  

  مطلق) (موقعيت
  نسبي) (موقعيت .هستند صنعتي رشد پتانسيل داراي اوليه، مواد و معادن كنار در گرفتن قرار دليل به ايران مركزي و شرقي مناطق )ت  
  ايران جغرافياي 8 صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ :پاسخ - 209
 قطع ريزگردها: پديدٔه مثالِ (در »چيست پديده اين وجودآورندٔه به يها زمينه« .پردازد مي پديده تحول و تكوين سير بررسي به ،»چطور« سؤال  

  .اند درست ها گزينه ساير .)...و ها واحه ،ها باتالق ،ها درياچه رفتن بين از درختان،
  3 غرافياج 7 صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ :پاسخ -210

 و )3 (گزينۀ »جمعيت ميزان« اساس بر را ها سكونتگاه منظور، اين براي .)1 (گزينۀ اهميت برحسب ها آن بندي رتبه يعني ها سكونتگاه مراتب سلسله  
  .ندارد ها اهسكونتگ مراتب سلسله به ارتباطي سكونتگاه وسعت پس كنند، مي بندي طبقه )4 (گزينۀ كنند مي ارائه كه خدماتي يعني »عملكرد«

  3 جغرافيا 13 صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ :پاسخ - 211
  نادرست: گزينۀ بررسي  
  .اند آمده پديد اقماري يها شهرك و ها شهر شهرها، مادر از »برخي« پيرامون در  
  3 جغرافيا 36 و 21 هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ :پاسخ -212
 يها تفاوت محروم مناطق و مرفه و برخوردار مناطق بين و اند نشده توزيع متوازن و عادالنه طور به شهري خدمات و امكانات شهرها بيشتر در  

 بين كه است اين هم توسعه در عدالت به توجه از منظور .شود مي گفته فضايي نابرابري آن به كه شود مي مشاهده جغرافيايي فضاي نظر از چشمگيري
  .شود برقرار تعادل امكانات و منابع به دسترسي نظر از كشور مناطق
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  3 جغرافيا 31 صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ :پاسخ -213
 شود نمي محدود كشاورزي توسعۀ به صرفاً  روستايي توسعۀ امروزه اما »شد مي محسوب روستايي توسعۀ عامل مهمترين كشاورزي توسعۀ گذشته، در«  
  .شود مي داده اهميت هماهنگ طور به زيستي محيط و فرهنگي و اجتماعي ياه جنبه همۀ به و

  3 جغرافيا 58 و 49 ،48 هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ :پاسخ -214
  .است اي جاده ونقل حمل هفتم يك ريلي ونقل حمل در سوخت مصرف الف)  
 عمدٔه توليدكنندگان تايوان و چين جنوبي، كره ژاپن، چون شرقي جنوب آسياي كشورهاي و آلمان و فرانسه ويژه به اروپايي كشورهاي امروزه ب)  

  .هستند تندرو قطارهاي
  .دارند سازگاري زيست محيط با دو هر لوله خطوط با ونقل حمل و ريلي ونقل حمل پ)  
  3 جغرافيا 57 و 53 ،49 ،46 هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ :پاسخ - 215
  نادرست: گزينۀ سيبرر   
  .داد تغيير را شهرها از خارج و شهري ضاهايف چهرٔه خودرو، انبوه توليد و اختراع ،»بيستم قرن اوايل« در  
  .پيوستند وقوع به بيستم قرن دوم نيمۀ در ،4 و 3 ،1 هاي گزينه شده ذكر تحوالت تمام نكته:  

 
  1شناسي  جامعه 12و  10، 7، 4هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال تمشخصا ▲  2 گزينۀ: پاسخ -216
  پيامدهاي كنش  .آدمي در گرو اعمال خويش است ■  
    .انسان نيز ضروري است زيرا ممكن است فردي به كاري آگاه باشد؛ ولي تصميم به انجام آن نگيرد ارادٔهوه بر آگاهي، ال پس براي انجام كنش، ع ■  

 اي نيدههرگـــز وجـــود حاضـــر غايـــب شـــ ■
  

  مــن در ميــان جمــع و دلــم جــاي ديگرســت  
  

 كنش فردي و دروني 
كننـد،  آورند و از آنجا كه افراد انساني بـا آگـاهي، اراده و هـدف عمـل مـي وجود مي در ارتباط با يكديگر به ها هاي اجتماعي را انسان  پديده ■  

  .هستند معنادارهاي اجتماعي  پديده
  1شناسي  جامعه 27و  17، 15هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -217
  .شود ها آشكار مي آن هاي  ها و تفاوت  شباهتها با يكديگر،  در مقايسۀ پديده ■  
گيرند و متناسـب بـا  عهده مي و نقشي را به يابند  به آن راه ميتنها هنگامي كه عضويت جهان اجتماعي را پذيرفتند، اعضاي جهان اجتماعي  ■  

  .شوند  نقش خود، از حقوق و تكاليفي برخوردار مي
هاي مختلـف قابـل تغييرنـد و   نياز از هنجارها و نمادها نيست؛ ولي هنجارها و نمادها برحسب شرايط، در زمينه بياي  دانيد كه هيچ جامعه مي ■  

بنـابراين  .شـود  و تغيير بنيادين جهان اجتماعي نمـيي عميق منجر نشود، موجب تحول ها يهال ها تا زماني كه به تغيير در  تغيير برخي از آن
  .شود جهان اجتماعي مي تحول و تغيير بنيادينتغيير در هنجارها و نمادها كه به تغيير در اعتقادات منجر شود، موجب 

  1شناسي  جامعه 41و  32هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -218
  .شناسان مطرح كردند ها را مردم   آن از ساير فرهنگ ٔهبه خودمداري فرهنگ غرب و تصور ساد ن انتقادهامهمتريكي از قسمت اول: ي ■  
آورند،   دنبال مي كه به هايي   ها و محدوديت   فرصتها و نيز  آن هاي   ها و ارزش   آرماناساس  توان بر هاي اجتماعي مختلف را مي   جهانقسمت دوم:  ■  

   .ارزيابي كرد
  1شناسي  جامعه 51و  45، 44هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -219
 .كنـد  قي تنگ مـيال هاي عاطفي و اخ   هاي انساني، مانند كنش   معطوف به دنيا، عرصه را بر ساير كنش ۀهاي حسابگران   رواج اين دسته از كنش ■  

ابعاد وجود آنان  ۀسازد كه مثل قفس آهنين، هم مياي  ريج، اسير نظام اجتماعي پيچيدهتد اين وضعيت، افراد خواهان تسلط بر اين جهان را به
 .شـود ياد مـي ها از اين روند، به از دست رفتن اراده و آزادي انسان .گيرد  كند و فرصت رهايي از اين قفس خودساخته را از آنان مي  را احاطه مي

  (الف، ز) ها)  فتن اراده و آزادي انساناز دست ر  -(نظام اجتماعي پيچيدٔه خودساختۀ بشر
 )نـي و وحيـانيالعق( هاي فراتجربـي   داند و علومي را كه از روش آيند، علم مي دست مي هاي تجربي به   جهان متجدّد فقط علومي را كه با روش ■  

اند و با علوم  هاي فراتجربي   كه پديده -هاي بشري   آرمانها و   با افول اين دسته از علوم، امكان ارزيابي ارزش .شناسد  كنند، علم نمي  استفاده مي
 -(عقالنيـت ذاتـي .شود ي متفرق سپرده ميها افراد و گروهالت رود و داوري دربارٔه اين امور، به تماي از دست مي -تجربي قابل مطالعه نيستند

  )ه(ب، د،  هاي بشري)  ها و آرمان ارزيابي ارزش -زوال معنا
توانند از حق يا   دانند، نمي عنوان دو روش علمي، معتبر نمي كنند و عقل و وحي را به ماعي كه علم را به دانش تجربي محدود ميي اجتها جهان ■  

  (ج، و) ها)  حق يا باطل بودن عقايد و آرمان -عنوان دو روش علمي عقل و وحي به( .سخن بگويند ها باطل بودن عقايد و آرمان
  1شناسي  جامعه 69و  65هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال خصاتمش ▲  3 گزينۀ: پاسخ -220
از هويت واقعي  ها غفلت و فراموشي انسانشناسان دربارٔه  شناسان و جامعه  شناسان، انسان  دين و پيامبران الهي، فيلسوفان، روانقسمت اول:  ■  

 .خود، نظريات متنوعي دارند
نظارت و عضويت در جهان اجتماعي، همواره با  .زوكارهايي براي نظارت بر اعضا وجود داردي جهان اجتماعي، ساها در تمامي بخشقسمت دوم:  ■  

  : شود كه  به اين توصيه بسنده نمي اجتماعي همراه است و صرفاً كنترل
 گــويم غ اســت بــا تــو مــيال مــن آنچــه شــرط بــ

  

ــد   ــخنم، پن ــواه از س ــو خ ــ ت ــواه م ــر خ  لالگي
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  1شناسي  جامعه 83و  79هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -221
گردد و گاه، ناشـي از  بازمي هاي اعضاي جهان اجتماعي    ها و فعّاليت   تعارض فرهنگي، گاهي ناشي از علل دروني است و به نوآوريقسمت اول:  ■  

  .هاي اجتماعي ديگر است   علل بيروني است و پيامد تأثيرپذيري از جهان
آيد كه جهان اجتمـاعي، تـوان  وجود مي بحران هويت فرهنگي در جايي به .منجر شود »حران هويتب« تواند به فرهنگي مي تزلزلقسمت دوم:  ■  

   .ي اجتماعي خود را نداشته باشدها عقايد و ارزش حفظ و دفاع از
  1شناسي  جامعه 95و  90، 88هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -222
هاي اجتماعي ديگر تعامل و داد و سـتد داشـته باشـد و در محـدودٔه   ي خود، با جهانها و ارزش ها اجتماعي با حفظ عقايد، آرمان اگر جهان ■  

گسـترش و ها پديـد آورد، زمينـۀ  زم را در آنال صورت لزوم، تغييرات  هنجارها و شيؤه زندگي، عناصري را از جهان اجتماعي ديگر بگيرد و در
  (الف)  .آورد اهم ميخود را فر  پيشرفت

برتر غرب گشـتند، بـه خودبـاختگي  مرعوب قدرت اقتصادي و سياسيدليل اينكه  بسياري از جوامع غيرغربي، در رويارويي با جهان غرب، به ■  
  (ب)  .فرهنگي گرفتار شدند

 .به تفسير توحيدي از هويت خويش دست يافتندم، عناصر مشركانه و اساطيري هويت خود را كنار گذاشتند و الايرانيان پس از آشنايي با اس ■  
  (ج)  .درآمد مالهويت جهان اسصورت بخشي از  م ملحق ساخت و هويت ايراني بهالم، ايران را به جهان اسالهاي توحيدي اس  عقايد و ارزش

  1شناسي  جامعه 108و  107هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -223
و  توليـد ملـي ضـعيفگيري  كند، باعث شكل  از آن جهت كه درآمد هنگفت و بدون زحمتي ايجاد مي )اقتصاد وابسته به نفت( چنين اقتصادي  

رفاه اقتصادي را به مدد نفت و نه كوشد  آيد كه مي وجود مي شود كه مستقيم و غيرمستقيم وابسته به نفت است؛ دولت بزرگي به مي اي  شكننده
كمـك  بـه -شـود پرداخت مـي ها كه در بيشتر نقاط دنيا از محل ماليات -ي آموزش و بهداشت راها دهد و حتي هزينه ، افزايشوكار رواج كسب

   .درآمدهاي نفتي تأمين كند
ضعيت و در مقابل  .را آن هم با نوسانات زياد براي مردم به ارمغان آورد؛ اما پايدار نيست مدت احساس رفاه بيشتري كوتاهتواند در  اين وضعيت مي  

استفاده  عنوان ابزاري براي ايجاد فشار بر جامعه قرار گيرد و از آن به المللي ورزان بين طمع هاستفاد سوءتواند مورد  آورد كه مي وجود مي را به اي شكننده
ا محدود كنند، ثانياً از انتقال آن به تا اوالً درآمد نفتي كشور ر  ي اقتصادي نفتي و مالي با همين رويكرد عليه كشور ما اجرا شدهها نواع تحريما .كنند

  .كشور ممانعت ورزند
  3شناسي  جامعه 3 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -224
در طول زندگي خود  ها اين دانش را انسان .پاشد و جهان اجتماعي فرو مي شود مختل مينباشند، زندگي اجتماعي ما  ها و دانش ها اگر اين آگاهي  

با تولد و ورود به جهان اجتماعي، با ديگراني كه در همان جهان اجتمـاعي  ها ما انسان .آورند؛ يعني اين دانش، حاصل از زندگي است ست ميد  به
  .نامند مي »دانش عمومي«اين نوع از دانش را  .شويم مي سهيم و شريك ها و دانش ها از آگاهياي  كنند، در مجموعه زندگي مي

  3شناسي  جامعه 7تا  5هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -225
  .كند ميتر  افزايد و دانش عمومي را غني تدريج بر ذخيرٔه دانش علمي جهان اجتماعي مي به ي علميها شالت ■  
  .، تعاريف متفاوتي از دانش علمي دارندهويت فرهنگي خودي اجتماعي مختلف براساس ها جهان ■  
ني و وحيـاني الوه بر علم تجربي، علوم عقال بينند و ع دانش علمي را به دانش تجربي منحصر و محدود نمي يكردي، به جوامع ديگر كهوقتي چنين رو  ■  

يي پديـد هـا  هـا تعـارض يابد و در ذخيرٔه دانشي آن از علم رواج مي تعاريف متفاوت و گاه متضاديكند، در اين جوامع،  دانند سرايت مي را معتبر مي
جانبـه از دانـش علمـي حمايـت  طور همـه شود؛ دانش عمومي به دانش عمومي و دانش علمي قطع مي ۀدر چنين شرايطي، ارتباط دوسوي .دآور  مي
  .دهد ت دانش عمومي را از دست ميال زم براي حل مسائل و مشكال ماند و دغدغه و توان  زم بازميال كند، دانش علمي از رشد و رونق  نمي

  .چهارم، هر دو نتيجۀ تعاريف متفاوت و گاه متضاد از علم هستندنكته: عبارات سوم و   
  3شناسي  جامعه 8 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -226
كنـد و  دانش علمي، راه كشف واقعيت و دانش عمومي، دانش حاصل از زندگي است انكار مـياين ديدگاه در تقابل با رويكرد اول، اين ادعا را كه   

بـراي  هـا كشف و بازخواني واقعيت نيستند، بلكه خلق و بازسازي آن هستند كه انسـان ها دانش .داند را دانش حاصل از زندگي مي ها دانش ۀهم
عكس دانش عمومي را پايـه و  و به داند اعتبار مي برتري دانش تجربي بر دانش حاصل از زندگي را بي .كنند سامان دادن به زندگي خود توليد مي

   .پاشد مي ي اين ديدگاه، مرز دانش علمي و دانش عمومي فروها در برخي از نحله .داند هرگونه دانشي از جمله دانش تجربي مي اساس
  3شناسي  جامعه 10و  6، 2هاي  صفحه* متوسط : * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -227
  .گيرد اي شكل مي ژهشود، علم وي توجهي فراهم مي موضوعي، دانش علمي قابل ٔهوقتي دربار ■  
   .علوم تأكيد كردند »روش« بر »موضوع «جاي اي در جهان غرب پيدا شدند كه به دي عدهال در اوايل قرن بيستم مي ■  
    .اساس هويت فرهنگي خود، تعاريف متفاوتي از دانش علمي دارند هاي اجتماعي مختلف بر جهان ■  
تر و  كند و به آگاهي گسترده هاي اطراف خود را درك مي رود، معناي پديده هايش فراتر مي و خوانده ها ها، شنيده انسان با تفكر و تعقل، از ديده ■  

   .رسد تري از عالم و آدم مي عميق

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

  

 
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

ون
آزم

 ۵ 
ن 

ردی
رو

ف
۱۴

۰۰
   |   

وه
گر

 
شی

مای
آز

 
وم

عل
 

سان
ان

  ی

 
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

ون
آزم

 ۳ 
ت

هش
دیب

ار
 

۱۴
۰۰

   
   |

وه
گر

 
شی

مای
آز

 
عل

 وم
سان

ان
  ی

۳۰۳۰

  3شناسي  جامعه 25و  24هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -228
   .دپذيرن گذارند و از يكديگر اثر مي لف آن بر يكديگر اثر ميي مختها اين است كه بخش پويا بودن نظام اجتماعيمنظور از  ■  
  .حفظ نمايدمدت  كند با تغيير در خود و محيط، نيازهاي خود را تأمين كند و خود را در بلند ش ميالنظام اجتماعي همانند يك موجود زنده ت ■  
   .گويند مي »تغيير هم«اين دو پديده را  .ديگر همراه است هگاهي تغيير در يك پديدٔه اجتماعي با تغيير در پديد  ■  
ي هـا دانـش ۀمعني وحدت روش علوم است؛ يعنـي در همـ به پوزيتيويسمپوزيتيويستي است و  شناسي تبييني همان جامعه شناسي جامعه ■  

  .علمي، روش مطالعه، يكسان است و آن هم روش تجربي است
  3شناسي  جامعه 26و  25ي ها صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -229
شد؛ يعني تنها بيان  به رسميت شناخته مي ي تجربيها تبيين صرفاً دانش تجربي دي، با محدود دانستن دانش علمي بهال مي اوايل قرن نوزدهمدر   

باشـد، زيـرا چنـين  پـذير شد كه با حس و تجربه مشـاهده ، دانش علمي و معتبر محسوب ميها آن دسته از روابط علت و معلولي ميان پديده
  .آيد دست مي پنداشتند كه دانش علمي تنها از راه حس به مي

  3شناسي  جامعه 29 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -230
ول و ف طبيعـت، محصـال كه جامعه بـرخ دهد؛ درحالي ي نظم اجتماعي تقليل ميها را به پيچ و مهره ها يكسان دانستن طبيعت و جامعه، انسان  

   .ست و بود و نبود آن، وابسته به انسان استها ي انسانها مخلوق كنش
  .عبارت درستي است، اما پيامد و نتيجۀ رويكرد تبييني است نه انتقاد و اشكال به اين رويكرد 1نكته: گزينۀ   
  3شناسي  جامعه 35 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -231
رسند،  ت و مسائل اجتماعي، آنچنان كه به نظر ميال مشكدهد كه  اري افراد و اعضاي جهان اجتماعي اشاره دارد و نشان مياين بيت هم به اثرگذ  

كند كه البته اين اثرگذاري در همۀ افراد به يك ميزان نيست و تأثير رفتـار فـردي ماننـد  ، و هم تأكيد مينفوذ و تأثير ما نيستند ٔهبيرون از داير
  .افراد زيردست اوست پادشاه بيش از

  3شناسي  جامعه 38و  37هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -232
  ها ركود اراده  .هستند ها قيت دو بال موفقيت انسانال ظم اجتماعي و خن ■  
  ها سقوط ارزش  .قي استال اخ توزي يك رذيلت قي و كينهال توان گفت كه مهرباني يك فضيلت اخ ي تجربي نميها با استفاده از روش ■  
  ها سقوط ارزش  .كسي از نژاد برتر برخوردار است گيري اجزاي بدن در ايام جنگ جهاني دوم براي تعيين اينكه چه اندازه ■  
  اه سقوط ارزش  آموز براي اجراي نمايش ها به موجوداتي آرام و دست و تبديل كردن آن ها تربيت و نگهداري حيوانات در سيرك ■  
  3شناسي  جامعه 50و  46هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -233
هـاي  برخي رويكردها براي دستيابي به پاسخ .هاست هاي اجتماعي و البته دشواري فهم آن پيچيدگي و عمق پديده ۀوجود نظريات متفاوت، نشان  

هاي اجتماعي  گيرند و از پديده ها را ناديده مي اي اجتماعي، پيچيدگي و عمق اين پديدهه چرايي وقوع پديده ٔهبيني دربار قابل پيش الًساده و كام
  .كنند زدايي مي و انساني هويت

   .شود ها مي ن هاي انساني و دشواري فهميدن معاني آ تنوع و تكثر معاني، موجب پيچيدگي كنش  
  3اسي شن جامعه 48 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -234
دي برخي از متفكران اجتماعي آلماني از جمله ويلهلم ديلتاي و ماكس وبر، مدعي شدند كه هرچند جهان اجتماعي همانند ال در قرن نوزدهم مي  

 .داردي طبيعي تفاوت ها ي اجتماعي نيز با پديدهها مانند موجودات طبيعي نيستند و پديده ها اما انسان ،جهان طبيعي، نظم و قواعد خاصي دارد
ي طبيعي، از طريق حواس مطالعه كرد، بلكه ها توان همانند پديده ي معنادار را نميها است و پديده معنادارماكس وبر معتقد بود كنش اجتماعي، 

لم را بـه علـم دانست، اما از آنجا كه هنوز ع ي اجتماعي ضروري ميها وبر با اينكه فهميدن را براي درك معناي پديده .ها را فهميد بايد معناي آن
 .اثبات شود وگرنه ارزش علمي نـدارد روش تجربيفهمند بايد با  مي ها پديده ۀشناسان از مطالع جامعه دانست، معتقد بود آنچه تجربي محدود مي

ي بـود، نيازي بـراي روش علمـي كـه همـان روش تجربـ دانست بلكه آن را مقدمه و پيش رو تفهم را روش مستقلي براي علوم انساني نمي ازاين
   .كرد تبييني معرفي مي -خود را تفهمي شناسي به همين دليل، وبر جامعه .انگاشت مي

ي هـا كـه پديـده هـا و ارزش هـا تواند دربارٔه آرمـان ؛ اما نميتوصيف كندي اجتماعي را ها و ارزش ها تواند آرمان شناس، فقط مي از نظر او جامعه  
تواند براي مدتي با اعضاي يك گروه سياسي زندگي كند و از اين راه، عقايد و  شناس مي جامعه الًثم .اند، داوري علمي كند نامحسوس و غيرتجربي

ها بپردازد؛  ح آنال داوري كند و به نقد يا اص ها تواند دربارٔه درست يا غلط بودن اين عقايد و ارزش ها را بفهمد و توصيف كند، اما نمي ي آنها ارزش
   .كند شود يا با نام علم، كار غيرعلمي مي علم خارج مي ٔهشناس از داير امعهزيرا از نظر وبر با اين كار ج

  3شناسي  جامعه 51و  27هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -235
  هدف  روش  موضوع  

 ي اجتماعي همانندها پديده  رويكرد تبييني
  ي اجتماعيها يني و كنترل پديدهب پيش  )نگاه از بيرون(حس و تجربه   .ي طبيعي هستندها پديده

 ها نگاه از درون به پديده(تفسير   ها ي اجتماعي و معناي آنها كنش  رويكرد تفسيري
  )ها براي يافتن معناي آن

  بخشي معنابخشي و انسجام
  به زندگي اجتماعي
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  منطق 9تا  7هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -236
را كه يك » شكل سه ضلعي«، در واقع »ضلعي است مثلث شكل سه«گوييم  وقتي مثالً مي .تواند يك قضيه و تصديق باشد وقت تعريف نمي هيچ  

د و گيرن تعريف، يك فرايند ذهني است كه در آن، فقط چند تصور معلوم با ترتيبي خاص كنار هم قرار مي .ايم دانسته» مثلث«تصور است، تعريف 
   .گيرد از كنار هم قرار گرفتن آن تصورهاي معلوم، تصور جديدي در ذهن شكل مي

 .تواند در قالب تصديق بيان شود، ولي باز هم در حقيقت، فقط تصور است مي» تعريف«زيرا  .بنابراين قالب بيان تعريف نبايد ما را به خطا بيندازد  
در اين صورت، در حقيقت  .»كند منطق علمي است كه از خطاي انديشه جلوگيري مي«بگوييم: توانيم  عنوان مثال ديگر، در تعريف منطق، مي به

  .اين عبارت، يك تصور است، نه تصديق .»كند علمي كه از خطاي انديشه جلوگيري مي«تعريف ما اين است: 
  منطق 9 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -237
م داريم (تصور و تصديق) و براي رسيدن به هر نوع آن، يك نوع خاصي از انديشه هم الزم داريم (تعريف و استدالل) با توجه به اينكه دو نوع عل  

 اصلي (تعريف و اسـتدالل) تقسـيم بخش دو به منطق علم است، انديشه خطاي از جلوگيري منطق وظيفۀ كه آنجا از .پس انديشه دو نوع دارد
  .است شده

  .»مجهول«و » معلوم«است، نه » تصديق«و » تصور« : دو حيطۀ دانش1گزينۀ   
  .دهد، نه دليل تقسيم شدن منطق به دو بخش اصلي را : مطلب درستي است، ولي حيطۀ كاربرد منطق را نشان مي2گزينۀ   
  .شود، نه انديشۀ انسان : دانش انسان به اين دو حيطه تقسيم مي4گزينۀ   
  منطق 15تا  13هاي  صفحه*  هساد: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -238
لذا ممكن است مغالطۀ اشـتراك لفـظ  ،قبول است و هر دو معنا در اين جمله قابل» شير خوراكي«و » شير آب«مشترك لفظي است بين » شير«  

  .رخ دهد
  .نداردوجود » اشتراك لفظ«هست، ولي احتمال مغالطۀ » روباه«مورد كلمۀ  در» معناي ظاهري توسل به«: امكان 2گزينۀ   
معناي التزامي باشد، ولي » شير«يعني ممكن است در حقيقت مقصود از  .هست» شير«مورد كلمۀ  در» معناي ظاهري توسل به«: امكان 3گزينۀ   

  .كسي به اشتباه معناي مطابقي برداشت كند
 .: در اينجا مغالطه قطعاً اتفاق افتاده است، نه اينكه صرفاً امكان ايجاد آن باشد4گزينۀ   
  منطق 15و  14هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -239
  .گرفته شده است» مطابقي«معناي  ، ولي در عبارت دوم به»روز شبانه«در عبارت اول داللت التزامي دارد بر » روز«  
ن اشتباه گرفتن عالم زبان با عالم ذهن است (اين مغالطه در اي .را موردنظر دارد، ولي نفر دوم معناي آن دو را» ندار«و » دارا«: نفر اول لفظ 1گزينۀ   

گانه مطابقي  پديد آمده است، ولي قطعاً داللت هر دو واژه در تمام عوالم سه» عالَم خارج«يا » عالَم ذهن«با » لفظ و زبان«اثر اشتباه گرفتن عالَم 
  .است)

  .ترسيم كردن -2دور كردن  دو طرف چيزي را از هم -1»: كشيدن«: اشتراك لفظ در 2گزينۀ   
است يعنـي » نرخ محدود نداشتن«معناي اول به داللت التزامي به معناي  .ارزش ندارد -2نرخ ندارد  -1»: قيمت ندارد«: اشتراك لفظ در 4گزينۀ   

نداشتن) اشتباه نگرفتـه اسـت هر چقدر هم بابت آن بپردازي باز كم است، اما مخاطب اين داللت التزامي را با داللت مطابقي همين كلمه (نرخ 
پس اين مغالطه اوالً اشتراك لفظ است، نه توسل به معناي  .بلكه آن را با داللت مطابقي كلمۀ مشترك لفظي آن (ارزش ندارد) اشتباه گرفته است

گذاري نشده است و قيمتش  يعني هنوز قيمت» نرخ ندارد«كرد كه  چنين برداشت مي» نرخ محدود ندارد«بله البته اگر مخاطب به جاي  .ظاهري
تـواني ايـن اثـر  گفـت: نمـي«مثالً اين عبارت مغالطۀ توسل به معناي ظاهري دارد:  .مشخص نيست، در اين صورت توسل به معناي ظاهري بود

  .»پرسم گفتم: خب كاري ندارد از مسئوالن موزه قيمتش را مي .باستاني را از موزه بخري چون قيمت ندارد
  منطق 61و  59، 23، 22هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -240
تساوي نيست، چون در رابطۀ تساوي اين دو قضـيه » ب«و » الف«كاذب باشند قطعاً رابطۀ » هر ب الف است«و » هر الف ب است«اگر دو قضيۀ   

  الاقـل يكـي از ايـن دو قضـيه بايـد صـادق باشـند همچنين عموم و خصوص مطلق نيز نيست چون در اين رابطه هم .)2اند (رد گزينۀ  صادق
  .)1هر دوي اين قضايا كاذب هستند لذا اين دو رابطه ممكن است (رد گزينۀ » وجه عموم و خصوص من«و » تباين«اما در دو رابطۀ  .)3(رد گزينۀ 

  منطق 35و  34هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -241
ون آن دسته از مفاهيم كلي را كه هيچ مصداقي ندارند (مثل مولود مريخ) و آن دسته از مفـاهيم كلـي را كـه مصـاديق تعريف جامعي نيست چ  

متعددي دارند (مثل مفهوم انسان) و همچنين آن دسته از مفاهيم كلي را كه يك مصداق بيشتر ندارند، ولي ممكـن اسـت مصـاديق بيشـتري 
بـه » مفهوم جزئي«همچنين اين تعريف مانع هم نيست چون اين تعريف مانع ورود  .)3گيرد (رد گزينۀ  ميداشته باشند (مثل مولود كعبه)، دربرن

تواند هم بيش از يك مصـداق داشـته  شود، زيرا مفهوم جزئي هم يك مصداق مشخص (چه ذهني و چه خارجي) بيشتر ندارد و نمي تعريف نمي
  .)1(رد گزينۀ  ضمناً اين تعريف واضح هم هست .)4باشد (رد گزينۀ 

  منطق 47 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -242
  .پس استقراي تعميمي است .مشاهدٔه خود از تعدادي از افراد را به موارد مشاهده نشده تعميم داده است  
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  منطق 56و  55 هاي صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -243
يـك شـكل  .ر گرفت كه در عين صادق بودن مقدم (شرط)، تالي (جواب شرط) كاذب باشد، قضيۀ شرطي كاذب استاگر بتوان شرايطي را در نظ  

  .لذا اين قضيه قطعاً كاذب است .ضلعي باشد (صدق مقدم)، اما اضالع آن برابر نباشند (كذب تالي) تواند سه مي
برد و هر مثلثي حتمـاً سـه ميانـه  ن است و باران همواره رطوبت هوا را باال ميها: قطعاً صادق هستند، زيرا بدون مو شانه كردن ناممك ساير گزينه  

  .دارد
  منطق 56 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -244
  .دهند، نه موضوع و محمول را به هم در يك قضيۀ حملي، محمول را به موضوع نسبت مي  
  فلسفه يازدهم 4 حۀصف*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -245
  ورزي و تفكر در انسان به اين صورت است: مراحل انديشه 

  
  فلسفه يازدهم 14 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -246
 فلسـفۀ اخـالق، ماننـد از فلسفه هايي خهشا  هاي غيرفلسفي)، طبيعت (يعني حوزه و تاريخ دين، اخالق، مانند هايي حوزه در فيلسوفانه تأمل با  

وجودشناسي  بنيادي قوانين كه هستند فلسفي هاي دانش از دسته آن ها، اين شاخه .گيرد شكل مي طبيعت فلسفۀ و تاريخ فلسفۀ دين، فلسفۀ
كنند؛  مي بيان وجود را از حدودهم آن قوانين بنيادي و سازند مي منتقل خاص هاي محدوده به اي فلسفه) را شناسي (يعني قوانين ريشه معرفت و

  .)3صورت غيربنيادي مطرح كنند (رد گزينۀ  نه اينكه قوانين فلسفي را به
  .است، نه برعكس شده اضافه است، خاص موضوع يا دانش نام آن كه اي كلمه به فلسفه : كلمۀ1گزينۀ   
اي از  هست؛ نـه اينكـه خـودش شـاخه نيز فلسفه اي از شاخه داراي ،علمي رشتۀ هر و يافته توسعه بسيار ها فلسفه دامنۀ اين : امروزه2گزينۀ   

  .فلسفه باشد
  فلسفه يازدهم 22و  21هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -247
 مـا بـه كـه هسـتند هـاباور  ديگر: اين عبارت به .دارند اهداف انتخاب در كننده تعيين نقش سازند، مي را ما فلسفۀ كه باورهاي مربوط به زندگي  

 .گفت: فلسفۀ هركس معنادهنده بـه زنـدگي اوسـت توان مي بنابراين .گريزان باشيم چيزي چه از و دهيم قرار زندگي هدف را چيزي چه گويند مي
 اين مطالب به توجه با .)3كننده در معناي زندگي ما داشته باشند (رد گزينۀ  بنابراين اهداف ما خود معناي زندگي ما هستند، نه اينكه نقش تعيين

  ):2كنيم (رد گزينۀ  تقسيم دسته سه به را مردم توانيم مي
بنـابراين ممكـن اسـت  .روي ديگرانند نظر چنداني ندارند و بيشتر دنباله انديشند و در انتخاب هدف دقت ) گروهي كه كمتر به فلسفۀ خود مي1  

البته اطميناني نيست كه چنين  .)4شان درست باشد (رد گزينۀ  نتيجه معناي زندگياتفاقاً از كساني تقليد كنند كه اهداف درستي دارند و در 
  .اتفاقي برايشان بيفتد

 و برگزيننـد بـراي زنـدگي قبـولي قابل توانند هدف رسند و در نتيجه مي انديشند و اغلب به دانشي درست مي ) گروهي كه به فلسفۀ خود مي2  
  .كند پيدا درستي معناي آنان زندگي

  .است گرفته خود به نادرستي معناي آنان زندگي و رفته خطا هدف به انتخاب در اينان، .دارند انسان و جهان دربارٔه نادرست نگرشي نيز گروهي )3  
  فلسفه يازدهم 32و  31هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -248
 هسـتند، هـم ضـد بـا كـه اموري كه داشت عقيده او .است اضداد وحدت اوّلي ؛اوست دو انديشۀ دليل به فلسفه تاريخ شهرت هراكليتوس در  

  .)3و  2هاي  نيست (رد گزينه تضاد و از ستيز گريزي و سازد مي را جهان كه است اضداد اين وجود پس .شوند جمع يكديگر با توانند مي
 جهـان در ايـن ثـابتي چيز هيچ» .حركت است و سيالن در يزهمه چ«گفت:  مي او .است جهان دائمي تحول و تغيير وي مشهور انديشۀ دومين  

كـه  كنـيم قبول بايد .)4آن گريخت (رد گزينۀ  از توان نمي و راند مي فرمان چيز همه بر است، كائنات قانون و زندگي دگرگوني، قانون .وجود ندارد
  ».توان در يك رودخانه دو بار شنا كرد نمي«
  فلسفه يازدهم 38و  37هاي  صفحه*  متوسط: * لسؤا مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -249
 را او مـردم بسـياري از .شـد تبديل برانگيز بحث بسيار اي چهره به رو او ازاين .كشيد مي رُخشان به را گر سفسطه و قدرتمند افراد جهالت سقراط  

  .بودند بيزار او از نيز و گروهي داشتند مي دوست
 كـه اسـت رسـالتي ايـن ...دهنـد فرا گوش من سخنان و به بپرسند من از تا كنم مي همنشيني توانگران اب هم و دستان تهي با هم : من1گزينۀ   

  .است نهاده برعهدٔه من رؤياها در و غيبي نداهاي با خداوند
 در تأمـل و العـهمط از ما .است فلسفه واقعي حكايت زندگي وي .كرد سپري فلسفه با را حياتش سراسر اما ،ننوشت كتابي هيچ : سقراط3گزينۀ   

  .ببريم پي انسان، بيشتر زندگي در فلسفه حقيقي نقش به و بزنيم ورق را اش فلسفي هاي دفتر انديشه توانيم مي او زندگي
 رنـگ كم مـردم فضيلت ميان و اخالق هايي، انديشه چنين تأثير تحت .بود سوفسطائيان هاي انديشه از متأثر سقراط زمان در آتن : جامعۀ4گزينۀ   

و  گرفـت فاصـله مي فضـيلت و حقيقـت از آتـن جامعۀ كه شرايطي چنين در .باطل بودند دادن جلوه حق دنبال به مردم از بسياري و بود هشد 
 تفكـر احيـاي بـراي او .برافراخـت را فضيلت و علم پرچم» سقراط«نام  به قهرماني شد، مي رنگ كم ماهرانه سخنوري و جدل سايۀ در طلبي حق

  .ساخت استوار را اصيل فلسفي تفكر شالودٔه و كرد قيام فضيلت يو استوار  عقالني

·k{»nï¾M»n
¾±Fv¶ IM−H¼à w boöIÀï¾Ti»kºH nj o§ÿUgwIQ ¾M ·kÃwn
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  فلسفه يازدهم 47 صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -250
  .)2(رد گزينۀ » اوالً چيزي وجود ندارد«گويد:  گُرگياس مي  
(بنابراين چيـزي قابـل شـناخت نيسـت و  .»ندارد را آن شناخت رابزا  انسان و نيست شناخت قابل انسان باشد، براي داشته وجود چيزي هم ثانياً اگر«  

  ).توان نتيجه گرفت كه آنچه قابل شناخت باشد، موجود نيست مي» رفع تالي«) ولي از اين گزارٔه شرطي، طبق 3شناختي نداريم (رد گزينۀ 
  .»نمايد قلمنت و بياموزد ديگري به را آن تواند نمي باشد، شناخت قابل براي انسان اگر ثالثاً«  
كدام از جمالت گُرگياس برداشت نشده است و خودش مستقالً يك مطلب ضـروري عقلـي را مطـرح  : مطلب درستي است، ولي از هيچ4گزينۀ   

   .كرده است
  فلسفه يازدهم 55تا  53و  51هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -251
 قـرار بشر اختيار در را پيامبران، معارفي واسطۀ به و وحي طريق از خداوند .»معارف وحياني«است، نه  ويژٔه پيامبران» شهود وحياني«يا » وحي«  

  .گويند مي» معارف وحياني«به آن  كه دهد مي
شـود ولـي نتيجـۀ آن كـه  : شناخت تجربي حاصل همكاري حس و عقل است، ولي شناخت حسي فقط از طريق ابزار حس حاصل مـي1گزينۀ   

 .بكنـد مختلـف هاي اسـتفاده متفـاوت اشياي از خود كمك عقل به كه دهد مي انسان به را امكان اشيا است، اين هاي تفاوت و زهاتماي شناخت
  .برد هاي مختلف اشيا بهره مي بنابراين خود شناخت حسي، بدون دخالت عقل است، اگرچه عقل از آن براي شناخت استفاده

ها و مثالً كشف علـل پيـدايش ايـن  منظور تحليل عقلي آن اصل تأمل عقلي در حاالت دروني نفس به: شناسايي حاالت دروني نفس، ح2گزينۀ   
اما ايـن  .است» ادراكات دروني نفس«از » عقل«اين كاربرد عقل، در حقيقت، استفادٔه  .شود حاالت است كه از كاربردهاي ابزار عقل محسوب مي

خت عقلي صرفاً با اتكا به خود عقل و بدون استفاده از هرگونه معرفت ديگري (حتـي حـاالت زيرا شنا  .ها، شناخت عقلي نيستند قبيل شناسايي
  .دروني نفس) است

بنابراين چنـين  .كند كسب معرفت و برسد حقايقي به واسطه بيتواند  مي كه است انسان معرفت ابزارهاي از ديگر يكي» دل«يا » قلب: «3گزينۀ   
اسـت كـه خـودش » نفـس انسـان«همان » دل«يا » قلب«حاصل شود، بلكه » نفس انسان«براي » لبق« به واسطۀنيست كه معرفت شهودي 

دقت داشته باشيد كه روح يا نفس انسان، كاركردهاي مختلفـي دارد و متناسـب هـر كـاركردش نـام  .رسد واسطه و مستقيم به حقيقت مي بي
از آن » نفـس«همچنين نام ديگر  .است» دل«يا » قلب«قايقي را شهود كند، واسطه ح تواند بي از آن جهت كه مي» نفس«نام  .گيرد متفاوتي مي

   .است» عقل«رسد،  به حقايقي مي» به اين واسطه«كند و  ها استدالل مي كند و با آن جهت كه مفاهيم كلي را درك مي
  فلسفه دوازدهم 3 صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -252
و » ماهيـت«داند كه موجود است اما از  آن شيء جديد پي برده است و مي» وجود«دهد كه به  نشان مي» آن«يا » اين«لمۀ كودك با استفاده از ك  

» آن«يا » اين«داند و لذا با كلمۀ  چون اين شيء جديد است و او با آن آشنايي ندارد و اسمش را هم نمي .)1آن آگاه نيست (رد گزينۀ » چيستي«
  .كند به آن اشاره مي

  .استفاده كند» آن«يا » اين«داند چيست، از كلمۀ  : كودك ممكن است توجهي به علت آن شيء نداشته باشد، ولي چون نمي2گزينۀ   
وجـه مشـترك و » هسـتي«: اين مطلبي است كه از رفتار كودك براي ما قابل استنباط است، ولي احتماالً خود كودكان توجه ندارند كه 4گزينۀ   

  .صاصي اشيا استوجه اخت» چيستي«
  فلسفه دوازدهم 6تا  4هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -253
بنابراين چون هر حيواني يك ماهيت و چيستي دارد، امكـان عـدم موجوديـت هـيچ  .بود، هر ماهيتي وجود داشت» ماهيت«جزء » وجود«اگر   

  .دش به عبارت ديگر هيچ حيواني منقرض نمي .حيواني نبود
توانستند اجزاي غيرمشتركي هـم  كردند، اما همچنان مي باشد، همۀ ماهيات جزء مشتركي پيدا مي» ماهيت«جزء » وجود«: اگر 3و  1هاي  گزينه  

شـكل چهارضـلعي «صـورت  ، بـه»لـوزي«خواهـد بـود و ماهيـت » ضـلعي موجـود شكل سـه«صورت  ، به»مثلث«مثالً ماهيت  .داشته باشند
(توجه: ايـن دو  .اند و وجه مشترك اشيا هم نيستند در اين صورت واضح است كه اين دو ماهيت با هم متفاوت .شد مي» وداالضالع موج متساوي

  ).هستند، نه جزئيت آن» ماهيت«با » وجود« عينيتگزينه پيامد 
هاي وجود خارجيِ كوه، مثـل  ي ويژگيشود تصور كرد و الزم نيست اين تصور ذهن جزء ذات و ماهيت آن است، مي» وجود«: كوهي را كه 4گزينۀ   

همـان طـور كـه مـا  .متفاوت است» وجود«(مفهوم وجود)، با خود » وجود«توجه كنيد كه تصور ذهنيِ  .حجم و وزن بسيار زياد را داشته باشد
م تصور كنيم، بدون اينكه خود اين را ه» كوه ذاتاً موجود«توانيم  كنيم و اين تصور، با وجود خارجي فرق دارد، مي را در ذهنمان تصور مي» وجود«

بلكه بـه  .، نيستتصورهايي كه از اين ماهيات داريمبنابراين ذاتاً موجود بودن همۀ ماهيات، به معناي وجود خارجيِ  .تصور، موجود خارجي باشد
  .ماهيت) است (تصور ما از ماهيت » ماهيت«معناي وجود داشتنِ خود 

  فلسفه دوازدهم 12و  11هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -254
 .بنابراين ماهيت ممكن هم بايد واجب شود تا موجـود شـود .شود اش نسبت به وجود، باقي است، موجود نمي يك ماهيت ممكن تا حالت امكاني  

  .پس هر موجودي حتماً واجب است، يا بالذات يا بالغير
بندي براي موجودات مناسب نيست، زيـرا تفـاوتي  ولي اين تقسيم .الذات هستند يا ممكن بالذات: موجودات از حيث ذاتشان يا واجب ب1گزينۀ   

  .شود گذارد و شامل ممكنات غيرموجود هم مي بين ممكنات موجود و ممكنات غيرموجود نمي
   .: ممكن بالغير نداريم4و  3هاي  گزينه  
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  سفه دوازدهمفل 17 صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -255
 زنند مي تجربه به دست عليّت پذيرفتن اصل دليل به علوم طبيعي دانشمندان زيرا آيد؛ نمي دست به تجربه از و است عقلي قاعدٔه يك عليّت اصل  

 بدو همان در ديمادرزا طور به انسان كه نيست هم گونه اين است، اما قاعده اين بر خود مبتني تجربي تالش هر پس .كنند پيدا حوادث را علل تا
 امتنـاع اصـل متوجـه و گرفـت شـكل انسان ذهن كه در حقيقت، همين .)1است (رد گزينۀ  كرده مي درك را آن و آشنا بوده قاعده اين با تولد

 كه است نآ  معناي بدهد، به وجود خودش به خودش چيزي اينكه زيرا آيند؛ نمي وجود به خود خود به ها پديده كه يابد درمي شد، اجتماع نقيضين
ت پس اصل عليّ .است بديهي آن بودن محال كه نقيضين است اجتماع همان اين، و بياورد وجود به را خودش بتواند تا باشد قبالً نيست، كه چيزي

  .)4شود (رد گزينۀ  مانند اصل امتناع اجتماع نقيضين، بديهي نيست بلكه مبتني بر آن، اثبات مي
  .تواند در تعيين اين مصاديق، مفيد باشد ثانياً تجربه مي .با تعيين مصاديق علت و معلول متفاوت است ت: اوالً ادراك اصل علي2ّگزينۀ   
  فلسفه دوازدهم 20 صفحۀ* متوسط : * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -256
 دو ايـن انسـاني هـر چون گويند، ميآنان  .است» سنخيت علت و معلول«و » عليت«اصل  نتايج از فيلسوفان، نظر از آيد، مي زير در كه مواردي  

  دارد: قبول ضمني طور به هم را موارد اين است، پذيرفته را اصل
  وجود نظم و پيوستگي -1  
  ها بيني رخدادها و پيشگيري از برخي حادثه امكان پيش -3و  2  
  امكان پژوهش و تحقيق -4  
  تنظيم امور زندگي -5  
  هاي مختلف دانش وجود آمدن شاخه به -6  
  .: برقرار بودن اين اصول، سبب وجود نظم و پيوستگي بين اجزاي جهان است، نه برعكس1ينۀ گز   
  .طور صريح طور ضمني اين اصول را پذيرفته است، نه به بيني رخدادهاست، به : كسي كه قائل به امكان پيش2گزينۀ   
 .نظيم كنند، نه برعكس: قبول داشتن اين اصول، سبب شده است كه همه، امور زندگي خود را ت3گزينۀ   
  فلسفه دوازدهم 36و  35هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  1 گزينۀ: پاسخ -257
 خـدا وجـود اثبـات در برهـان اين از و دانستند معتبر مي را نظم برهان داشتند، اعتقاد خدا به عموماً كه گرا تجربه فيلسوفان غير از هيوم ديگر  

هاي عقلـي  توانند برهان شناختي خود نمي گرايان با توجه به مباني معرفت توجه داشته باشيد كه تجربه .)4و  2اي ه كردند (رد گزينه مي استفاده
  .محض در اثبات وجود خدا را بپذيرند

  .: اين گروه اقليت نبودند3گزينۀ   
  .ن تفاوت داردگرايا  ، نظر هيوم است كه با ديدگاه عموم تجربه4و  2هاي  تذكر: ديدگاه مطرح شده در گزينه  
  فلسفه دوازدهم 37و  35، 31هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  3 گزينۀ: پاسخ -258
 نيـز خـدا دربـارٔه فلسـفه، در گرا گرا/تجربـه حس و گرا عقل جريان دو پيدايش و پانزدهم و چهاردهم هاي قرن از اروپا جديد دورٔه گيري شكل با  

  .داشتند جريان دو اين در ريشه اي نهگو  به كه كرد مختلفي ظهور هاي ديدگاه
 مردم به خداوند از خرافات و جهل دور از به و درست دريافتي كردند مي تالش الهي آوران پيام با همراهي در فرزانگان جوامع و : حكيمان1گزينۀ   

  .كنند عرضه
 .داري بـود خداي عفت و خويشـتن» آرتميس«موسيقي و  خداي خورشيد و هنر و» آپولون«خداي آسمان و باران، » زئوس«: از نظر آنان 2گزينۀ   

  .يكسان بود» خداي هنر«فرق داشت و با » خداي آسمان«با » خداي خورشيد«بنابراين 
 راييگ حس و حسي تفكر رشد ، امّاسازند را استوار خدا به عقلي اعتقاد هاي پايه كه كردند مي تالش كانت و دكارت مانند فيلسوفاني اينكه : با4گزينۀ   
 و كرد سست اروپايي جامعۀ در را خدا به اعتقاد هاي پايهشمردند،  مي مادي موجودي نيز را انسان و دانستند مي مادي را جهان فيلسوفاني كه ظهور و

  .داد قرار تحت تأثير را مردم زندگي
  فلسفه دوازدهم 43و  42هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  2 گزينۀ: پاسخ -259
 هرچيزي«گفت:  اما راسل مي .»دهد مي او وجود به كه دارد برخود مقدّم علتي ،نباشد خودش از وجودش كه هرچيزي«دوم فارابي اين بود كه مقدمۀ   

شود، ولي در بيان راسل  الوجود بالذات مي بنابراين دامنۀ مصاديق موضوع در مقدمۀ فارابي فقط شامل موجودات غير واجب .»بايد علتي داشته باشد
  .گيرد هر موجودي را در بر مي

اين مطلب را  .»ديگرند چيزهاي و معلول نيست خودشان از وجودشان كه هستند اشيايي ما پيرامون جهان در«: مقدمۀ اول فارابي اين بود كه 1گزينۀ   
  .راسل هم قبول دارد

  .مورد توافق دو فيلسوف است» امتناع تسلسل علل نامتناهي: «4و  3هاي  گزينه  
  فلسفه دوازدهم 45تا  42هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  4 گزينۀ: پاسخ -260
 فرد فرد به چه و بگيريم مجموعه درنظر يك عنوان به را ها آن كلّ چه نامحدود، چه و باشد محدود ها آن تعداد چه جهان، سينا، اشياي بيان ابن بنا بر  

  .باشد بالذات الوجود واجب خودش دارند كه نياز وجودي به شدن موجود ايبر  الوجودند، ممكن ذاتاً چون توجّه كنيم، ها آن
  .كند ارائه تري كامل امكان، برهان و وجوب مفهوم دو از استفاده با كوشد مي امّا ،داند مي كامل و درست را فارابي برهان اينكه با سينا : ابن1گزينۀ   
ها به علت را در نظر بگيرد، نياز  جاي اينكه براي موجود شدن، نياز وجود آن شود، ولي به آغاز مي» نگاه به موجودات جهان«: اين برهان هم با 2گزينۀ   

پس اينگونه نيست كه اين برهان با عدم تحقق همۀ موجودات هم قابل بيان باشد، زيرا اگر هيچ  .دهد ها به ضرورت را موردتوجه قرار مي ذات آن
الوجود هم  آيند و طبعاً به واجب وجود نمي كدام به مانند و هيچ مان حالت تساوي بين وجود و عدم باقي ميموجودي نباشد، همۀ ماهيات امكاني در ه

  .نيازي نخواهد بود و هيچ تناقضي هم به بار نخواهد آمد
 .نگذاشت بلكه فالسفۀ بعدي اين نام را انتخاب كردند» وجوب و امكان«سينا نام اين برهان را  : خود ابن3گزينۀ   
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  شناسي روان 29 صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  4 گزينۀ پاسخ: -261
 آن، اساس بر كه دارد احتياج معتبر و دقيق نمرٔه يك به شناس روان اينجا در .هستند شناختي روان هاي ويژگي كردن يكمّ براي ابزاري ها آزمون  

  .است مناسبي روش آزمون روش بنابراين كند، مقايسه هم با را افراد هاي ويژگي
  شناسي روان 19 و 18 هاي  صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  2 گزينۀ پاسخ: - 262
  .شود مي استفاده عملياتي تعريف از مشترك مفاهيم دهي شكل و سازي يكپارچه جهت  
 تكرار را ديگران هاي يافته تواند مي علمي ضوابط رعايت صورت در فردي هر بلكه نيست، شخصي و خصوصي علمي روش از آمده دست به هاي يافته  

  .گويند مي پذيري تكرار ويژگي اين به .كند
  شناسي روان 20 صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  4 گزينۀ پاسخ: - 263
 هاي پديده آن بر عالوه .داشت اهيمخو  تري دقيق فهم ها آن از نتيجه در و شود مي ها پديده از ما اطالعات تغيير باعث دانش پيشرفت و زمان گذشت  

  .كنند نگاه آن به گوناگون زواياي از مجبورند دانشمندان كه است پيچيده چنان جهان
  شناسي روان 12 صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  3 گزينۀ پاسخ: - 264 

 و داده قرار بررسي مورد عيني و دقيق هاي روش با را خود فرضيۀ محقق مثال اين در .شوند مي تبديل اصل يا قانون به تجربي تأييد صورت در ها فرضيه  
  .شود مي محسوب »قانون يا اصل يك« اكنون او پاسخ پس است، كرده تأييد را آن

  نظريه  قانون يا اصل  فرضيه  مسئله  
  شناسي روان 19 و 18 هاي  صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  3 گزينۀ پاسخ: - 265
 تقريباً  يا يكسان برداشت به تعريف آن مطالعۀ با افراد همۀ كه اي گونه به شود، تعريف عيني و دقيق صورت به بايد موردنظر تغيرم يعني عملياتي تعريف  

 به .است ...و پزشكي زيست، شيمي، فيزيك، مانند علوم ساير در موجود مفاهيم از دشوارتر شناختي روان مفاهيم عملياتي تعريف .برسند يكساني
 كردن تعريف قابل سختي به »)خون قند« و »خون فشار(« »د و ب« موارد خالف بر »)پيشرفت انگيزٔه« و »عصبانيت(« »ج و الف« موارد دليل همين

  .هستند
  شناسي روان 42 صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  4 گزينۀ پاسخ: - 266
 رشدي تغييرات بروز نحؤه روي بر كه است محيطي عوامل ترين مهم از يكي يادگيري .دارند قرار فرد از بيرون در كه هستند عواملي محيطي، عوامل  

 مفهوم .دهد مي قرار تأكيد مورد را محيطي عوامل تأثير پس كرد، دوري بايد بد همنشين از كه دهد مي هشدار چهارم بيت مصرع .دارد بسزايي تأثير
  وراثتي) عوامل بر (تأكيد .ندارد او در اثري تربيت و نصيحت و نيكان با همنشيني باشد، داشته بد ذات كسي اگر كه است اين ها مصرع ساير

  شناسي روان 48 صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  2 گزينۀ پاسخ: - 267
 را چيزي كه وقتي فقط ماهه، 6 نوزادان زيرا گردد، نمي آن دنبال به كنيم، پنهان سرمان پشت وي چشم جلوي را اي ماهه شش كودك شير شيشۀ اگر  

  .است شناختي رشد به مربوط فكر طرز اين .ندارد وجود ديگر كنند مي فكر شود، حذف ديدشان دامنۀ از چيز آن وقتي و كنند مي توجه آن به ببينند،
  شناسي روان 49 صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  2 گزينۀ پاسخ: - 268
 هيجان 2 گزينۀ در تنها .است ترحم و سپاسگزاري پشيماني، احساس شامل مركب هيجانات .هستند محبت و خشم ترس، شامل: ساده هيجانات  

  .است »دلسوزي و ترحم« بيانگر 4 گزينۀ و »سپاسگزاري« بيانگر 3 گزينۀ ،»پشيماني« بيانگر 1 گزينۀ .دارد وجود (ترس) ساده
  شناسي روان 51 صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  3 گزينۀ پاسخ: - 269
 و دخترها با (دخترها دارند خود جنسان هم با بازي به خاصي عالقۀ و كنند مي گروهي هاي بازي يكديگر با سال) 6-7 (باالي اندبست دورٔه در كودكان  

  .است اجتماعي رشد هاي ويژگي از كردن بازي .است) ها آن معروف جملۀ پسرها با پسرها
  شناسي روان 56 صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  4 گزينۀ پاسخ: -270
 در هستند، لحظه  به لحظه تفكر جهت تغيير و ارزيابي نظارت، به قادر ،كودكان برخالف نوجوانان .است نوجوانان مختص 4 گزينۀ در شده ذكر  ويژگي  

 توجه .است گزينشي توجه نتيجۀ تكليف، هاي ضرورت با سازگاري :1 گزينۀ .ندارند اشراف هايشان تصميم و ها قضاوت ها، استدالل بر كودكان كه حالي
  ).باشد نوجوانان در فقط اينكه (نه است تر گزينشي كودكان با مقايسه در نوجوانان

  .است مفهومي نوجوانان غالب پردازش كه حالي در .است كودكي به مربوط ادراكي پردازش :3 گزينۀ  
  .هستند اطالعات بازيابي و اندوزش رمزگرداني، به قادر نكودكا  از بهتر نوجوانان هرچند نوجوانان، هم و دارد وجود كودكان مورد در هم :2 گزينۀ  
  شناسي روان 76 صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  2 گزينۀ پاسخ: -271
 شنيدن مثالً  .گيرد مي شكل خوگيري شود، ارائه متعدد دفعات به موردنظر محرك اگر .است محرك با نسبي آشنايي خوگيري، ايجاد عوامل از يكي  

  .شود مي خوگيري باعث متعدد عاتدف به انتقاد
  شناسي روان 80 صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  4 گزينۀ پاسخ: - 272
 كارايي باشد، تكليف يك دادن انجام درگير مختلف حواس اگر .كنيد استفاده تكليف يك دادن انجام براي مختلف حواس از متمركز، توجه ايجاد براي  

  .داشت خواهد خوبي
  .دارد منفي اثر »شده تقسيم توجه« و شود مي توجه تقسيم باعث مختلف تكاليف انجام براي حس يك از استفاده 2 گزينۀ توجه:  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

  

 
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

ون
آزم

 ۵ 
ن 

ردی
رو

ف
۱۴

۰۰
   |   

وه
گر

 
شی

مای
آز

 
وم

عل
 

سان
ان

  ی

 
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

ون
آزم

 ۳ 
ت

هش
دیب

ار
 

۱۴
۰۰

   
   |

وه
گر

 
شی

مای
آز

 
عل

 وم
سان

ان
  ی

۳۶۳۶

  شناسي روان 85 و 22 هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  3 گزينۀ پاسخ: - 273
 پردازش كه ايد خوانده اول درس در .پذيرد مي اثر فرادا پردازش نوع از شدت به ادراك حسي، هاي ويژگي بر عالوه كه دهد مي نشان جديد تجربي شواهد  

  .است »بيشتر فهم و دريافت« معناي به
  شناسي روان 85 و 81 هاي  صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  4 گزينۀ پاسخ: - 274
 اصل« .شود مي پر ما ذهن توسط هستند خالي كه فضاهايي زيرا ندارد! وجود چيزي چنين كه حالي در .كنيم مي ادراك را مثلث دو ما تصوير اين در  

  .ببينيم كامل صورت به را ناقص اشياي داريم تمايل ما دارد: موضوع همين به اشاره هم »تكميل
  شناسي روان 77 صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  3 گزينۀ پاسخ: -275
  ها: گزينه بررسي  
 بيايد زنگ (صداي بشود رديابي و باشد حاضر هدف محرك يعني درست تصميم يا بتاصا .است بوده بيشتر دوم نفر درست تصميمات تعداد :1 گزينۀ  
  .باشد داشته اصابت 15 دوم نفر و اصابت 13 اول نفر شود) داده فشار دكمه و
 موقعيت ينا  در كاذب هشدار .هستند »هدف محرك دادن دست از« و »كاذب هشدار« عالمت رديابي خطاهاي .اند داشته خطا نفر دو هر :2 گزينۀ  

 صداي يعني هدف محرك دادن دست از .است شده خطا اين مرتكب بار 3 دوم نفر و بار 6 اول نفر .شود داده فشار دكمه ولي نيايد، زنگ صداي يعني
  .است شده خطا اين مرتكب بار 5 دوم نفر و بار 7 اول نفر .نشود داده فشار دكمه ولي بيايد، زنگ

  .است داده كاذب هشدار بار 3 دوم نفر و بار 6 اول نفر گفتيم كه طور همان .است درست گزينه اين :3 گزينۀ  
  .است داده دست از را هدف محرك بار 5 دوم نفر و بار 7 اول نفر گفتيم كه طور همان :4 گزينۀ  
  شناسي روان 98 و 97 هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  1 گزينۀ پاسخ: - 276
  .شود مي تقسيم رويدادي و معنايي نوع دو به افظهح اطالعات، نوع به توجه با  
 شوند، ذخيره عمر پايان تا دقيقه چند از توانند مي شخصي)، تجارب چه و عمومي دانش (چه رويدادي و معنايي حافظۀ نوع دو هر در موجود اطالعات  

  .دارند قرار بلندمدت حافظۀ در بنابراين
  شناسي روان 97 و 95 هاي صفحه * طمتوس * سؤال: مشخصات ▲  1 گزينۀ پاسخ: - 277
 از استفاده ميزان بلكه كنيم، بندي تقسيم زمان اساس بر صرفاً توانيم نمي را حافظه انواع كه است موضوع اين دهندٔه نشان كاري حافظۀ مفهوم  

  .است اطالعات آن به دسترسي عدم يا بودن دسترس در كننده تعيين اطالعات
 اطالعات بازيابي زمان و سازي ذخيره ظرفيت بنابراين هست، هم ما استفادٔه ميزان تابع زمان، از اثرپذيري بر عالوه كاري حافظۀ گيري شكل كه آنجا از  

  .است محدود كاري حافظۀ ظرفيت همچنان حال، اين با .باشد بيشتر تواند مي مدت كوتاه حافظۀ برخالف
  شناسي وانر  102 صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  3 گزينۀ پاسخ: -278
 هرچه .كنند مي بازيابي و اندوزش رمزگرداني، راحتي به را خودروها) و هنرمندان ورزشكاران، اسامي (مانند شان عالقه مورد موضوعات آموزان دانش  

  .است كمتر ها آن فراموشي باشيم، داشته دوست را مطالب
  سيشنا روان 107 صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  2 گزينۀ پاسخ: - 279
 مربوط »خواندن« مرحلۀ به متن دقيق خواندن طريق از ها پرسش اين به گويي پاسخ و »كردن سؤال« مرحلۀ به متن از كليدي پرسش چندين درآوردن  

  .شود مي

 حافظه بهسازي براي »خبا پس« روش

 .باشيد داشته كلي برداشت تا كنيد خواني پيش را فصل هر مطالب خواني پيش

 .باشيد داشته كليدي سؤال چند متن مورد در نيدك سعي كردن سؤال

 .دهيد پاسخ ها پرسش به بتوانيد تا بخوانيد دقت به را مطالب خواندن

 .بخوانيد را متن دوباره لزوم صورت در و كنيد بيان را ها جواب دادن پس خود  به

  .كنيد آزمايش را اطالعات يادآوري منظم صورت به  آزمون

  شناسي روان 106 و 105 هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  3 گزينۀ پاسخ: -280
 خواهيد كسب بيشتري بازيابي هاي نشانه دهيد، آزمون بيشتر هرچه .سازد مي توانمندتر موفق بازيابي جهت در را شما مكرر هاي آزمون در شركت  

  تر موفق بازيابي  بيشتر بازيابي هاي نشانه كسب  مكرر آزمون بنابراين: كرد،
 كاربردي و مهم مطالب .كنيد كسب اطالعات آن، اهميت دربارٔه بگيرد)، صورت (رمزگرداني باشد جديد اطالعات پذيراي شما ذهن اينكه براي )1  

  .شوند مي رمزگرداني تر راحت و هستند داشتني دوست
  .است اطالعات تداخل نتيجه در و سطحي يادگيري مختلف، هاي بيت گفتن جا جابه علت )2  
 تداخل احتمال و است تر قوي رمزگرداني شود، رمزگرداني هم ديداري صورت به مطالب همين اگر است، شنيداري صورت به مطالب بيشتر رمزگرداني )3  

  .كند مي كمتر را
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 درس اول امنیت ، تهدید                                              

     ؟ کردند انتخاب خود زندگی محل اولین عنوان به را غارها ، نخستین هاي انسان چرا-1  

 ... و وحشی حیوانات حمله و گرما و سرما و طبیعی خطرات از ماندن امان در براي

 چرا ؟ کردند می زندگی بزرگ اي قلعه در شهر یک یا روستا یک مردم گذشته در چرا -2

 دشمنان مقابل در خود از دفاع براي کشیدند؟ می بارو و دیواربرج خود شهر اطراف آنان

 خود پیشنهادي راهکارهاي،شود واگذار شما به تان مسکونی منزل براي امنیت ایجاد اگر-3

 نماییم استفاده محافظت جهت نرده از ها پنجره یا حیاط براي -1 .دهید ارائه را

 شویم مطمئن گاز هاي لوله بودن سالم از -3 نماییم استفاده سرقت ضد در از -2

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

 باید مدرسه ورودي در -1؟ داد انجام باید را اقداماتی چه مدرسه در امنیت ایجاد براي-4

 بزنیم برچسب بزرگ هاي شیشه روي -2 باشد داشته نگهبان همیشه

 ... و کنیم داري نگه دار قفل هاي قفسه داخل را زا اشتعال و شیمیایی مواد -3

 حضور جامعه در ها کالنتري یا انتظامی پلیس و رانندگی و راهنمایی پلیس اگر (الف-5

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

 و هرج باعث -شود می ترافیک ایجاد باعث و شود نمی رعایت رانندگی و راهنمایی مقررات

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

    نکنند مراقبت کشورمان هوایی و خشکی آبی، مرزهاي از کشور مسلح نیروهاي روزي اگر(ب 

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

 . رود می بین از ما کشور امنیت و افتند می ما کشور به تجاوز فکر به دشمنان

 منافع علیه که خطراتی از بودن دور یعنی امنیت ؟ چیست امنیت تعریف ترین ساده-6

 وجود ما ...) و اعتقادات فرهنگ، دین،) معنوي هاي ارزش و( ... و سرزمین مال، جان،(مادي

 .دارد

 موجب امنیت داشت؟ خواهد درپی مثبتی آثار چه باشد، برقرار امنیت کشور در اگر -7

 قدرت افزایش باعث همچنین و. شود می کشور اقتصادي پیشرفت و مردم آرامش برقراري

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی
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