
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 تخــدما 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( ــوان ب ــام عن 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  مومیمومیعع  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

وقت پيشنهاديتا شمارهاز شمارهتعداد پرسشمواد امتحاني

دقيقه 2512518زبان و ادبيات فارسي

دقيقه 25265020زبان عربي

دقيقه 25517517اسالمي معارف و فرهنگ

دقيقه 257610020زبان انگليسي

دقيقه 75گويي:  پاسخمدت 100ها:  تعداد كل پرسش
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آزمون عمومي

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید
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ترتيب معاني واژگان مندرج در گزينۀ ............... است. به» مجذوب -ماندگي -بهره بي -خشمگين« -۱
مستغرق -مالمت -خايب -) دژم2 مسحور -ماللت -خذالن -) ژيان1
مسحور -ماللت -خايب -) دژم4  مستغرق -المتم -مخذول -) ژيان3

است؟ نادرستاي  در كدام گزينه معناي واژه -۲
سمن (ياسمن) -آزرم (حيا) -)كناره( كنف) 2غو (فرياد) -)عروسي( وليمه -هيون (شتر)) 1
)دارنده گاهن( عماد -جبهه (پيشاني) -حمايل (محافظ)) 4  روايي (اعتبار) -انديشه (اندوه) -شيدا (دلداده)) 3

  هاي زير باشد؟ تواند معناي مناسبي براي تعداد بيشتري از واژه كدام گزينه مي -۳

»رغبت -جهد -موعد -تمكّن -مسرّت -هيئت«

خواست -تالش -ثروت -اي از مردم دسته) 2    طوع -شده تعيين -خوشي -شكل) 1
كردن  اطاعت -توانگر -زمان -شادي) 4  ميل و اراده -كوشش -هنگام -شادمان) 3

وجود دارد؟» غلط اماليي«در كدام گزينه -۴
و نفاق او روشن شد. مكردار چون كه طبع مكّار داشت، بر اين جمله ظاهر گشت و  نتيجۀ زهد و اثر صالح روزه) 1
بود. ثروت ميروزه در كار ساختن  همهاي خريد و به امارت آن مشغول شد و ستوري چند خريد و  مبلغي زر قرض كرد و خانه) 2
كه نبايد گفتن، بگويد سبب هالكت گردد.  اي دستوري خرد كلمه چون زبان كه سفير ضمير است بي) 3
رفق و مدارا بر اخالق او غالب باشد.چنانكه پادشاه را بايد كه شرايط عدل مرعي دارد و اركان ملك معمور گرداند، ) 4

است؟» غلط اماليي«فاقدكدام گزينه  -۵
بسا شيخي كـه ارشـادش دليـل گمرهـي اسـت ) اي1

 

ــي ــعل م ــمع و مش ــق از ش ــر راه خل ــول اكث ــد ق زن
 

ــت2 ــروي كج ــن و اب ــا م ــت ب ــت لب ــخني داش ) س
 

اي آمــــد كــــه گــــذارد پيغــــام ناگــــه از گوشــــه
 

ــويم3 ــت گ ــه غرب ــه ب ــه ك ــوي بِ ــدر نب ــت ص ) نع
 

بانــگ كــوس ملكــي بِــه كــه بــه صــحرا شــنوند
 

ـــت ا4 ـــر كثاف ـــوان غي ـــردون نت ـــر گ ـــدوخت) زي ن
 

ـــــداني را ـــــردم زن ـــــا م ـــــت رث ـــــاخن و موس ن
 

شود؟ يافت مي» غلط اماليي«ها، دو واژه در كدام گروه -۶
قهر و غلبه -خم كمند شصت -هضم و دورانديشي -) تضمّن و مضمون2  نواهي و مناطق -ستم و تطاول -مند محظوظ و بهره -) مذق و بلع1
ضجّه و شيون -كريه و ناپسند -عبد و بنده -) غدر و اندازه4رنج و تعب -ودداريامتناع و خ -عزل و بركناري -هايل ) هول و 3

در كدام گزينه نام پديدآورندٔه همۀ آثار درست است؟ -۷
(سه ديدار: رسول پرويزي) -(روضۀ خلد: مجد خوافي) -(بهارستان: جامي)) 1

(تحفة االحرار: جامي) -مشهدي)(حملۀ حيدري: باذل  -صدا با حلق اسماعيل: سيد حسن حسيني) (هم) 2
(تذكرة االوليا: عطار) -)جوامع الحكايات و لوامع الروايات: محمد عوفي( -(سانتاماريا: محمدرضا رحماني)) 3
(روزها: محمدعلي اسالمي ندوشن) -)ها: پابلو نرودا غزلواره( -(در حياط كوچك پاييز در زندان: مهدي اخوان ثالث)) 4

  د؟نام گزينه همگي در بيت زير وجود دارهاي كد آرايه -۸

 چنـــگ از آن روي نوازنـــدش و در بـــر گيرنـــد
 

ــاي كــه  ــاد هــوايي نخروشــد چــون ن ــه هــر ب ب
 

ايهام -تضاد -جناس -) تشخيص2جناس -تضاد -استعاره -) حسن تعليل1
اسلوب معادله -تشخيص -كنايه -ايهام تناسب) 4تشبيه -استعاره -حسن تعليل -) ايهام3

هاي مقابل كدام گزينه تماماً درست است؟ آرايه -۹
ــــت1 ــــه مس ــــرو خفت ــــاق اب ــــش در ط ) نرگس

 

ـــــــده ـــــــز دي اي مســـــــت در محـــــــراب هرگ
 

استعاره) -(تناقض 
ســـوزد از آتـــش صـــائب ) گرچـــه يـــاقوت نمي2

 

ـــش گل ـــه از آت ـــوخته الل ـــرش س ـــا جگ ـــت  ه اس
 

تشخيص) -تعليل  (حسن 
شـد) ز گيرودار عقل آسـوده گـردد دل چـو روشـن 3

 

آيد پاسبان) بيرون نمي كه در مهتاب از منزل عسس (
 

آميزي) حس -معادله  (اسلوب 
) بـــه خّرمـــي و خوشـــي بگـــذران جهـــان جهـــان4

 

ــت  ــه سوداس ــي هم ــي و خّرم ــز خوش ــه ج ــه هرچ ك
 

ايهام) -همسان  (جناس 
  م است؟در ابيات زير كدا» جناس و ايهام تناسب، تضاد، تلميح، تشبيه«هاي  ترتيب آرايه -۱۰

الف) بهار عمر خواه اي دل وگرنه اين چمن هر سال
 

چو نسرين صد گل آرد بار و چون بلبـل هـزار آرد
 

ب) تا به چشمم نور وجدت سـرمۀ بيـنش كشـيد
 

ــرا ــن م ــون وادي ايم ــود چ ــاكي ب ــف خ ــر ك ه
 

ج) درازدســتي ســوداي مــن نــه امــروزي اســت
 

چـو گــل هميشـه گريبــان بــه دامـن اســت مــرا
 

و در شـــكن زلـــف پرشـــكن ديـــدمد) رخ تـــ
 

اگرچــه در شــب تــار آفتــاب نتــوان ديــد
 

ــي، زليخــا را ) اگــر بيه ــازار مصــر آي ــرده در ب پ
 

ــازمي ــدن ب ــف خري ــو از يوس ــاي ت دارد تماش
 

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

پيشنهاديزمان کتاب کل :۲ فارسی      ۱۸ درس انتهای تا ۱۰ درس ابتدای از :۳ فارسی

t.me/Azmoonha_Azmayeshi
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22   ............... جز بهكار رفته است،  به» استعاره«و » تناسب ايهام«ها هر دو آرايۀ  در همۀ گزينه -۱۱

نشـــين ) بـــود آواز تـــو چـــون خنـــدٔه گـــل پـــرده1
 

ـــاق شـــنيدي كـــه نواخـــوان شـــده اي؟ چـــه ز عشّ
 

) من به شعر افسانه بودم ليكن اين ساعت بـه سِـحر2
 

ــــي ــــانه م ــــونگرش افس ــــرگس افس ــــدم ن گردان
 

ـــي3 ـــه ب ـــت اي م ـــمع بنشس ـــز ) ش ـــر برخي مه
 

ـــــينن ـــــت بنش ـــــحر برخاس ـــــرغ س ـــــۀ م ال
 

) دوش كــز طوفــان اشــكم آب دريــا رفتــه بــود4
 

از گرســـتن ديـــده نتوانســـت يـــك ســـاعت غنـــود
 

 ) (استراحت كند
است؟ نادرستبا توجه به ابيات زير، كدام مورد  -۱۲

به عشق چنبر زلفت، چـه بـاك از چنبـر چـرخم
 

گنجـد سرم تا دارد ايـن سـودا، در آن چنبـر نمي
 

آن بـودم كـه بنويسـم، مُطـوّل، قصّـۀ شـوقت بر
 

گنجـد كه در طومـار و در دفتـر نمي چه بنويسم،
 

) در بيت اول هر دو نوع حذف معنايي و لفظي وجود دارد.2) در ابيات باال چهار وابستۀ پيشين وجود دارد.1
در ابيات باال وجود دارد. ) سه وابستۀ وابسته4) در بيت دوم، دو نقش مفعول و يك نقش قيد وجود دارد.3

وجود دارد؟» جملۀ مركب«در كدام گزينه -۱۳
چون تمـام شـب نسـوزم، چـون نگـريم تـا سـحر؟) 1

 

در كمين خصـمي چـو بـاد صـبح دارم همچـو شـمع
 

ــــــانه را) 2 ــــــورت افس ــــــون ص ــــــنو اكن بش
 

ــــه را ــــن دان ــــدا ك ــــه ج ــــين از ك ــــك ه لي
 

ـــر مـــن مهجـــور نبخشـــد؟) 3 ـــت ب ـــا چنـــد دل ت
 

ــــت ــــي نگه ــــا ك ــــد؟ ت ــــه دور نبخش ــــر نگ ب
 

ـــته) 4 ـــن خس ـــدانم از م ـــه مي ن ـــواهي؟ جگر چ خ
 

خـــواهي؟ دلـــم بـــه غمـــزه ربـــودي دگـــر چـــه مي
 

ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ ٔه بيت زير بهشد هاي مشخص نقش واژه -۱۴
 جــاودان حيــاتبخشــد  اثــرفــاني را  نــام

 

نـام جـم بـه جاسـت از دور، جامتا نيفتاده است  
 

مفعول -مسند -متمم -) مفعول4  مفعول -مسند -نهاد -) مفعول3  نهاد -نهاد -مفعول -) متمم2  نهاد -مفعول -نهاد -م) متم1
است؟ نادرسته در كدام گزينه شد زمان فعل مشخص -۱۵

خـــــورد مـــــي) چاشـــــت را بـــــا گرســـــنگان 1
 

نـــــاني داشـــــت تـــــا كـــــه در ســـــفره نـــــيم
 

(مضارع اخباري) 
ــو 2 ــد) چ ــود بين ــافر ش ــو ك ــن او روي ت ــالم، دي اس

 

ــلمان را ــن، مس ــد دي ــد نمان ــافرت بين ــف ك ــو زل چ
 

(مضارع التزامي) 
ـــــاين راز 3 ـــــد ك ـــــي را دل ده ـــــد) كس ؟گوي

 

ــــــــد؟ ــــــــاز گوي ــــــــد ب ــــــــد ور ببين نبين
 

(مضارع التزامي) 
ـــــوت 4 ـــــر فرت ـــــودم) پي ـــــته ب ـــــخت گش س

 

دولــــــــت او مــــــــرا بكــــــــرد جــــــــوان 
 

(ماضي بعيد) 
  كدام بيت متفاوت است؟ هاي اسمي در هاي گروه تعداد وابسته -۱۶

ـــــپاه1 ـــــيش س ـــــه پ ـــــژن ب ـــــپهدار بي ) س
 

ــــــاه ــــــي رزمگ ــــــازد هم ــــــه س ــــــد ك بيام
 

ـــــــــــــد را دل ز كـــــــــــــردار اوي2 ) خردمن
 

ـــــــار اوي ـــــــره از ك ـــــــي خي ـــــــد هم بمان
 

ـــــهريار3 ـــــاي ش ـــــاح ك ـــــت ملّ ـــــدو گف ) ب
 

بــــــــدين ژرف دريــــــــا نيــــــــابي گــــــــذار
 

(ملّاح: كشتيبان) 
) بترســــم كــــه گــــر بــــار ديگــــر ســــپاه4

 

آيـــــد بـــــدين رزمگـــــاهبـــــه جنـــــگ انـــــدر 
 

هـا،/ هاست/ خيس خون داغ سهراب و سـياوش بختي قصّه است اين، قصه؛ آري قصّۀ درد است/ شعر نيست.../ اين گليم تيره«كدام گزينه با -۱۷
تناسب مفهومي دارد؟» هاست روكش تابوت تختي

ــي1 ــأس م ــدم ي ــي ) دردمن ــر دم م ــد اگ ــم جوش زن
 

ـــي ـــون م ـــخن خ ـــم ر  از س ـــان زخ ـــراود ترجم ات
 

ـــي خـــون جگـــر معنـــي رنگـــين ندهـــد روي2 ) ب
 

ـــاف ســـخن را ـــه خـــون، ن ـــد ب ـــه بريدن چـــون ناف
 

) لعــل لــب دُرپــوش تــو چــون در ســخن آيــد3
 

خــــون در جگــــر ريــــش عقيــــق يمــــن افتــــد
 

ــا شــقّ خامــه، شــقّ قمــر را چــه نســبت اســت؟4 ) ب
 

بيــــرون نيامــــده اســــت ز شــــقّ قمــــر ســــخن
 

است؟ زمينۀ حماسه در كدام گزينه متفاوت -۱۸
) برآمـــــد بـــــر آن تخـــــت فـــــرّخ پـــــدر1

 

ـــــاج زر ـــــر ســـــرش ت ـــــه رســـــم كيـــــان ب ب
 

) يكـــــــي نعـــــــره زد در ميـــــــان گـــــــروه2
 

ــــــوه ــــــا و ك ــــــد دري ــــــي بدرّي ــــــو گفت ت
 

ــــرد3 ــــت ب ــــران دس ــــرز گ ــــه گ ــــت و ب ) بگف
 

ــــــــپرد ــــــــك را س ــــــــارٔه تيزت ــــــــان ب عن
 

) يكـــــــي تيـــــــغ زد زود بـــــــر گـــــــردنش4
 

ـــــنش ـــــرواني ت ـــــد خس ـــــه ش ـــــه دو نيم ب
 

ها متفاوت است؟ ه با ساير گزينهمفهوم كدام گزين -۱۹
ــد) 1 ــودا بلن ــرا س ــد م ــا ش ــرد ت ــور خ ــد ن ــو ش مح

 

ها بلنـــد روزهـــا كوتـــاه گـــردد چـــون شـــود شـــب
 

در تفكـــر عقـــل مســـكين پايمـــال عشـــق شـــد) 2
 

ــواب داشــت ــمم خ ــوريده چش ــاني دل ش ــا پريش ب
 

ــرد) 3 ــان خ ــت يون ــر خش ــد ه ــوجي فت ــف م در ك
 

ـــان عشـــق ـــرآرد جـــوش چـــون طوف از تنـــور دل ب
 

ـــان) 4 ـــت رايگ ـــرد نيس ـــاي خ ـــايۀ هم ـــون س چ
 

ـــر ســـر كـــه ســـايه كنـــد شـــاهباز عشـــق؟ ـــا ب ت
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ها دارد؟ كدام گزينه مفهومي متفاوت با ساير گزينه -۲۰  33
ـــي) بادپيمايــان كــه آگــه نيســتند از ســوز عشــق1 ـــرده زان نم ـــرم مـــا كافس انـــد ســـوزند ز آهِ گ
(صهبا: شراب) دهـــد ا گـــر آبرويـــي هســـت صـــهبا مـــيشيشـــه ر ) دل اگــر دارد فروغــي ز آتــشِ عشــق اســت و بــس2

در حـــــريمِ ســـــينه افـــــروزد چـــــراغِ طـــــور را) عشــق كــو تــا گــرم ســازد ايــن دل رنجــور را3
ام افســـرده شـــد عشـــقي درون ســـينه ) دل ز بـــي4

 

ـــد ـــراب مان ـــن در دل مح ـــديل روش ـــن قن داغ اي
مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ -۲۱

ــا  مـــن از فـــرط عشـــقمگـــو ســـوخت جـــان  ــت ه ــي اس ــقخموش ــرط عش ــين ش ن، اوّل
ـــــن) اي لــب و چشــمت بــال، غمــزٔه پنهــان مكــن1 ـــــاني مك ـــــكار، داغ نه ـــــزن آش ـــــغ ب تي
محــــــال بــــــود نهفــــــتن دم نهنــــــگ در آب) كشـــيد شـــعلۀ دل ســـر ز جيـــب اشـــك آخـــر2
ــــب ميجوشـــد خروشـــي از دل دريـــا ) مـــرا از ســـينه مي3 ــــا از بســــتن ل ــــدود آو  كج ــــود مم ازمش
ـــق4 ـــوق عش ـــار ش ـــاموش دارد ب ـــازان را ) ادب خ ب

 

كســـي هرگـــز صـــدا نشـــنيده از پـــرواز پروانـــه
ها دور است؟ مفهوم كدام گزينه از مفهوم مشترك ساير گزينه -۲۲

ــــت) 1 ــــل توس ــــاي باط ــــۀ كرداره ــــا نتيج لوح كنــي شــكوه از قضــاي كــه چــه؟ تــو ســادهقض
ــت) 2 ــليم نيس ــز تس ــاره ج ــماني چ ــاي آس ــا قض ــــب ــــراختنگ ــــغ اف ــــر تي ــــد زي ــــوي نباي ردن دع
ــه تلخــي و شــيريني اي پســر رفتــه) 3 ـــم دارد؟اســت  قضــا ب ـــه غ ـــا چ ـــرش بنشـــيني قض ـــر ت ـــو گ ت
ـــز نمي) 4 ـــه هرگ ـــه ك ـــره ز جبه ـــا گ ـــود بگش ش

 

جوشــــن حجــــاب، تيــــغ قضــــاي برهنــــه را
مفهوم كدام گزينه با مفهوم بيت زير متناسب است؟ -۲۳

ـــــؤه  چشــــم بگشــــا بــــه گلســــتان و ببــــين آب صـــــاف در گـــــل و خـــــار جل
ـــوي گـــل) 1 ــــتدارد ســـري چـــو بلبـــل اگـــر مســـت ب ــــر نيس ــــار و حري ــــتر خ ــــان بس ــــي مي فرق
ــاك) 2 ــالم خ ــد ع ــوه كن ــر جل ــه نظ ــين ب ــه رنگ نيـــك چـــون درنگـــري يـــك دل پرخـــون باشـــدگرچ
ــــد) 3 ــــان دي ــــار عي ــــال رخ آن ي ــــيد جم از پــــــــردٔه ذرات جهــــــــان ديــــــــدٔه بينــــــــاخورش
جنون نظر از هـر دو جهـان دوخـتكه چو م» اهلي«) 4

 

ـــاوت؟ ـــه تف ـــتان چ ـــار و گلس ـــش خ ـــم دل در چش
  ...............  جز بهمطابقت دارند، » قاضي بُست«همۀ ابيات زير با مفاهيم اخالقي درس  -۲۴

ــيسـيري بـه سـر بـردم ودل چنان با چشـم ) به عالم آن1 ــه م ــر از فاق ــه گ ــي ك ــردم، نم ــايي مُ ــتم تمنّ دستي) (فاقه: تنگ پخ
ـــكن2 ـــت بش ـــازوي رياض ـــه ب ـــس ب ـــۀ نف گــــوي مقصــــود بــــه چوگــــان قناعــــت بربــــاي) پنج
ـــب3 ـــود عي ـــكيبد نب ـــي نش ـــر از م ـــي اگ ــــان) قاض ــــال يتيم ــــه از م ــــام بِ ــــر ج ــــون جگ خ
ـــي4 ـــرو نم ـــليمان ف ـــك س ـــه مل ـــرم ب ـــد ) س آي

 

ـــرم ـــر گي ـــر س ـــه زي ـــدارم ك ـــت ن ـــه خش اگرچ
 

ر است؟ت مفهوم بيت زير به كدام بيت نزديك -۲۵
ــا ــد فن ــود ش ــز خ ــت ك ــس ياف ــلت آن ك ــه  وص ــود، مردان ــد ز خ ــاني ش ــه ف ــت هرك اي اس

جــز از عشــق تــو بــاقي همــه فــاني دانســت بــه) عرضـــه كـــردم دو جهـــان بـــر دل كارافتـــاده1
كجاســـت مـــرگ كـــه مـــا را ز زنـــدگي برهانـــد) بــه وصــل اگــر نــرهم شــهريار از غــم هجــران2
ـــرد3 ـــه پ ـــتم ك ـــو گف ـــرفكنم) ز روي خـــوب ت ــــنمه ب ــــو م ــــردٔه رخ ت ــــرم پ ــــو درنگ ــــي چ ول
ــــبح رود كــــاروان شــــب4 ــــوي ديــــار ص ــــه ملــــك فنــــا مــــي) س بــــرد مــــرا بــــاد فنــــا ب

  ۲۶-۳۵( األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو التَّعریبعّین(:  
ای اهل کتاب ...............  : بگو )ه و ال نُرشک به شیئاً ینکم أّال نعبد إّال اللّ ُقل یا أهل الکتاب تَعالَوا إلی کلمة سواٍء بیننا و ب( -۲۶

  سوی سخنی که بین ما و شام یکسان است بیایید که جز خدا را عبادت نکنیم و چیزی را با او رشیک قرار ندهیم. ) به۱ 
  نپرستید و چیزی را رشیک او قرار ندهید. ) با سخن مشرتکی که بین ما و شام وجود دارد باال بیایید و جز خدا را۲ 
  سوی ما بیایید که فقط خدا را بپرستیم و چیزی را با او رشیک نگیریم. ) با کالمی مشرتک که در میان ما وجود دارد به۳ 
 رزیم.سوی ما بیایید با کالمی یکسان که در بین ما و شام هست و آن اینکه فقط خدا را عبادت کنیم و به او رشک نو  ) به۴ 

کتاب کل :۲ قرآن زبان عربی،      ۵ درس انتهای تا ۳ درس از :۳ قرآن زبان عربی،
´ 20
ديپيشنها زمان
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 »:إذا یکون أََملک أّال یَنفّض زمالؤک ِمن حولک فال تَکن فظّاً!«-۲۷  44
  ) هرگاه آرزو کردی که دوستانت از پیرامون تو پراکنده نشوند، پس بداخالقی نکن!۱ 
  هایت در اطراف تو مبانند، پس تندخو نباش! ) چنانچه آرزو داری که همکالسی۲ 
  کارانت از اطرافت پراکنده نشوند، پس تندخو نباش!) اگر آرزویت این است که هم۳ 
 ) هر زمان که آرزوی تو این باشد که دوستانت از تو دور نشوند، پس نباید تندخو باشی!۴ 
 »:ال یَبحث املتفائل عن الّنجاح إّال يف کّل صعوبة و لکّن املتشائم ال یری يف کّل فرصة إّال صعوبتها!« -۲۸

  بیند! دنبال موفّقیّت است و فرد بدبین در هر فرصتی فقط سختی می تی فقط بهبین در هر سخ ) فرد خوش۱ 
 بیند! ها جز سختی آن را منی انسان بدبین در همۀ فرصت اما دنبال چیزی غیر از موفّقیّت نیست،  ها به بین در همۀ سختی ) خوش۲ 
  کند! بدبین چیزی جز سختی هر فرصت را درک منی دنبال موفّقیّت است، ولی انسان بین در هر سختی به ) تنها انسان خوش۳ 
  بیند! ای، ولی فرد بدبین در هر فرصتی فقط سختی آن را می   دنبال موفّقیّت نیست مگر در هر سختی بین به ) انسان خوش۴ 
 »:لن یقدر األوالد علی القیام بهذا العمل إّال أْن یُساعدهم والداهم مساعدًة مثمرًة!« -۲۹

 طور مثربخشی از پدر و مادر خود کمک بگیرند! واهند توانست که به انجام این کارها بپردازند مگر اینکه به) کودکان نخ۱ 
  ها تنها پس از اینکه کمک تأثیرگذاری از جانب پدر و مادرشان دریافت کردند، قادر به انجام این کار شدند! ) بچه۲ 
  ها کمک سودمندی کنند! اینکه پدر و مادرشان به آن ) فرزندان برای انجام این کار بر نخواهند خاست مگر۳ 
  ها را کمک منایند! طور اثربخشی آن ) فرزندان قادر به انجام این کار نخواهند بود مگر اینکه پدر و مادرشان به۴ 
 »:عرش عاماً! هذا مسترشق مشهور حصل علی شهادته و هو مل یکن لدیه من العمر إّال تسعة« -۳۰

  دست آورد که تنها نوزده سال داشت! مشهوری است که مدرک خود را در حالی به ) این خاورشناس۱ 
  شناس مشهور در حالی که بیش از نوزده سال نداشت مدرک تحصیلی خود را دریافت کرد! ) این رشق۲ 
  ) این خاورشناس مشهوری که مدرک خود را دریافت کرد، تنها شانزده سال از عمرش گذشته بود!۳ 
 دست آورد! شناس معروفی است که در حالی که از عمر او جز شانزده سال نگذشته بود مدرک خود را به ) این رشق۴ 
نزدیک بود خواهرم ............... »: کادت أختي تَجهر بغضها عند األرسة ملّا ِعبُتها و قالت يل إعلَمي أّن هذا نفسه ِمن أکرب العیوب!« -۳۱

  ین ایراد است! تر بزرگجویی منودم خشمش را آشکار مناید و به من گفت: بدان که این خودش  عیب ) هنگامی که نزد خانواده از او۱ 
  هاست! ین عیب تر بزرگجویی کردم و به من گفت: بدان که این خودش از  از او عیب وقتی، خانواده ابراز مناید نزدرا خشمش ) ۲ 
 های نفس است! ین عیب تر بزرگولی به من گفت: بدان که این از ، د گرفتم) خشمش جلوی خانواده آشکار شود آن زمان که از او ایرا۳ 
  هاست! ین عیب تر بزرگتنهایی از  به جویی کند و به من گفت: بدان که این را جلوی خانواده آشکار کند و از من عیبخشم خود ) ۴ 
اید ...............  ای کسانی که ایامن آورده : )یٌع فیه و ال ُخلٌّة و ال شفاعةٌ یا أیّها الّذین آمنوا أنِفقوا ماّم رزقناکم من قبل أن یأيت یوم ال ب( -۳۲

  تان است، بخشایش کنید قبل از آمدن روزی که در آن فروش و رفاقت و شفاعتی نیست. از آنچه روزی ) ۱ 
  ن است و نه دوستی و نه شفاعتی.) انفاق کنید از آنچه روزی دادیم شام را، پیش از آنکه روزی فرا رسد که نه فروشی در آ ۲ 
  دهیم، انفاق کنید. ) قبل از اینکه روزی بیاید که هیچ فروش و رفاقتی و هیچ شفاعتی در آن وجود ندارد از آنچه به شام می۳ 
 اه ندارد.ایم انفاق کنید قبل از آنکه آن روز فرا رسد که هیچ فروش و دوستی و شفاعتی در آن ر  هایی که به شام داده از روزی ) ۴ 
: الخطأعیِّن  -۳۳

  ها کنار صاحبشان بودند! هایی را دیدم! آن اسب ) رأیُت أفراساً! کانت األفراس جنب صاحبها!: اسب۱ 
) أّي مشکلة قادرة علی هزیمة مقاتيل اإلسالم؟: کدامین مشکل قادر به شکست دادن رزمندگان اسالم است؟ ۲ 
  وع به صدا کردن همکارانش برای کمک کردن به خود کرد!) أخذ ینادي زمالءه ملساعدته!: او رش ۳ 
  سوی برادرش رفت! آزاد شد و به دست پیامرب  سّفانة و عادت إلی أخیها!: سّفانه به ) أطلق الّنبيُّ ۴ 
عیِّن الّصحیح:  -۳۴

  !کنم که غذای هر مردمی را بپذیری ) و ما ظَننُت أنّک تُجیب إلی طعام أّي قوٍم!: و گامن منی۱ 
!: گروهی را می۲   شان رانده و ثرومتندشان دعوت شده است! دست شناسیم که تهی ) نَعرُِف فریقاً عائلهم َمجُفوٌّ و غنیّهم َمدُعوٌّ
  شود! گامن هر رهروی، رهربی دارد که از او پیروی می ) أال و إّن لکّل مأموم إماماً یَقتدي به!: آگاه باشید بی۳ 
  کتفی من دنیاه بِطمَریه!: آگاه باشید که امام شام از دنیا به دو قرص نان بسنده کرده است!) أال و إّن إمامکم قد إ۴ 
 »:کرد! مادری را دیدم که از فرزندان رزمندۀ خود استقبال می« -۳۵

 ) رأیُت األّم الّتي کانت إستقبلت أوالدها املقاتلین!۲  ) شاهدُت أّماً تَستقبل أوالدها املجاهدین!۱ 
  ) کنُت شاهدُت أّماً تستقبل األبناء املقاتلین!۴  یُت أّماً کانت تستقبل أبناءها مجاهدین!) إيّن رأ۳ 
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55   ۳۶-۴۱( عن األسئلة الّتالیة حسب الّنّص  أجب ثّم إقرأ الّنّص الّتايل(:  
لکّن الحقَل َجّف مبرور األیّام،  املجاورةول بالنّباتات و األشجار، کالحق ءً ّياته أن یَراه مملو نمکاَن ملزارعٍ فقیٍر حقٌل کبیٌر و کانت إحدی أ «

بعد مرور الّسنوات و  !فازداَدت حرستُه و کان یحسُب الفرئاَن الّتي تدخل تراب الحقِل سبب ذلک، فبدأ یلعنها ألنّه مل یکن یَری َخیراً يف خلقها
 ينعم، کانت الفرئان الّت !و ممتلئاً بالّنباتات صبح ُمخرضّاً أشجاره باألوراق و األغصان و أ  امتألتاألیّام قد حدث تغییر عظیٌم يف الحقل حیث 

 !»تحت الّرتاب ثّم تنساها بعد زمٍن فکانت سبب هذا الّتغییر العظیم تُخفیهاُء بالحبوِب و يیلعنها املزارع تَج
  کاَن مؤثّراً يف تغییر الحقل؟ ي الّذما هو الّرسّ  -۳۶

 !قة الحبوب و تَناُولها) رس ۲  !) مرور األیّام و إتیان الّربیع۱ 
 !) دفن الحبوب و نسیانها بعد إتیانها۴!متالء الحقل باألوراق و األغصانإ) ۳ 
؟ ألنّه کان یأُمُل أن -۳۷ ...............  ملاذا کان الفّالُح یََتحّرسُ

 جاورها!) تُصِبَح مزرعته مثَل األرايض الّتي تُ ۲خرضُة األشجاِر! ) مَتُرَّ أیّاُم الّشتاء و تأيت۱ 
 ) متوَت الفرئاُن مبرور األیّام و یتخلّص منها!۴  ) تَرتَِفَع مشکلة الفأرات و هو یَقدر أن یَزَرَع!۳ 
:مب الخطأعیِّن  -۳۸   ا یناسب النَّصَّ

  )عسی أن تکرهوا شیئاً و هو خیٌر لُکم() ۲    یُصلَُح، ترکُه أصلَُح! ) ما ال۱  
 شاید که چو وابینی خیر تو در آن باشد! )۴    ) رُبَّ َرشٍّ لک یَنتهي إلی خیٍر!۳  
 ۳۹-۴۱( اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ  عّین الّصحیح يف(: 
  »:متألتإ« -۳۹

/ فعٌل و فاعله  -للغائبة -) من األفعال املاضیة۱    و الجملة فعلیّة» أشجار«متعدٍّ
 له فاعٌل  / فعٌل و»إفتعال«مزید ثاليّث بزیادة حرفین من باب  -»متتلئین«) مضارعه ۲ 
  » أشجار«فعٌل و فاعله »/ ُممتَلئ«و اسم فاعله » متالءإ«مصدره  -) فعٌل ماٍض ۳ 
  جملة فعلیّةالمعلوم/ فعل مع فاعله  -له حرفان زائدان -»م ت ل«) ماّدته ۴ 
 »:يتُخف« -۴۰

 / فعل مع فاعله املحذوف ینمزید بزیادة حرف -للغائبة -) فعٌل مضارع۱ 
  مجهول/ فعٌل و له فاعل -متعدّ  -»إفعال«وزن  علی» إخفاء«) مصدره ۲ 
  جملة فعلیّةالفعٌل مع فاعله »/ خ ف ی«ماّدته  -معلوم -) للمخاطب۳ 
» ها«معلوم/ فعل و مفعوله  -له حرف زائدٌ  -ُمتعدٍّ  -مزید ثاليثّ  -فعل) ۴ 
»: املجاورة« -۴۱

  و مجرور بالکرسة» الحقول«معرفة/ صفة للموصوف  -ثمؤنّ  -»مفاعلة«) مصدر من باب ۱ 
  »الحقول« موصوفهمعرب/ صفة و  -»ج و ر«ته مادّ  -»جاور«شتقاقه من فعل إ  -) اسم الفاعل۲ 
 بالکرسة إلیه و مجرور معرّف بأل/ مضاف -اسم الفاعل من فعل له حرف زائد -»املُجاورات«) جمعه ۳ 
  معرب/ صفة و مجرور -معرّف بأل -مؤنّث -مفرد -) اسم املفعول۴ 
  ۴۲-۵۰( ألسئلة الّتالیةعن اأجب(:  
 يف ضبط حرکات الحروف: الخطأعیِّن  -۴۲

 ) إْن نَْنظُْر يف ُعیوب اآلِخرین نُغَفْل عن ُعیوب أنُْفِسنا!۲ ) إّن الواِعظیَن املُحِسنیَن ال یُلِْجؤوَن الّناَس مِبا ال یَقِدروَن!۱ 
 ) إّن الّصوَم يف َشهِر رََمضان یَُقوِّي إراَدة اإلنساِن ِجّداً!۴ وبنا َریباً!) لِیَُکْن أساس تََفکُّرِنا ِبَشکٍل ال یُْحِدُث يف قُل۳ 
  : متضاّدینعیِّن الفعلین  -۴۳

  ) أحبّتي َهجروين کام تَشاء ُعدايت!۲) و إن َهجرَت سواء عشیّتي و َغدايت!۱  
 دنو!) أخاف منک و أرجو و أستغیث و أ ۴) و إن شکوُت إلی الطّیر نُحَن يف الوکنات!۳ 
 فیها أداة الّرشط: ما جاءعیِّن العبارة الّتي  -۴۴

 ) ما تجمعِ الحیوانات يف الّصیف تنفْعها يف الّشتاء!۲) إن َسمحَت رافَقتُک يف هذا املجال للمساعدة!۱ 
 ) َمن کتب هذه العبارة علی اللّوحة قبل دخول املعلّم!۴ ) إذا نتوب من الّذنوب فبدأ يف حیاتنا صفحة جدیدة!۳ 
 !»نَزل الطّائر علی أشجار يف الحدیقة ............... «عیِّن املناسب للفراغِ إلیجاد جملة وصفّیة (جملة بعد الّنکرة):  -۴۵

غار!۲ ) قد انکرسْت أغصانها!۱   ) یحمل الطّعام ألطفاله الصِّ
  ) فانقطع بغتًة!۴  ) فیها مناظر جمیلٌة!۳ 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



ال
س

 
لي
صي

تح
 

0
0

 - 
9

9
  

رة 
شما

چة 
تر
دف

1
 - 

ون
زم
آ

 
مي

مو
ع

 
2

4
 

ت
ش
يبه

رد
ا

 
1

4
0

0
 ) 

وه
گر

 
شي

ماي
آز

 
وم
عل

 
ني
سا
ان

 (  

 :خرباً  لیسعیِّن إسم الّتفضیل  -۴۶  66
 )و کذلک َجعلنا يف کلِّ قریٍَة أکابر مجرمیها لیمکروا فیها() ۲)... و ما نَراک اتّبعک إّال الّذین هم أراِذلُنا() ۱ 
 )و ال تهنوا و ال تحزنوا و أنتم األعلون() ۴  )ه خیر لکم إْن کنتم مؤمنینبقیّة اللّ () ۳ 
  عیِّن الفعل الّناقص یعادل املستقبل: -۴۷

 ) و مل یکن لشعبنا خوف و ال حزن يف حیاته!۲القوم لَن یسیروا طریق ملوکهم أبداً!) إّن هؤالء ۱ 
 ) َمن لیس له حکیم یُرشده فسوف یَهلک!۴ ) هل تعتقد بأّن اإلیامن سیصبح زائالً دون عمٍل صالٍح؟۳ 
 عیِّن اإلستثناء: -۴۸

 أّال نعبد معبوداً دونه و ال نرشک به شیئاً!ه ) أمرنا اللّ ۲) إن کنت جار املسجد فال تَُصّل إّال يف املسجد!۱ 
 ) ما قیل عن هؤالء املعلّمین کالم إّال الثّناء َو املدح!۴) لیس هدف املعلّم يف املجتمع إّال تعلیم أبنائنا!۳ 
 !»هاَجمنا العدّو يف ساحة املعرکة ............... «عیِّن املناسب للفراغ لبیان الّتشبیه:  -۴۹

 ) مهاجمةً ۴  ) ُمهاجمَة األسد۳ ه) متوکّلین علی اللّ ۲  ائعاً ) ُهجوماً ر ۱ 
:عیِّن املنادیٰ  -۵۰

  ) أنت إلهي و ريّب فاغِفْر يل!۲  ) ربّنا رحمنا و غفر لنا ذنوبنا!۱ 
 ) رجايئ مغفرُة ريّب یوم القیامة!۴) ال تَردَّ ربّنا حاجاتنا و نحن راجون!۳ 

ۀ گذر از جاهليت و ورود به عرصۀ اسالم چيست؟الزم -۵۱
ها در جامعه ريزي براي تحقق هرچه بهتر آن ) شناخت معيارهاي اسالمي و تالش و برنامه1
ها در جامعه ريزي براي تحقق هرچه بهتر آن ها و تالش و برنامه ) تغيير در نگرش انسان2
زندگي فردي و اجتماعي مردم ) شناخت معيارهاي اسالمي و تحول بنيادين در شيؤه3
ها و تحول در شيؤه زندگي فردي و اجتماعي مردم ) تغيير در نگرش انسان4

، ثمرٔه كدام خط انحرافـي بعـد از ايشـانتوجه به سيره و روش پيامبر اكرم  تسليم و بي ،طلب اي راحت تبديل جامعۀ مسلمين به جامعه -۵۲
است؟

) ارائۀ الگوهاي نامناسب2تتبديل حكومت عدل نبوي به سلطن) 1
) ممنوعيت نوشتن احاديث پيامبر اكرم 4تحريف در معارف اسالمي و جعل حديث) 3

ترتيب، نتايج توجه به كدام عبارات شريفه به» محفوظ ماندن مسلمين از انحراف و گمراهي«و »   حجيّت سخن و عمل اهل بيت براي مسلمين« -۵۳
است؟

حديث جابر -) آيۀ تطهير4  حديث ثقلين -) آيۀ تطهير3حديث ثقلين -) آيۀ واليت2  ابرحديث ج -) آيۀ واليت1
باشد؟ مي )...بِيَمِينِكَ تَخُطُّهُ وَلَا كِتَابٍ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ تَتْلُو كُنْتَ مَا(دهندٔه مفهوم آيۀ شريفۀ  كدام شعر، نشان -۵۴

اي بدرخشـــيد و مــــاه مجلـــس شــــد  ســـتاره) 1
 

را انـــــيس و مـــــونس شـــــددل رميـــــدٔه مـــــا 
 

ـــــن راه) 2 ـــــان اي ـــــده پاي ـــــتم آم ـــــر او خ ب
 

ـــــده  ـــــازل ش ـــــر او ن ـــــي «ب ـــــوا ال »هللاادع
 

نگــار مــن كــه بــه مكتــب نرفــت و خــط ننوشــت) 3
 

ـــئله ـــزه مس ـــه غم ـــد ب ـــدرس ش ـــد م ـــوز ص آم
 

ـــــد در ايـــــن ره انبيـــــا چـــــون ســـــاربان) 4 ان
 

ــــــــد دليــــــــل و رهنمــــــــاي كــــــــاروان ان
 

ع چيست و داشتن درك درست از اين مطلب، الزمۀ تحقق كدام مورد است؟وجود تفاوت ميان زن و مرد، تاب -۵۵
نيازمندي زوجين به يكديگر بدون برتري يكي بر ديگري -يك از زن و شوهر نهاده است عهدٔه هر ) وظايف مختلفي كه خالق حكيم بر1
وجين به يكديگر بدون برتري يكي بر ديگرينيازمندي ز  -اي آفريده است كه زوج يكديگر باشند گونه ) خداوند زن و مرد را به2
پديد آمدن يك خانوادٔه متعادل -يك از زن و شوهر نهاده است عهدٔه هر ) وظايف مختلفي كه خالق حكيم بر3
پديد آمدن يك خانوادٔه متعادل -اي آفريده است كه زوج يكديگر باشند گونه ) خداوند زن و مرد را به4

گردد؟ ، صحت كدام رابطه براي انسان مفهوم ميگهربار اميرمؤمنان علي  با مبنا قرار دادن سخنان -۵۶
ها خدا در نظر آن  كوچك بودن غير) تابعيت عظمت خالق جهان در نظر انسان و متبوعيت 1
ها خدا در نظر آن كوچك بودن غير ) عليت عظمت خالق جهان در نظر انسان و معلوليت2
و متبوعيت تالش در جهت بندگي خداد بهشت شمندي انسان در حز ) تابعيت ار 3
و معلوليت تالش در جهت بندگي خداشمندي انسان در حد بهشت ز ) عليت ار 4

 )سنجش سازمان حذفیات گرفنت نظر در با(                              کتاب کل :۲ زندگی و دین      ۱۳ درس انتهای تا ۸ درس از ۲ بخش :۳ زندگی و دین

´ 17
پيشنهادي زمان
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باشد؟ )يَبتَغ غَيرَ االِسالم ديناً(تواند علتي براي مردود دانستن  شده در كدام گزينه مي مطلب بيان -۵۷  77
كرد. داد و به پيروي از او تأكيد مي آمد به پيامبر بعدي بشارت مي هر پيامبري كه مي) 1
كنند. اند كه يكديگر را در راستاي هدف مشترك خلقت انسان كامل مي هاي مختلف يك مدرسه پيامبران مانند معلمان پايه) 2
شان برسند. ها ارزاني داشته تا به هدف مشترك خلقت ي را به آناي يكسان و كل ها داراي فطرت مشترك بوده و خداوند برنامه انسان) 3
طور كامل از جانب خدا بوده و دستخوش تغييرات انساني قـرار نگرفتـه تـا امروزه هيچ كتاب آسماني ديگري وجود ندارد كه بتوان گفت محتواي آن به) 4

بشود با اطمينان كامل از آن پيروي كرد.
است؟ ، به»پيرايش«و» دانقالب عليه خو«تحقق -۵۸ ترتيب چگونه

ها از قلب نابودي ناپاكي -) نفس اماره محاط نفس لوامه شود2  ها  پر شدن قلب از پاكي -) خود عالي محيط بر خود داني شود1
ز قلبها ا  نابودي ناپاكي - ) نفس لوامه محاط نفس اماره شود4  ها پر شدن قلب از پاكي -) خود عالي محاط خود داني شود3

ترتيب در كدام گزينه تبيين شده است؟ پيام برآمده از عبارات شريفۀ زير، به -۵۹
 )اِنّا اَوحَينا اِليك كَما اَوحَينا الي نوح و النَّبييّنَ مِن بَعده(

 »اِنّا مَعاشَِر األنبيا اُمِرنا اَن نُكَلِّمَ النّاس عَلي قَدرِ عقولهُم«  

تحريف تعاليم پيامبران پيشين از علل تجديد نبوت -ها است دهندٔه راه آن يا قرار دارد و ادامهدر سلسلۀ انب ) رسول خدا 1
رشد تدريجي سطح فكر مردم از علل تعدد انبيا -ها است دهندٔه راه آن در سلسلۀ انبيا قرار دارد و ادامه ) رسول خدا 2
تحريف تعاليم پيامبران پيشين از علل تجديد نبوت - د استتفرقه و برپايي دين واح عدم ،) دستور خدا به همۀ پيامبران3
رشد تدريجي سطح فكر مردم از علل تعدد انبيا -تفرقه و برپايي دين واحد است عدم ،) دستور خدا به همۀ پيامبران4

گردد؟ تر مي انسمت وظايف اسالمي آس بيند و هدايت جامعه به در چه صورت رهبر، همۀ افراد جامعه را پشتيبان خود مي -۶۰
هاي سياسي و اجتماعي ) افزايش آگاهي2    اولويت دادن به اهداف اجتماعي) 1
) مشاركت در نظارت همگاني4  استقامت و پايداري در برابر مشكالت) 3

ت؟با توجه به آيات قرآن كريم دور شدن ترس و غم از انسان، بازتاب وجود كدام مورد در او است و ثمرٔه ديگر آن چيس -۶۱
)لِتَسكُنوا اِلَيها وَ جَعَلَ بَينَكُم مَودّةً وَ َرحمة( -)َاطيعوا اهللا وَ َاطيعوا اَلرَّسول و اولِي االَمرِ مِنكم() 1

)لِتَسكُنوا اِلَيها وَ جَعَلَ بَينَكُم مَودّةً وَ َرحمة( -)مَن آمَنَ بِاهللا وَ اليَومِ اآلخر وَ عَمِلَ صالِحاً() 2

)فَلَهُم َاجرهُم عِندَ رَبّهم ( -)وَ َاطيعوا اَلرَّسول و اولِي االَمرِ مِنكم َاطيعوا اهللا() 3

)فَلَهُم َاجرهُم عِندَ رَبّهم ( -)مَن آمَنَ بِاهللا وَ اليَومِ اآلخر وَ عَمِلَ صالِحاً() 4

باشد؟ تقليد و واليت فقيه ميفقها، از شرايط مرجعيت » زمان شناسي«و» تقوا«دهندٔه  ترتيب، كدام عبارات شريفه نشان به -۶۲
  »و اَمّا الحَوادثُ الواقعة« -»صائِنا لِنفسه، حافِظاً لِدينِه) «2  )لِينذروا قَومَهم( -»صائِنا لِنفسه، حافِظاً لِدينِه) «1

  »و اَمّا الحَوادثُ الواقعة« -)لعلَّهُم يَحذرون() 4  )لِينذروا قَومَهم( -)لعلَّهُم يَحذرون() 3

يك از آيات و يا روايات با عبارات مطرح شده، منطبق است؟ كدام ترتيب به -۶۳
 تداوم تزكيۀ نفس
 سرآغاز تزكيۀ نفس
 ريشۀ نااميد نبودن از رحمت الهي
)نُوبَ جَمِيعًاِإنَّ اهللا يَغفِرُ الذُّ( -»اَلتّوبه تُطَهِّرُ القُلوب وَ تَغسِلُ الذُّنوب« -)عَلَي تَقوَى مِنَ اهللا ۥأسَّسَ بُنيَانَهُ() 1

)لذُّنُوبَ جَمِيعًاٱإنَّ اللَّهَ يَغفِرُ ( -)قَد أَفلَحَ مَن زَكَّاهَا( -)عَلَي تَقوَى مِنَ اهللا ۥأسَّسَ بُنيَانَهُ() 2

)إنَّ اللَّهَ غَفُور رَّحِيم( -)إنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ( -»التّائب مِنَ الذَّنب كَمَن ال ذَنبَ له) «3

)إنَّ اللَّهَ غَفُور رَّحِيم( -)قَد أفلَحَ مَن زَكَّاهَا( -»التّائب مِنَ الذَّنب كَمَن ال ذَنبَ له« )4

در جايگاه خانواده به واسطۀ گفتار و رفتار ايشان، در كدام گزينه به تصوير كشيده انقالب عظيم رسول خدا » هدف«و » راهكار«ترتيب  به -۶۴
شده است؟

شـود و جاهليـت و اي بـه علـم و دانـش مـي اي پديد آيـد كـه در آن توجـه ويـژه خانواده -زن و بيان يكساني منزلت انساني زن و مرد ) احياي جايگاه1
گرايي جايگاهي ندارد. خرافه

گرايي جايگاهي ندارد. رافهشود و جاهليت و خ اي به علم و دانش مي اي پديد آيد كه در آن توجه ويژه خانواده - شكستن سدّ جاهليت و خرافه در جامعه )2
ها و مانع اصلي فساد و تباهي باشد. خانواده بايد كانون رشد و تربيت انسان -) احياي جايگاه زن و بيان يكساني منزلت انساني زن و مرد3
ي باشد.ها و مانع اصلي فساد و تباه خانواده بايد كانون رشد و تربيت انسان -) شكستن سدّ جاهليت و خرافه در جامعه4

هاي مرجعيت ديني و واليت ظـاهري پـس از ، سكوت در رابطه با تداوم يا عدم تداوم مسئوليت وجود كدام شاخص در آخرين كتاب آسماني -۶۵
كند؟ را مردود مي پيامبر 

ها ، معنويت و حقوق برابري انسان دوستي ، علم خواهي هاي مقدس بشريِ عدالت ) سخن گفتن قرآن كريم از آرمان1
) تبيين كامل جايگاه انسان در نظام هستي و ابعاد دقيق و ظريف معنوي و روحاني و كرامت خدادادي او2
، خالق و مخلوق ها و رابطۀ او با خود ، دنيوي و معنوي انسان ) سخن گفتن قرآن كريم از امور مادي3
صورت تدريجي سال به 23، اخالقي و عبادي در طول  ، فرهنگي ) تبيين موضوعات متنوع فكري4
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حرمت كدام حكم، مشروط به وجود شرط يا شرايطي است؟ -۶۶  88
هاي معمولي ها و ورزش بندي در بازي ) شرط2) موسيقي در مجالس خانوادگي و ملي1
ها رساني به آن ) تجارت با اسرائيل در صورت منفعت4) قمار در صورت وجود منافعي معقول3

باشد؟ در عصر غيبت مي كنندٔه معناي غيبت است كه از ملزومات درك چگونگي رهبري امام زمان  ر تبيينكدام سخن گوهربا -۶۷
»گذارد. بهره مي شان در گناه آنان را از وجود حجت در ميانشان بي روي ها و زياده علت ستمگري انسان ماند، اما خداوند به زمين از حجت خدا (امام) خالي نمي« )1

»را بپذيرد. دوست دارد خدا را در حال ايمان كامل و مسلماني مورد رضايت او مالقات كند، واليت و محبت امام عصر  هركس كه) «2

»شنود. رود، سخن مردم را مي كند به نقاط مختلف مي ها عبور مي حجت خداوند در ميان مردم حضور دارد. از معابر و خيابان) «3

»چيز از اوضاع شما بر ما پوشيده و مخفي نيست. اهيم و هيچما از اخبار و احوال شما آگ) «4

هاي مقام امامت ارتباط مستقيم دارد؟ يك از مسئوليت چيست و اين عبارت با كدام» انا من شروطها«بنا بر كالم رضوي، مقصود از -۶۸
دينيمرجعيت  - توحيد منحصر در بعد فردي نيست، بلكه بايد در زندگي اجتماعي محقق گردد) 1
واليت ظاهري - ) توحيد منحصر در بعد فردي نيست، بلكه بايد در زندگي اجتماعي محقق گردد2
مرجعيت ديني -شود ) حصن استوار الهي توحيد است كه ورود به اين قلعۀ محكم، موجب دوري از عذاب مي3
واليت ظاهري - شود ب ميحصن استوار الهي توحيد است كه ورود به اين قلعۀ محكم، موجب دوري از عذا ) 4

مفهوم است؟ با كدام عبارت شريفه هم )لَعَلَّكَ بَاخِع نَّفسَكَ ألَّا يَكُونُواْ مُؤمِنِينَ(آيۀ شريفۀ  -۶۹
».داشتند سبب دچار سقوط شدند كه در اجراي عدالت تبعيض روا مي اقوام و ملل پيشين بدين) «1

»كرد. هايش را خودش آماده مي رفت، داروها و مرهم راغ مردم ميپيامبر يك طبيب سيار بود، او خود به س ) «2

.)سرمشق نيكويي است، براي كسي كه به خداوند و روز رستاخيز اميد دارد قطعاً براي شما در رسول خدا () 3
»رت كنم.هاي يكديگر را پيش من بازگو نكنيد؛ زيرا دوست دارم با دلي پاك و خالي از كدورت با شما معاش بدي ) «4

كدام اگر بخواهيم با تكيه بر آيات وحي، مالكي را براي قياس نمازگزاران و مكذبين دين ارائه دهيم، توجه يا عدم توجه به معيار بيان شده در -۷۰
آيۀ شريفه، راهگشاي ما خواهد بود؟

)وم اآلخر وَ ذَكَرَ اهللا كَثيرالَقَد كانَ لَكُم في َرسول اهللا اُسوَة حَسَنة لِمَن كانَ يَرجوا اهللا وَ اليَ() 1

)لقَد اَرسَلنا ُرسُلَنا بِالبَيِّنات وَ اَنزَلنا مَعَهُمُ الكِتابَ وَ الميزان لِيَقومَ النّاسُ بِالقِسط() 2

)قُل هَل يَستَوِيَ الَّذينَ يَعلَمون وَ الَّذينَ ال يَعلمون اِنَّما يَتَذَكَّر اولواااللباب() 3

)حسَنوا الحُسني وَ ِزيادَة وَ ال يَرهَقُ وجوهَهُم قَتَرٌ وَ ال ِذلَّةلِلَّذينَ َا() 4

تجلي جلؤه رحمت الهي در مراحل تكميلي توبه، در كدام عبارت بيان گرديده است؟ -۷۱
جواني و در اوج انعطاف انسان است. ه،سراسر عمر ظرف زمان توبه است و بهترين زمان براي توب) 1
تواند در برابر موانع دروني خود قيام نمايد. با توانايي انقالب عليه خود آفريده است كه مي خداوند انسان را) 2
كننده به فرد محق، به نيابت از او صدقه دهد و برايش دعاي خير و طلب آمرزش نمايد. ) در صورت عدم دسترسي توبه3
نمايد. بران كند، خداوند بقيۀ موارد را خود جبران نموده و او را عفو ميكار نتوانسته باشد همۀ گناهان خود در حقّ مردم را ج ) اگر توبه4

تواند صداقت خود را در اين امر اثبات كند؟ ، چگونه مي، مدعي دوستي با پيامبر با توجه به كالم گهربار رسول خدا  -۷۲
) تشخيص حق و باطل و معيارهاي آن1
)يعوا الرَّسولَاطيعوا اهللا وَ َاط() التزام به دستور 2

»هاباب عليٌّ و لمالع دينةٌانا مَ«) توجه به عبارت 3

)البَريّة خَير(گيري در زمرٔه  ) تمسك به ايمان و عمل صالح و قرار4

است؟ هاي متعالي انسان و كدام ويژگي ضروري براي پاسخ به اين نيازها قابل برداشت يك از نياز ترتيب كدام از دقت در شعر زيباي زير به -۷۳
ـــــر ـــــد هن ـــــرد خردمن ـــــه را م پيش

 

عمــــر دو بايســــت در ايــــن روزگــــار
 

ــــوختن ــــه آم ــــي تجرب ــــه يك ــــا ب ت
 

بـــا دگـــري تجربـــه بـــردن بـــه كـــار
 

كامال درست و قابل اعتماد بودن - شناخت هدف زندگي) 2جانبه بودن جامع و همه - شناخت هدف زندگي) 1
كامال درست و قابل اعتماد بودن - كشف راه درست زندگي) 4نجانبه بود جامع و همه - كشف راه درست زندگي) 3

نزِلَ مِن قَبلِـكَاُنزِلَ إلَيكَ وَ مَا اُألَم تَرَ إلَي الَّذِينَ يَزعُمُونَ أنَّهُم آمَنُواْ بِمَا (اگر بخواهيم هر سه مسئوليت مهم رسالت را در راستاي آيۀ شريفۀ  -۷۴
بيان كنيم، كدام گزينه ياريگر ما در اين زمينه خواهد بود؟ )مِرُواْ أن يَكفُرُواْ بِهِاُلطَّاغُوتِ وَ قَد يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُواْ إلَي ا

التـزام - جز خدا هستند كه فرمانشان منشأ الهي نـدارد كساني به ،توضيح اينكه طاغوت - به مردم كاست آيۀ مذكور توسط پيامبر  و ابالغ بدون كم) 1
الهي و نفي طاغوتبه پذيرش واليت 

تـالش بـراي اجـراي - جز خدا هستند كه فرمانشان منشأ الهي نـدارد كساني به ،توضيح اينكه طاغوت - ) بيان معارف مطرح شده در اين آيه براي مردم2
احكام اجتماعي در اسالم

تالش براي اجراي احكام اجتماعي در اسالم - سالم در جامعهترين پايۀ ا استقرار مهم - به مردم كاست آيۀ مذكور توسط پيامبر  و ) ابالغ بدون كم3
التزام به پذيرش واليت الهي و نفي طاغوت - ترين پايۀ اسالم در جامعه استقرار مهم - ) بيان معارف مطرح شده در اين آيه براي مردم4
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تري دارد؟ بيت زيباي زير با كدام آيۀ شريفه ارتباط دقيق -۷۵  99
ـــ   ـــر اس ـــرديماو منتظ ـــا برگ ـــه م ـــا ك ـــديمت ت ـــري مان ـــت كب ـــه در غيب ـــاييم ك م

)وَ لَقَد كَتَبنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعدِ الذِّكرِ أنَّ األرضَ يَِرثُهَا عِبَادِيَّ الصَّالِحُونَ() 1

)لَهُمُ الَواِرثِينَوَ نُِريدُ أن نَّمُنَّ عَلَي الَِّذينَ استُضعِفُواْ فِي األَرضِ وَ نَجعَلَهُم أئِمَّة وَ نَجعَ() 2

)مِيعٌ عَلِيمَذلِكَ بِأنَّ اللَّهَ لَم يَكُ مُغَيِّرا نِّعمَةً أنعَمَهَا عَلَي قَومٍ حَتَّي يُغَيِّرُواْ مَا بِأنفُسِهِم وَ أنَّ اللَّهَ سَ() 3

)فِي األرضِ كَمَا استَخلَفَ الَِّذينَ مِن قَبلِهِمهللاُ الَِّذينَ آمَنُواْ مِنكُم وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لَيَستَخلِفَنَّهُم ٱوَعَدَ () 4

76- Observers ............... that regardless of the winner in the Academy Awards ceremony, the jury 
would divide the films into many different genres. 
1) predict 2) have predicted 3) had predicted 4) would be predicted

77- Any questions regarding the exam should ............... before the exam date. I will answer no questions 
during the exam time. 
1) be asked 2) be asking 3) have asked 4) being asked

78- If you ............... anxious about tomorrow's exam, try to listen to relaxing music and sleep earlier. 
1) feel 2) felt 3) will feel 4) would feel

79- I have recently heard that in some remote areas of the country, people go months without power. I
can't imagine ............... power for that long in this cold weather. 
1) not to have 2) to not have 3) not having 4) don’t having

80- This hotel has an indoor ............... center that includes a video game room, swimming pool, arcade, 
and a ping-pong table. 
1) introduction 2) recreation 3) information 4) proportion

81- The students in the class had a negative ............... towards learning because the teacher treated them 
like idiots whenever they made mistakes. 
1) value 2) custom 3) point 4) attitude

82- The most common foods containing vitamin K are green vegetables and this means that vegetarians
have plenty of opportunity to ............... this important vitamin. 
1) digest 2) generate 3) consume 4) expand

83- Nuclear power is a complicated issue in Sweden, and it is expected that the country's nuclear
reactors will be ............... shut down over the next 20 years. 
1) naturally 2) gradually 3) unconditionally 4) commercially

84- I never see this picture of our old backyard without being ............... of my childhood. 
1) thought 2) reminded 3) cured 4) consisted

85- Sarah was out shopping with her mother and an expensive phone caught her eye, so she asked:
“Can you buy this for me?” Her mother responded: “You already have a functional phone. Besides,
............... , you know.” 
1) absence makes the heart grow fonder 2) practice makes perfect
3) out of sight, out of mind 4) money does not grow on trees

86- All the talented artists on this stage tonight are ............... the prize, but sadly only one can receive 
the award. 
1) responsible for 2) creative in 3) proper for 4) worthy of

87- Driving from store to store may ............... more money in gas than you eventually save, but when 
you're looking for shoes online, shopping around just takes a few minutes of your time. 
1) take in 2) use up 3) come up 4) work out

کار کتاب کل + کتاب کل: ۲ بان انگلیسیز       انتها تا ۳۸ صفحۀ از کار کتاب + انتها تا ۳ درس و ۶۱ صفحۀ از ۲  درس :۳ انگلیسی زبان
´ 20
پيشنهادي زمان
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1010   Cloze Test 
The new Covid-19 vaccines from Pfizer and Moderna seem to be remarkably good at …(88)… 

serious illness. But it’s unclear how well they will control the spread of the coronavirus. That’s 
because the Pfizer and Moderna trials tracked only how many vaccinated people became sick with 
Covid-19. That leaves open the …(89)… that some vaccinated people might get …(90)… without 
developing symptoms, and could then silently …(91)… the virus- especially if they come in close 
contact with others or stop wearing masks. However, a lot of people are thinking …(92)… get 
vaccinated, they’re not going to have to wear masks anymore. 

88- 1) prevents 2) prevented 3) preventing 4) to prevent
89- 1) possibility 2) accessibility 3) charity 4) responsibility
90- 1) bored 2) infected 3) suffered 4) confused
91- 1) retire 2) overcome 3) transmit 4) reflect
92- 1) who once get 2) who once they 3) that once 4) that once they
 Reading Comprehension I

Pollution inside homes and other buildings kills more than 4 million people each year. Many 
people die as a result of breathing smoke or from cooking over wood-powered or coal-powered stoves. 

One way to reduce the number of deaths is through cooking equipment powered by the sun. Crosby 
Menzies, a solar power expert in a South African company, described his latest solar cooker called the 
“Sol.4”: “It is four square meters of mirrors, six to eight meters in length. It is quite a large cooker.” 

The “Sol.4” works by reflecting light from the sun off large mirrors. The mirrors direct the light 
at a cooking pan. Then the light heats the pan with solar energy. Within two minutes, the pan is hot 
enough to cook onions. In just four minutes, water can be boiled. That is as fast as cooking with 
natural gas or electricity.  

The cooker is also much “friendlier” than other models because people do not have to stand in 
the sun to use it. And people can prepare meals without having to collect firewood or spend money 
on coal. Such individuals would be less likely to have breathing illnesses from harmful smoke. 

At present, the cooker only works when the sun is shining. But engineers are working on a way 
to make it work without sunlight. Each cooker costs about $2000, which is a large amount of money 
for most Africans. To solve that problem, Crosby Menzies has founded a non-governmental charity 
organization called solar cookers for Africa. It plans to raise money through donations to provide 
poor people with solar cooking equipment. 

93- The underlined word “individuals” in the fourth paragraph most probably means ............... . 
1) cookers 2) mirrors 3) people 4) experts

94- From the passage we can infer that ............... . 
1) more Africans will be able to use the solar cookers in the future
2) the African government will provide poor people with solar cookers
3) the “Sol.4” will be designed in a smaller size so that people can buy it
4) solar power is a leading factor in deaths caused by household pollution

95- According to the passage the “Sol.4” can mainly be used to ............... .  
1) shorten the time of cooking
2) reduce the cost of making cookers
3) raise money through donations to help African people
4) reduce the number of deaths caused by harmful smoke

96- Which of the following about the “Sol.4” is TRUE?
1) It is the first product of Crosby Menzies.
2) It can work in any weather condition now.
3) It can also heat the pan by lighting firewood.
4) It is more user friendly than other cookers.
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1111   Reading Comprehension II 
One of the most popular literary figures in American literature is a woman who spent almost 

half of her long life in China, a country on a continent thousands of miles from the United States. In 
her lifetime she earned this country's most highly famous literary award: the Pulitzer Prize, and 
also the most prestigious form of literary recognition in the world, the Nobel Prize for Literature. 
Pearl S. Buck was almost a household word throughout much of her lifetime because of her rich 
literary output, which consisted of some eighty-five published works, including several dozen 
novels, six collections of short stories, fourteen books for children, and more than a dozen works of 
nonfiction. When she was eighty years old, some twenty-five volumes were awaiting publication. 
Many of those books were set in China, the land in which she spent so much of her life. Her books 
and her life served as a bridge between the cultures of the East and the West. As the product of 
those two cultures she became as she described herself, “mentally bifocal”. Her unique background 
made her into an unusually interesting and talented human being. As we examine the life of Pearl 
Buck, we cannot help but be aware that we are in fact meeting three separate people: a wife and 
mother, an internationally famous writer and a humanitarian and philanthropist. One cannot 
really get to know Pearl Buck without learning about each of the three. Though honored in her 
lifetime with the William Dean Howell Medal of the American Academy of Arts and Letters in 
addition to the Nobel and Pulitzer prizes, Pearl Buck as a total human being, not only a famous 
author, is an attractive subject of study. 

97- Which of the following statements is NOT true about Pearl Buck, according to the passage?
1) Many of her books were set in China, the land in which she spent almost half of her life.
2) Her books and her life served as a bridge between the cultures of America and China.
3) She was an unusual figure in American literature in that she spent almost half of her long life in

another country.
4) Pearl Buck was an unusual figure in American literature in that she won more awards than any

other woman of her time.
98- The author's opinion about Pearl Buck could best be described as ............... .  

1) indifferent 2) admiring 3) dissatisfied 4) patient
99- What is the author's main purpose in writing the passage?

1) To describe the history of American literature.
2) To illustrate Pearl Buck's views on Asian countries literature.
3) To tell the readers how Pearl Buck's views became global.
4) To indicate the background and diverse interests of Pearl Buck.

100- What does the relative pronoun “which” in line 6 refer to?
1) collection of short stories 2) literary form
3) books for children 4) literary output
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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
  .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 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

1400 ارديبهشت 24 زمايشي آ زمون آ

اختصاصيآزمون 

رچ
فت
د

 ة
مار

ش
 ة

2
لة 

رح
م

1
3

وقت پيشنهاديتا شمارهاز شمارهتعداد پرسشمواد امتحاني

دقيقه 25  120  101  20رياضي
دقيقه 10  135  121  15اقتصاد

دقيقه 30  165  136  30ادبيات اختصاصي
دقيقه 20  185  166  20عربي اختصاصي

دقيقه 12  200  186  15تاريـخ
دقيقه 13  215  201  15جغرافيا

دقيقه 15  235  216  20علوم اجتماعي
دقيقه 25  260  236  25منطق و فلسفه
دقيقه 15  280  261  20روان شناسي

دقيقه 165گويي:  مدت پاسخ180ها:  تعداد كل پرسش
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قرار گيرد؟ ۱، مغالطه باشد، كدام گزينه بايد در مقدمۀ رو روبهبراي آنكه استدالل  -۱۰۱
سازد. اش را مي علي خانه آنگاهاگر قيمت مصالح باال نرود، ) 1

سازد. اش را نمي علي خانه آنگاهاگر قيمت مصالح باال رود، ) 2

قيمت مصالح باال نرفته است. آنگاهاش را بسازد،  اگر علي خانه) 3

قيمت مصالح باال رفته است. آنگاهاش را نسازد،  اگر علي خانه) 4

pزارٔه اگر نقيض گ -۱۰۲ ~ q هاي  اي نادرست باشد، ارزش گزاره گزاره(p q) (q p)    و~ (p q) q ، ترتيب از راست به چـپ به
كدام است؟

نادرست -نادرست) 4درست -نادرست) 3نادرست -درست) 2  درست -درست) 1

fعي هماني وتابgتابعي ثابت وfاگر  -۱۰۳ ( ) g( ) f (x)
g( ) f ( )


 


3 2 3

1
5 8

fباشد، مقدار (   كدام است؟ 4(

-8يا  -1) 4  8يا  -1) 3-8يا  1) 82يا  1) 1

yنمودار تابع -۱۰۴ x  2 به كدام صورت است؟1

1 (2 (3 (4 (

fاگر  -۱۰۵ (x) x x
x
         

2 2
g(x)و2 sign(x)باشد، حاصلf ( ) g( )  

4
3

3
كدام است؟ (   صحيح است.) نماد جزء

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

f)اگر  -۱۰۶ g)( )  2 f)و  8 g)( ) 2 g(fباشد، حاصل16 g)( ) ( )( )
f

 2 كدام است؟ 2

1 (42-2 (45-3 (48-4 (51-

يكار كدام است؟ساله و بيشتر ب ۱۶ساله و بيشتر شاغل به تعداد افراد  ۱۶درصد، نسبت تعداد افراد  ۳۵در يك جامعه با نرخ بيكاري  -۱۰۷

1 (
20

7
2 (

7

5
3 (

13

7
4 (

20

13

برابر ۱۴عت ها در سا يابي تعداد تماس دهد. اگر درون هاي دريافتي يك شركت در بعضي ساعات يك روز را نشان مي جدول زير تعداد تماس -۱۰۸
كدام است؟ kباشد، مقدار  ۴۸با 
1 (50  

2 (52  

3 (54  

4 (56  

xfنمودار تابع  -۱۰۹ (x) ( )
5

6
كدام است؟

1 (2 (3 (4 (

برابر با aريشۀ سوم عدد -۱۱۰ aهاي دوم عدد است. اختالف ريشه ۲۴، 8 كدام است؟ 4
1 (22  2 (10  3 (25  4 (11  

:۱مقدمۀ  ●

اش را نساخت. علي خانه : ۲مقدمۀ  ●
قيمت مصالح باال رفته است.  نتيجه: ●

ساعت  ۹  ۱۲  ۱۵  ۱۸
۲۰  k ۴۰  ۳۲  تعداد تماس دريافتي

x

y

x

y

x

y

x

y

1

2
x

y

1

2

x

y

1

2

x

y

1

2

x

y

پيشنهاديزمانکتاب کل :۲ آمار و ریاضی      ۳ فصل کل و ۲ درس ۲ فصل :۳ آمار و ریاضی
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دنباله كدام است؟جملۀ اول  ۱۶است. مجموع  ۳۵در يك دنبالۀ حسابي، مجموع جمالت هفتم و دهم برابر با  -۱۱۱  22
1 (240  2 (280  3 (480  4 (560  

,«در دنبالۀ هندسي  -۱۱۲ ,243 162 «جملۀ هفتم كدام است؟ ،

1 (32  2 (64  3 (
32

3
4 (

64

3

x«اگر اعداد  -۱۱۳  2 ،x  2 ،x  كدام است؟ yترتيب چهار جملۀ متوالي يك دنبالۀ هندسي باشند، مقدار  به» yو  8
1 (24  2 (27  3 (30  4 (36  

nدر يك دنبالۀ هندسي با رابطۀ بازگشتي  -۱۱۴ na a 1
1

3
مقدار ،a a

a
5 7

8

كدام است؟

1 (10  2 (20  3 (30  4 (40  

جملۀ اول چقدر است؟ ۷هستند. مجموع  ۲۰۰و  ۲۵ترتيب  در يك دنبالۀ هندسي، جمالت دوم و پنجم به -۱۱۵
1 (5/1487  2 (5/1537  3 (5/1587  4 (5/1637  

حاصل عبارت -۱۱۶
2

5 3327 كدام است؟ 32
1 (24  2 (36  3 (48  4 (72  

4ريشۀ سوم عدد -۱۱۷
كدام است؟64

1 (2  2 (2  3 (
3

24 (
3

4

xfدر تابع نمايي  -۱۱۸ (x) a اگر ،f ( fو  0( ( )1 fو2 ( سه جملۀ متوالي يك دنبالۀ حسابي باشند،2( كدام است؟ aمقدار ،
1 (5  2 (2  3 (3  4 (4  

سـال ۳درصد در سال در حال افزايش باشد، جمعيت اين شهر،  ۱۰ميليون است. اگر رشد جمعيت اين شهر با نرخ  ۸جمعيت شهري امسال،  -۱۱۹
بعد كدام است؟

1 (000,9782 (000,400,103 (000,648,104 (000,480,11

)حاصل عبارت -۱۲۰ )
( ) /






3

54

3 44

16 2

8 0 5

xبرابر با 
كدام است؟ xاست. مقدار 2

1 (1  2 (
5

4
3 (

3

4
4 (

7

4

كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۲۱
مشاهده است؟ قابل بندي كشورها بر اساس تعريف كشورهاي غربي از توسعه، در كدام گزينه پيامد دستهالف) 
در بازارهاي جهـانيتاپ به خطوط توليد قبلي يك شركت توليدكنندٔه تلفن همراه، باعث افزايش سهم اين بنگاه  افزايش خطوط توليد لپب) 

كدام مفهوم اقتصادي است؟مبيّن شده است. اين تعاريف 
هاي برتر جهان از طرف كشورهاي در حال توسعۀ امروزي ه توسط قدرت  شد هاي اقتصادي ارائه ها و سياست الف) مقابله با برنامه) 1

ب) افزايش نرخ توسعه و پيشرفت
يـافتگي از طـرف برخـي كشـورهاي عنـوان توسـعه المللي و برخي كشـورهاي غربـي بـه هاي بين تحميلي سازمانهاي  ها و سياست الف) پذيرش برنامه) 2

نيافته توسعه
ب) افزايش نرخ رشد

توسـعه از طـرف برخـي فراينـدحـل سـرعت بخشـيدن بـه  عنوان راه المللي به ها و نهادهاي بين هاي راهبردي سازمان ها و سياست الف) پذيرش برنامه) 3
كشورهاي در حال توسعه
ب) افزايش نرخ رشد و توسعه

يافتۀ نوپا يافتگي دارند از طرف كشورهاي توسعه ه توسط كشورهايي كه تجربه توسعه  شد هاي كاربردي ارائه ها و سياست الف) مقابله با برنامه) 4
ب) افزايش نرخ توسعه

۵ بخش انتهای تا ۳ بخش از :اقتصاد
´ 10
پيشنهادي زمان
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كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۲۲  33
كدام است؟»دالر برابري قدرت خريد«در رابطه با  نادرستعبارت لف) ا

كدام است؟»پيشرفت«در رابطه با داليل انتخاب اصطالح  نادرستعبارت ب) 
شود. وضعيت رفاه مادي در جوامع مختلف محسوب مي الف) ابزار مناسبي براي مقايسۀ ) 1

شود. اجتماعي و تاريخ يك كشور، در اين شاخص اقتصادي توجه ميهاي  ارزش ب) به عواملي همچون فرهنگ، باورها،
تقسـيم مورد ارزيابي قرار گرفته و سپس بـا در كشور و همچنين در آمريكايكسان خدمات  ياگذاري سبد كاال  الف) قدرت برابري دالر، از طريق قيمت) 2

آيد. دست مي اين دو عدد بر يكديگر به
سازد. كار مقايسۀ كشورها را آسان مي ،كند، بلكه با ارائۀ الگوهاي متنوع واحدي براي همۀ كشورها توصيه نمي ، الگوي»پيشرفت«ب) مفهوم 

شود. مي معيّنالمللي، ارتباط مستقيم با اين شاخص با نرخ دالر موجود در بازار ارز كشورها  هاي بين گذاري روزانه و اعالم قيمت توسط سازمان با قيمت الف) )3
شود. ها و معيارها مي المللي از وضعيت كشورها، مانع ايجاد تنوع در الگوها و پيش از آن شاخص مفهوم پيشرفت با ارائۀ يك تعريف بينب) 

بـه گذاري ساالنه معيار مناسـب يكسـاني الف) برخالف دالر آمريكا كه مشمول نوسانات قيمتي روزانه در بازارهاي ارزي كشورهاست، اين دالر با قيمت )4
دهد. كشورها ارائه مي  همۀ

باشد. محور مي 12ه در   شد عامل تعريف 110پذيري با  بررسي در مفهوم پيشرفت، شاخص رقابتموردهاي مناسب  ب) يكي از شاخص
كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۲۳

  ............ شود عبارت است از ... آنچه موجب تحقق رفاه اجتماعي در يك جامعه ميالف) 

  شود كه ...............  به كسي گفته مي» فقير مطلق«ب) 

دهد. درستي وسعت فقر را در كشورها نمايش مي به كارگيري شاخص ............... بهج) 
  يكسان بايد ...............  براي تشخيص وسعت فقر در دو كشور با درآمد سرانۀ د) 

ب) به نيازهاي ابتدايي زندگي دسترسي ندارد.بي در طبقات مختلف جامعهالف) از بين بردن فقر نس) 1
د) نرخ رشد تورم و جمعيت كشورها مورد ارزيابي قرار گيرد.ج) توسعۀ انساني و نرخ تغييرات آن

.ب) قادر به استفاده از امكانات معيشتي در دسترس نباشدها الف) از بين رفتن فقر مطلق و كاهش نابرابري) 2

د) نرخ رشد جمعيت و توزيع برابر درآمدها مدنظر قرار گيرد.و ميزان نابرابري در توزيع درآمدج) درآمد سرانه 
ب) به نيازهاي ابتدايي زندگي دسترسي ندارد.ها فتن فقر مطلق و كاهش نابرابريالف) از بين ر ) 3

توجه قرار گيرد.مورد توزيع درآمد در كشورها د) وضعيت ج) درآمد سرانه و ميزان نابرابري در توزيع درآمد
ب) قادر به استفاده از امكانات معيشتي در دسترس نباشد.الف) از بين بردن فقر نسبي در طبقات مختلف جامعه) 4

هاي كالن اقتصادي بررسي شود. د) تغييرات شاخصج) توسعۀ انساني و نرخ تغييرات آن
باشد. مي Aتوزيع درآمد در كشور  جدول فرضي زير نشانگر وضعيت -۱۲۴

درصـد ۹درصد و تفاوت سهام دهك اول و هشتم،  ۶درصد، تفاوت سهام دهك پنجم و نهم،  ۶چنانچه تفاوت سهام دهك دوم و ششم، الف) 
هاي دوم، پنجم، هشتم و دهم چند درصد است؟ ترتيب سهم دهك باشد، در اين صورت به

درصـد ۲۰درصد باالي درآمدي به  ۲۰درصد پايين درآمدي و همچنين نسبت  ۴۰درصد باالي درآمدي به  ۱۰با توجه به دو فرمول: نسبت ب) 
دهد؟ توزيع درآمد را در اين كشور مناسب نشان مي ،پايين درآمدي؛ ارائۀ كدام شاخص

شود؟ ميگيرد، چگونه محاسبه  شاخصي كه براي مقايسۀ وضعيت توزيع درآمد مورد استفادٔه كشورها قرار ميج) 
24 -12 -9 -4الف) ) 1

درصد پايين درآمدي 40مدي به مجموع سهم باالي درآ  %10ب) نسبت سهم 
ج) نسبت سهم دهك دهم به دهك اول

24 -12 -9 -4 الف) ) 2

درصد پايين درآمدي 20درصد باالي درآمدي به  20ب) نسبت سهم 
درصد پايين درآمدي 40ج) نسبت سهم دهك دهم به مجموع 

28 -9 -6 -6 الف) ) 3

درصد پايين درآمدي 40آمدي به مجموع سهام باالي در  %20ب) نسبت سهم 
درصد پايين درآمدي 20درصد باالي درآمدي به  20ج) نسبت 

28 -9 -6 -6الف) ) 4

درصد پايين درآمدي 20درصد باالي درآمدي به  20ب) نسبت سهم 
ج) نسبت سهم دهك دوم به دهك اول

   %۳سهم دهك اول

؟سهم دهك دوم
   %۶سهم دهك سوم

  %۷سهم دهك چهارم

؟سهم دهك پنجم
   %۱۰سهم دهك ششم

  %۱۰سهم دهك هفتم

؟سهم دهك هشتم
  %۱۵سهم دهك نهم

؟سهم دهك دهم
درآمد ملي كشور %۱۰۰  جمعيت ۱۰۰%
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كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۲۵  44
ها در جوامع از اهميت و جديت بيشتري برخوردار شد؟ از چه زماني نقش دولتالف) 

است؟ نبودهها در گذشته مؤثر  يك از عوامل، بر توسعۀ محدودٔه اقتدار دولت كدامب) 
شد؟ هايي اعمال مي ها در گذشته در چه قالب وظايف دولتج) 

چيده شدن تشكيالت دولتيها و پي الف) از زمان گسترش حوزٔه اقتدار دولت) 1
يافته ب) انگيزٔه كسب قدرت و رقابت با كشورهاي توسعه

ج) حفظ نظم و امنيت كشور و دفاع از ملت در مقابل دشمنان داخلي و خارجي
ها و پيچيده شدن تشكيالت دولتي الف) از زمان گسترش حوزٔه اقتدار دولت) 2

هاي نوين اجتماعي ب) دستيابي به فناوري
اي كشور هاي جاري و توسعه ج) گرفتن ماليات و خراج از مردم و هزينه كردن آن در زمينۀ پرداخت

هاي نوين علمي و كشف قوانين اقتصادي الف) با گذشت زمان و تكامل جوامع و دستيابي به فناوري) 3
هاي نوين اجتماعي ب) دستيابي به فناوري

ملت در مقابل دشمنان داخلي و خارجي ج) حفظ نظم و امنيت كشور و دفاع از
هاي نوين علمي و كشف قوانين اقتصادي الف) با گذشت زمان و تكامل جوامع و دستيابي به فناوري) 4

يافته قدرت و رقابت با كشورهاي توسعهكسب ب) انگيزٔه 
اي كشور وسعههاي جاري و ت ج) گرفتن ماليات و خراج از مردم و هزينه كردن آن در زمينۀ پرداخت

كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۲۶
آفرينـان و كـار  مـدت بـه هـاي طـوالني هاي آموزش ضمن خدمت براي معلمين و كارمندان دولتي و همچنين اعطاي وام برگزاري كالسالف) 

صاحبان صنايع، چه پيامد مثبتي در عملكرد دولت خواهد داشت؟
  ...............  جز بهگذاري اقتصادي است  ين مهم دولتي در جهت ريلهمۀ موارد از جمله قوانب) 

ها ب) قوانين مربوط به ماليات افزايش نرخ اشتغال الف) ) 1
ب) قوانين گمركي مربوط به اقتصاد خارجي  الف) روشي براي به صفر رساندن نرخ بيكاري) 2
ه توسط مجلس  شد ويب لوايح اقتصادي ارائهب) تأييد و تصالف) پيشگيري از افزايش نرخ بيكاري) 3
ب) قوانين مربوط به بودجۀ كشوري  الف) گسترش حوزٔه اقتدار و عملكرد دولت در اقتصاد) 4
كدام است؟» اليحۀ بودجه«گزينۀ درست در رابطه با  -۱۲۷

شـود را ه سـازمان مسـئول امـور بودجـه تقـديم ميمتن پيشنهادي بودجه كه توسط اعضاي ديوان محاسبات تدوين و پس از تصويب هيئت دولت ب) 1
نامند. مي »اليحۀ بودجه«

اليحـۀ«شـود را  متن پيشنهادي بودجه كه توسط مجلس نمايندگان تدوين و پس از تصويب سازمان مسئول امور بودجه به هيئت دولـت تقـديم مي) 2
نامند. مي »بودجه

اليحـۀ«شـود را  لس تدوين و پس از تصويب نمايندگان مجلس بـه هيئـت دولـت تقـديم ميمتن پيشنهادي بودجه كه توسط كميسيون بودجۀ مج) 3
نامند. مي »بودجه

»اليحـۀ بودجـه«شـود را  متن پيشنهادي بودجه كه توسط سازمان مسئول امور بودجه تدوين و پس از تصويب در هيئت دولت به مجلس تقديم مي) 4

نامند. مي
فرضي زير:با توجه به اطالعات جدول  -۱۲۸

تومان درآمد دارد را حساب كنيد. ۵,۸۵۰,۰۰۰ماليات ماهانۀ فردي كه در ماه، الف) 
ماندٔه خالص ماهيانۀ او چقدر است؟ب) 
تومان افزايش يابد، ميزان ماليات جديد او چقدر خواهد بود؟ ۲۰۰,۰۰۰در صورتي كه در ماه جديد حقوق او ج) 
سؤال كدام است؟نام نرخ مورد استفاده در اين د) 
4,290,000ب)   930,000الف) ) 1

تصاعدي كلي  د)1,455,000ج) 
3,480,000ب)   1,170,000الف) ) 2

اي د) تصاعدي طبقه1,815,000ج) 
3,730,000ب)   930,000الف) ) 3

اي د) تصاعدي طبقه1,455,000ج) 
4,680,000ب)   1,170,000الف) ) 4

د) تصاعدي كلي1,815,000ج) 

A معاف از پرداخت مالياتتومان ۱,۲۰۰,۰۰۰درآمدهاي تا
B   درصد ۱۰با نرخ تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰درآمدهاي تا
C   درصد ۲۰با نرخ تومان ۶,۰۰۰,۰۰۰درآمدهاي تا
D   درصد ۳۰با نرخ تومان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰درآمدهاي تا
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م است؟كدا» سند تفريغ بودجه«عبارت درست در رابطه با  -۱۲۹  55
هـاي اقتصـادي در آن مدت نوشته شده و اهداف اقتصادي دولت و مجوزهاي فعاليـت ترين سند مالي و اداري دولت كه براي كوتاه ترين و اساسي مهم) 1

ثبت شده است.
دولـت بـراي ٔهشـد بيني اي پيشه ها و صرف هزينه ضوابط و مقررات خاص مربوط به نحؤه كسب درآمد ،هاي يك سال دولت ها و هزينه رقم كل درآمد) 2

سال آينده در آن مشخص شده است.
شـده پايبندي اين نهاد را به دستورات و ضوابط تعيـين داري به مجلس ارائه شده و پايبندي و عدم داري كل، كه توسط رئيس خزانه سند عملكرد خزانه) 3

كند. مي معيّندر اجراي بودجه را 
هـاي پايبندي دسـتگاه عدمه در سند بودجه و دستيابي به اهداف و پايبندي يا   شد بيني ه از درآمدهاي دولت با ارقام پيش  شد تفاوت ارقام واقعي محقق) 4

كند. دولتي به تكاليف بودجه را معلوم مي
كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۳۰

درستي مشخص شده است؟ به مفهوم تاجر يا بازرگان در كدام عبارتالف) 
دليل برخـورداري از  هاي مختلف ميؤه گرمسيري و كشور آمريكا بـه دليل خاك حاصلخيز و آب كافي، قادر به توليد گونه اينكه كشور سنگاپور به ب)

كند؟ الملل اشاره مي آوري كشورها به تجارت بين يك از عوامل روي نيروي انساني متخصص، امكان توليد داروهاي خاص را دارد، به كدام
المللي است. الف) شغل او خريد محصول در مركز توليد از توليدكننده و فروش آن در بازارهاي مصرف خارجي و بين) 1

يكسان نبودن منابع و عوامل توليد در كشورهاي مختلف) ب
.كند ) الف) با توليد چند برابري محصول در كشور خود اقدام به تأمين محصول موردنياز بازارهاي خارجي مي2

ب) يكسان نبودن سطح فناوري در كشورها و امكان استفاده از فناوري
كند. كنندگان خارجي پرداخته و با افزايش درآمدهاي ارزي به رونق اقتصادي كمك مي مصرف  عالقۀمورد الف) به توليد محصول ) 3

ب) تفاوت وضعيت جغرافيايي و اقليمي در كشورهاي مختلف
باشد، تا محصوالتي با فناوري باال وارد بازارهاي داخلي شود. كنندگان مي ها و نظارت بر عملكرد توليد سفارش بنگاهالف) شغل او ثبت ) 4

يافته و در حال توسعه ب) ناعادالنه بودن توزيع عوامل توليد بين كشورهاي توسعه
كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۳۱

است؟ »مزيت نسبي«وم كدام عبارت، بيانگر مفهالف) 
امكان دستيابي به مزيت اقتصادي براي كشورهايي كه فاقد اين امتياز هستند، چگونه است؟ب) 
توان گفت: در رابطه با يكي از ابزارهاي قدرتمند در رقابت و يا جنگ اقتصادي ميج) 

رين ميزان توليد از يك محصول مشترك را بـا قيمـت كمتـر و كيفيـتالف) كشوري كه با عوامل توليدي يكسان نسبت به ساير كشورها، بتواند بيشت) 1
بيشتر توليد كند، در توليد آن كاال مزيت نسبي به ساير كشورها دارد.

مدت ميسر ها، امكان كسب مزيت در كوتاه ب) غيرممكن نيست، گرچه مزيت داشتن يا نداشتن، مفهومي پويا نيست و حتي در صورت رفع محدوديت
.شود نمي

هاي تجاري كاربرد بيشتري نسبت به تحريم مـالي در شود و امروزه تحريم ج) تحريم اقتصادي كه به دو گروه تحريم تجاري و تحريم مالي تقسيم مي
جنگ اقتصادي دارند.

را كه نسبت به ساير محصوالت يمحصولهاي توليد موجود در كشور خود  در صورتي كه بتواند از بين گزينه ،الف) كشوري كه فاقد مزيت مطلق است) 2
گوييم در توليد اين محصول مزيت نسبي كسب كرده است. ارزش بيشتري دارد، توليد كند، مي

ها امكان دستيابي به آن وجود دارد. ايستا و دائمي نيست و با رفع محدوديت  زيرا مزيت داشتن يا نداشتن مفهومي ،پذير است ب) امكان
اما امروزه ،هاي تجاري كاربرد بيشتري داشته شود و در گذشته تحريم ت كه به دو گروه تحريم تجاري و تحريم مالي تقسيم ميج) تحريم اقتصادي اس

باشند. هاي مالي مي ابزار كارآمدتر، تحريم
كه نسـبت بـه سـاير محصـوالترا  محصوليهاي توليدي موجود در كشور خود  در صورتي كه از بين گزينه ،الف) كشوري كه فاقد مزيت مطلق است) 3

گوييم در توليد اين محصول مزيت نسبي كسب كرده است. ارزش بيشتري دارد، توليد كند، مي
پذير نيست. زيرا مزيت داشتن يا نداشتن مفهومي ايستا و دائمي است و امكان دستيابي به مزيت مطلق در طول زمان امكان ،ب) غيرممكن است

گذاري در سطح فرامليتـي و شود كه به دو گروه قيمت هاي اقتصادي محسوب مي عنوان يكي از ابزارهاي كارآمد در جنگ ه بهگذاري ناعادالن ج) قيمت
شود. گذاري در سطح چندمليتي تقسيم مي قيمت

ا با قيمت كمتر و كيفيت بيشترالف) كشوري كه با عوامل توليد يكسان نسبت به ساير كشورها، بتواند بيشترين ميزان توليد از يك محصول مشترك ر ) 4
توليد كند، در توليد آن كاال مزيت نسبي نسبت به ساير كشورها دارد.

باشد دائماً در حال رشد و ارتقا است و دستيابي بـه آن حـداقل در دليل اينكه مفهومي پويا مي زيرا مزيت داشتن يا نداشتن به ،پذير نيست ب) امكان
پذير نيست. مدت امكان كوتاه
گذاري بر كاالهاي با فناوري باال شود كه به دو گروه قيمت هاي اقتصادي محسوب مي عنوان يكي از ابزارهاي كارآمد در جنگ گذاري ناعادالنه به ج) قيمت

شود. گذاري روي كاالهاي فاقد فناوري تقسيم مي و قيمت
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شود؟ دوران باستان به چه عواملي مربوط مياهميت جايگاه ويژه و خاص اقتصادي كشور عزيزمان ايران از  -۱۳۲  66
گيري از قواي نظامي خاص و گسترش اقتدار اقتصادي هاي ساير كشورها با بهره اندازي به منابع و امكانات و ثروت دليل دست  قدرت باالي اقتصادي به) 1

آمده از اين امتياز. دست به
فزايش توان اقتصادي كشور، شرايط مطلـوب را بـراي قـرار گـرفتن در مسـير مناسـب توسـعه وبرخورداري از شرايط خاص سياسي و اجتماعي كه با ا) 2

تحوالت اقتصادي و قدرت سياسي براي كشور مهيا كرد.
آفريقا و المللي سه قارٔه آسيا، هاي خدادادي و همچنين قرار گرفتن در چهارراه بين وسعت و گستردگي جغرافيايي و برخورداري از منابع طبيعي و ثروت) 3

اقتصادي شد. اروپا كه منجر به دستيابي جايگاه ويژٔه 
گير اقتصـاد در ايـن دوران و دسـتيابي بـه هاي عملي اقتصادي دانشمندان موجب رشد و توسعۀ چشم برخورداري از حاكمان اليق و همچنين انديشه) 4

جايگاه ويژٔه اقتصادي بين كشورهاي جهان شد.
يك از اصول اقتصادي قانون اساسي كشور است؟ ه مربوط به كدام  شد نترتيب، موارد عنوا به -۱۳۳

الحسنه. كار هستند، اما وسيلۀ كار ندارند از طريق عقد اسالمي قرض  تجهيز و تأمين منابع مالي براي افرادي كه قادر بهالف) 
اند. برداري از منابع طبيعي كشور كرده بهره صورت غيرقانوني و بدون كسب مجوز، اقدام به هاي اقتصادي كه به مجازات بنگاهب) 
گيرد تا مطابق قانون و بر اساس مصالح عامه نسبت به آن عمل شود. اموال بدون وارث در اختيار حكومت اسالمي قرار ميج) 
استفاده و رها شده بودند.  غيرقابلداليل مختلف  ه كه به  شد هاي غصب استرداد زميند) 
اند. ه سوءاستفاده اقتصادي كرده  شد افرادي كه از اماكن وقف) رسيدگي به جرم ه
48اصل  -45اصل  -46اصل  -49اصل  -44اصل ) 2  49اصل  -46اصل  -46اصل  -47اصل  -43اصل ) 1

48اصل  -46اصل  -45اصل  -47اصل  -44اصل ) 4  49اصل  -45اصل  -45اصل  -49اصل  -43اصل ) 3

هاي زير است؟ كنندٔه عبارت ملدرستي كا كدام گزينه، به -۱۳۴
  گيرد عبارتست از ...............  عنوان محور حركت اقتصادي در كشور موردتوجه قرار مي آنچه بهالف) 

باشد. كند ............... مي كارگيري عوامل مختلف داخل كشور را عنوان مي يكي از محورهاي ............... اقتصاد مقاومتي كه اهميت بهب) 
سازي اقتصاد، مستلزم ............... است. ريزي مناسب براي مقاوم برنامهج) 
هاي اقتصادي خواهيم بود. نشيني دشمنان در حوزٔه تحريم زودي شاهد عقب توان ادعا كرد كه به ، مي در صورت توانمند شدن در ...............د) 
ري آنكارگي هاي به الف) نيروي انساني و كاهش هزينه) 1

انزواي اقتصادي عدمگرايي و  برون -گانه ب) نه
وري حداكثري از منابع توليدي ج) محدود كردن بهره

گرا و گسترش حوزٔه ارتباطات كارگيري اقتصاد برون د) به
هاي اقتصادي داراي مزيت الف) افزايش قدرت توليد و انتخاب زنجيره) 2

زايي اقتصادي درون -گانه ب) ده
ج) توانمندسازي نيروي انساني در همۀ ابعاد

شكني د) توان تحريم
جاي بيكاري عوامل توليدي هاي نسبي جديد به الف) خلق مزيت) 3

انزواي اقتصادي عدمگرايي و  برون -گانه ب) ده
ج) جلوگيري از افزايش نرخ بيكاري و گسترش توليد

د) اقتصاد مردمي
ي اقتصادي به ساير كشورها و توليد همۀ نيازهاي جامعه در داخلها الف) قطع وابستگي) 4

زايي اقتصادي درون -گانه ب) نه
ج) افزايش توليدات غيرنفتي

وري از منابع هاي بهره د) حوزٔه مديريت مصرف و تعيين محدوديت
؟ترين تعريف براي اقتصاد مقاومتي در كدام گزينه بيان شده است بهترين و كامل -۱۳۵

هـاي هاي داخلي خود و فرصت ها و مشكالت داخلي و خارجي مقاوم شده است و از ظرفيت بنيان كه در برابر تكانه اقتصادي پيشرفته، مردمي و دانش) 1
شود. ها متوقف نمي كند و مهم اينكه با تحريم خارجي موجود براي رفع نيازهايش استفاده مي

هاي داخلـي و ناديـده گونه وابستگي به عوامل خارج از مرزها كه با اتكا به فرصت ليدي از درون كشور، بدون هيچاقتصادي مقاوم و متكي به عوامل تو) 2
شود. هاي اقتصادي ساير كشورها مي هاي خارجي مانع وابستگي و سوءاستفاده گرفتن ظرفيت

تي انتقال يافته به كشـورش بـه اقتـدارافزوده در توليدات فرامليّ زشهاي خارجي كه با خلق ار  اقتصادي پيشرفته و قدرتمند و متكي بر حركت سرمايه) 3
ها را بسته است. يافته و راه همۀ تحريم  اقتصادي دست

يافته در مسائل اقتصـادي كشـورش را راه دخالت كشورهاي توسعه ،ها و توان داخلي اقتصادي مقاوم كه با اخراج عوامل توليد خارجي و تكيه بر فرصت) 4
الملل به باالترين حد افزايش داده است. بها شاخص رشد اقتصادي خود را در سطح منطقه و بين كرده و با فروش يك مادٔه معدني گرانمسدود 
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توضيحات كدام گزينه درست است؟ -۱۳۶
اند. شته) مجالس سبعه: از آثار نثر قرن هفتم است كه مولوي گفته و شاگردانش آن را نو 1
اهللا همداني: موضوع كتاب تاريخي او، تاريخ پيامبران، خلفاي چهارگانه و تاريخ ايران تا دوران نويسنده است. ) رشيدالدين فضل2
هاي نظامي سروده شده است. هاي قرن نهم است كه به شيؤه داستان ) جمشيد و خورشيد: از مثنوي3
رفاي ايراني تا زمان مؤلف است.تن از ع ) تذكرٔه دولتشاه: شرح احوال صد4
موضوع، نوع نثر و نام نويسندٔه كدام اثر كامالً درست است؟ -۱۳۷

وحيد قزويني -ساده -) جامع عباسي: فقه2اسكندربيگ تركمان -بينابين -آراي عباسي: تاريخ ) عالم1
واعظ كاشفي -ساده -ن) عين الحيات: عرفا 4قاضي نوراهللا شوشتري -مصنوع -المؤمنين: عرفان  ) مجالس3
؟نيستكدام گزينه مربوط به سبك عراقي  ،هاي زباني و فكري با توجه به ويژگي -۱۳۸
ــداز ) 1    ــان بگ ــمع و ج ــو ش ــقش چ ــوز ز عش ــهدال بس ــار عشــق ب ــه ك ــدازي نيســت ك ــوز و جانگ ــز س ج

 

) مرا دعـوت مكـن واعـظ بـه حـوران از قصـور خـود2
 

ــدار مــي ــه دنيــا و  كــه مــا دي ــه عقبــي راخــواهيم ن ن
 

ـــه3 ـــي گرفت ـــتاني ) ملك ـــازه بوس ـــون ت ـــو چ اي ت
 

كـــن در بوســـتان تماشـــا بـــا دوســـتان همـــي
 

جز جمـالي كـه بـه هـر لحظـه نمايـد رخ دوسـت ) 4
 

ــــيچ دوا ــــان ه ــــه جه ــــا را ب ــــت درد دل م نيس
 

؟نيستمشخصات كلي سبك هندي در كدام گزينه مشهود  -۱۳۹
ـــود ) 1    ـــد ب ـــت خواه ـــش جه ـــه زوال ش ـــردا ك ف

 

قــــدر تــــو بــــه قــــدر معرفــــت خواهــــد بــــود
 

) بخيـــۀ انجـــم اگـــر بنـــدد دهـــان صـــبح را2
 

ـــي ـــان مـــرا م ـــو چـــاك گريب ـــوان كـــردن رف ت
 

ـــود3 ـــردد وا ش ـــون آزاد گ ـــم چ ـــد جس ) دل ز قي
 

ــا شــود چــون حبــاب از خــود كنــد قالــب  تهــي، دري
 

پس از مردن به خاك من گل افشاندن به آن مانـد ) 4
 

را هنــدو بســوزاندكــه بــا صــندل عزيــز خــويش 
 

است؟ نادرستكدام گزينه  ،هاي شعر معاصر با توجه به دوره -۱۴۰
) شاعران در اين دوره بيشتر از گذشته به جوهر شعر دست يافتند. (دورٔه چهارم)1

) جريان سمبوليسم اجتماعي يا شعر نو حماسي رواج پيدا كرد. (دورٔه دوم)2

هاي ادبي اين دوره است. (دورٔه دوم) ترين حادثه اعران از مهم) تشكيل اولين كنگرٔه نويسندگان و ش3
شد. (دورٔه سوم) هاي قبل شروع شده بود به راه خود ادامه داد و از طرف حكومت هم تقويت مي ) شعر نو تغزلي كه از دوره4
  نويسندٔه چند اثر درست است؟ -۱۴۱

ــث) ــن اوســتا (اخــوان ثال ــري)دهكــدٔه  -تنگســير (صــادق هــدايت) -از اي ــين فقي ــرمالل (ام ــارت (ســيد مهــدي شــجاعي) -پ -زي

رضا رهگذر)مهاجر كوچك ( -اسماعيل فصيح)( ۶۲زمستان  -پور) از آسمان سبز (قيصر امين -صداي سبز (موسوي گرمارودي)
) شش4  ) پنج3  ) چهار2  ) سه1

كدام گزينه دربارٔه پروين اعتصامي درست است؟ -۱۴۲
هاي اوست. كند، مناظره ان متمايز مي) آنچه شعر پروين را از ديگر 1
سرود. شيؤه انوري مي به ) اوج سخن پروين در قصايد اوست كه2
سرود. سبك ناصرخسرو و به رواني و لطافت سعدي شعر مي به ) وي در قصيده3
كرد. ويژه از سعدي تقليد مي ) وي در غزل، طبعي لطيف و احساسي رقيق داشت، به4
اند؟ منتشر شده» ۱۳۰۱«ه تماماً در سال آثار كدام گزين -۱۴۳

تنگسير -سگ ولگرد -) شمس و طغرا2افسانه -يكي بود يكي نبود -) تهران مخوف1
شمس و طغرا -تنگسير -) يكي بود يكي نبود4ققنوس -تهران مخوف -) جعفرخان از فرنگ برگشته3
م گزينه مربوط به اين دوره است؟هاي فكري شعر معاصر بعد از انقالب، كدا با توجه به ويژگي -۱۴۴
ــپرده1    ــر س ــه خنج ــنه ب ــق تش ــه حل ــان ك ــد ) آن ان

 

انـــــد آب حيـــــات از لـــــب شمشـــــير خـــــورده
 

ــت2 ــپر شكس ــردون س ــه گ ــز او م ــر ك ) آن رخ نگ
 

ـــت ـــر درشكس ـــر ورق عم ـــه ب ـــر ك ـــط نگ و آن خ
 

ـــو مـــا را چنـــان بســـوخت3 ـــراق ت ـــا غـــم ف ) جان
 

ـــوخت ـــان بس ـــدر بن ـــم ان ـــرا قل ـــرم آن م ـــز ش ك
 

ــود ) 4 ــه ب ــبب چ ــدانم س ــود و ن ــه ب ــم رفت در خش
 

گرفــت كــان مــاه لــب بــه خنــده ز هــم برنمــي
 

است؟ نادرستشناسي دورٔه معاصر  كدام گزينه از نظر سبك -۱۴۵
توجه قرار گرفت.مورد هاي سنتي  بعد از پيروزي انقالب، قالباما توجه روشنفكران بود، مورد هاي چهل و پنجاه، شعر نيمايي  ) در دهه1
گرفتند. هاي نخست شعر پس از انقالب، از تمثيل و نمادگرايي كمتر بهره مي ) در سال2
هاي كوتاه است. هاي بلند بيشتر از داستان ) از پايان دهۀ پنجاه تا پايان دهۀ شصت، گرايش به داستان3
عد، سياسي است.هاي دهۀ اول پس از انقالب، ابتدا اجتماعي و در مرحلۀ ب ) انديشۀ حاكم بر داستان4

پيشنهاديزمانکتاب کل :۲ ادبی فنون و علوم      ۱۲ درس انتهای تا ۷ درس از :۳ ادبی فنون و علوم
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هاي ادبي شعر معاصر قبل از انقالب است؟ كدام موارد از ويژگي -۱۴۶  88
شود. الف) گرايش به نماد در تصاوير شعر بيشتر مي
هاي شعر اين دوره است. گريزي از ويژگي ب) ابهام در شعر معاصر پسنديده است و معني

هاي قبل نيستند. اعران دورهج) صور خيال، جديد و نو هستند و تكرار تصاوير ش
ها باز است. د) دست شاعر براي استفاده از همۀ واژه

زياد است.ها  آن ) در شعر سنتي اين دوره تقليد از سبك عراقي و خراساني و تمايل بهه
كرده است.  هاي اين دوره، شعر اين دوره را به صائب و بيدل نزديك بندي و) گرايش به خيال

د -ج -) ب4  و -ه -) الف3و -ه -) د2  ج -ب -) الف1
است؟» دوري«وزن كدام گزينه  -۱۴۷
تـــا هســـت روي تـــو كـــه ســـر آفتـــاب داشـــت ) 1   

 

ـــا هســـت آب خضـــر كـــه دل در ســـراب بســـت ت
 

) نـــه شـــمع راســـت شـــعاعي نـــه مـــاه را تـــابي2
 

ـــب ـــمان امش ـــي در آس ـــت فروغ ـــره راس ـــه زه ن
 

ــت3 ــده اس ــدان ش ــن دن ــد از ب ــبش را مري ــل ل ) عق
 

نيست در اين هيچ شك كان لب و دندان خوش اسـت
 

رخ گر به خون شويم همي آب از جگر جويم همـي ) 4
 

ــو را ــارم ت ــود ك ــادي ب ــويم همــي ي در حــال خــود گ
 

كدام گزينه از چهار ركن سالم تكراري درست شده است؟ -۱۴۸
ــــر ) 1    ــــن برمگي ــــه م ــــردم ب ــــه ك ــــايي ك خط

 

جفــــــايي كــــــه كــــــردم ز مــــــن درگــــــذر
 

ر كويـــت ز آب چشـــم مهجـــوران فـــرات) ســـ2
 

ــر ــاب س ــتاقان خض ــان مش ــون ج ــه خ ــتت ب انگش
 

ـــن3 ـــر م ـــه س ـــا ب ـــانيد باله ـــه رس ـــدان ك ) چن
 

ــــر او ــــه س ــــي ب ــــيچ بالي ــــان ه ــــا رب مرس ي
 

ــــذري ) 4 ــــر لحظــــه در خــــاطرم بگ ــــه ه اي ك
 

يــــك زمـــــان از ســـــر خـــــون مـــــا درگـــــذر
 

وزن هستند؟ ها هم كدام مصراع -۱۴۹
ــف)     ــم ال ــر در خ ــو نظ ــردم چ ــو ك ــروي ت اب

 

بيـنم ب) اگر آن نـور تجلـي اسـت كـه مـن مـي
 

خنــدٔه شــيرين چــو درآمــد ج) بــه شــكر
 

د) اگـرم هـزار جـان هسـت فـداي خـاك پايـت
 

ــهه ــرت ب ــه عم ــد ك ــه گوين ــد ) هم ــر آم س
 

ـــه ـــديث نيايـــد و) ب ـــه در ح ـــتي ك درس
 

و -ه -) ج4ه -د -) الف3الف -ج -ه) 2و -د -) ج1
دام گزينه درست است؟ك» بحر«نام  -۱۵۰

) دمي بر چشمۀ چشمم فرود آي (هزج مسدس سالم)2بينم جهان را (رمل مثمن محذوف) ) من به روي دوست مي1
) جاويد ماندم من در اين بيچارگي (رجز مسدس سالم)4  ) دال سود عالم زياني نيرزد (متقارب مثمن محذوف)3

  است؟ نادرستنام بحر عروضي كدام گزينه  -۱۵۱

انگيز/ و عبوس ظلمت خيس شب مغموم (رمل) بارد/ روي درياي هراس ) در تالش شب كه ابر تيره مي1
) تو گويي كه بر پشت برق نگاه/ نشانيده امواج شوق و اميد/ كه باز اين دل مرده جاني گرفت (متقارب)2
ت (هزج)اند و هنوز/ در اين شط شفق آواز سرخ او جاري اس ) گلوي مرغ سحر را بريده3
آورد باد/ بر بال سرخ كشكرك پيغام شومي است (رجز) ) اي جنگل اي داد/ از آشيانت بوي خون مي4
  هاي آوايي اصلي وزن شعر نيمايي زير، در كدام گزينه درست آمده است؟ پايه -۱۵۲

آلود/ يك آشناي هاي مه كه مرا/ از عمق جاده كنم زند/ احساس مي كنم كه كسي در باد/ فرياد مي گذرد هر روز/ احساس مي اين روزها كه مي«
»زند دور صدا مي

  ) مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن ...2    ) مستفعلن مستفعلن مستفعلن ...1

  ) مفعول فاعالتن مفاعلن مفاعيلن ...4  ) مستفعلن مفاعلن مستفعلن مفاعلن ...3

كار رفته است؟ در كدام گزينه سه نوع اختيار وزني به -۱۵۳
ســـر انگشـــت تحيّـــر بگـــزد عقـــل بـــه دنـــدان ) 1   

 

نمـــا را چـــون تأمـــل كنـــد ايـــن صـــورت انگشـــت
 

ــت2 ــدار ب ــده از دي ــي دي ــه گفت ــدوز ) اي ك ــان ب روي
 

ـــدير را ـــم كـــرد جـــز تق هرچـــه گـــويي چـــاره دان
 

) دگـــر بـــه هرچـــه تـــو گـــويي مخالفـــت نكـــنم3
 

ـــي ـــه ب ـــي ك ـــر نم ـــيش ميس ـــو ع ـــا را ت ـــود م ش
 

فــتم بــه طبيــبچشــم گريــان مــرا حــال بگ ) 4
 

ـــك  ـــت ي ـــدان را گف ـــن خن ـــوس آن ده ـــار بب ب
 

اختيار شاعري كدام گزينه درست است؟ -۱۵۴
) نيســــــت گــــــويي آن حكايــــــت راســــــتي1 

 

ـــد ـــا دوي ـــم م ـــرد چش ـــر گ ـــون دل ب خ
 

جاي فعالتن) (فاعالتن به 
) ســخن رســد بــه خريــدار چــون غريــب شــود2

 

كــه مــاه مصــر محــال اســت در دكــان مانــد
 

ظر گرفتن هجاي پاياني)(بلند در ن 
ــي3 ــن م ــو م ــه در روي ت ــيكن آن نقــش ك ــنم ) ل بي

 

ـــد آن را ـــه بينن ـــده نباشـــد ك همـــه را دي
 

(ابدال) 
ـــت ) 4 ـــاه توس ـــت درگ ـــپهر ترب ـــم س ـــرمۀ چش س

 

ــل ــادام توســت نقــل همــه نق ــا پســته و ب ه
 

(قلب) 
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كدام گزينه اختيار شاعري وزني دارد؟ -۱۵۵  99
ـــه عـــالم نهـــم گفـــتم از آســـيب عشـــق ) 1    ــــانگير اوروي ب ــــن جه ــــت حس ــــالم گرف ــــۀ ع عرص

ـــواب را) گــــويي دو چشــــم جــــادوي عابــــدفريب او2 ـــتند خ ـــحر ببس ـــه س ـــن ب ـــر چشـــم م ب
ـــــن3 ـــــر درد م ـــــت ب ـــــين اس ـــــواهي ام ــــــــــر رخ زرد مــــــــــن) گ سرشــــــــــك روان ب
فـــــــراق افتـــــــد ميـــــــان دوســـــــتداران ) 4

 

ـــــــارت ـــــــد در تج ـــــــود باش ـــــــان و س زي
؟نداردوجود » تشبيه يا استعاره«هاي ي از آرايهدر كدام گزينه يك -۱۵۶
ــــو گــــر بينــــد آفتــــاب ) 1    ــــت جمــــال ت ــــاب رويماهيّ ــــت در نق ــــرم رخ ــــد ز ش ــــان كن پنه

ـــتزار2 ـــه كش ـــن كهن ـــر در اي ـــا و مه ـــم وف ــــم درو) تخ ــــد موس ــــه رس ــــود ك ــــان ش ــــه عي آنگ
ــت3 ــنگ اس ــدگهر س ــرخ ب ــل دل از چ ــيب اه ـــنگ) نص ـــر س ـــد از ثم ـــل برومن ـــه رزق نخ ـــت ك اس
ــارم از نظــر بفكنــدي چــه كــرده ) 4 ــه يــك ب ام كــه ب

 

ـــدي ـــر بكن ـــيخ مه ـــاندي و ب ـــين بنش ـــال ك نه
 

در كدام گزينه آمده است؟» مجاز، كنايه، استعاره و تشبيه«هاي ترتيب آمدن آرايه -۱۵۷
ــف)     ــد ال ــا ز ســرو كني ــابوت م ــه ت ــه روز واقع ب

 

ـــي ـــه م ـــد ك ـــه داغ بلن ـــم ب ـــااليي روي ب
 

ــمه ــ ب) در چش ــاطرهس ــوي ار خ ــرد ره بش ام گ
 

هـــا اي شـــعر اي مســـافر شـــهر خيـــال
 

ج) مــا را ز خيــال تــو چــه پــرواي شــراب اســت
 

خانـه خـراب اسـت خُم گو سر خود گير كـه خـم
 

تأمل آسـتين افشـاندن از دنيـا خـوش اسـت بيتأمـل خـوب نيسـت هيچ كاري گرچه صائب بي د) 
ب -د -ج -) الف4  الف -د -ج -) ب3ب -ج -د -) الف2  ج -د -الف -) ب1
ذكر شده است؟» وجه شبه«در كدام گزينه -۱۵۸
ــتن ) 1    ــو را مشــك خ ــف ت ــبي زل ــتم ش ــا گف ــياز خط ــوز م ــدامم هن ــر ان ــو ب ــي م ــه تيغ ــر لحظ ــد ه زن

هنـــــوز دلبـــــري شـــــعر شـــــهريارش نيســـــتچــه دل ببــردهر ) عــروس طبــع مــن اي ســايه 2
ــــاز گلگــــون كنــــد از خــــون دل خويشــــتنش) گـــر شـــود در غـــم تـــو چهـــرٔه عاشـــق كـــاهي3 ب
ــي ) 4 ــكرش م ــون ش ــب همچ ــير از ل ــوي ش ــد ب آي

 

ــي ــون م ــه خ ــيهش گرچ ــم س ــيؤه چش ــد از ش چك
؟از بقيه كمتر استتعداد استعاره در كدام گزينه  -۱۵۹
نشـــود فربـــه كاهـــد جـــان مـــي تـــا جســـم نمـــيخنــدد گريــد آن شــعله نمــي تــا شــمع نمــي ) 1   

ــيش گــل غنچــه شــد بــار دگــر ) ســير گلشــن كــردي و2 ــت پ ــت دس ــرم جمال ــه از ش ــس ك ــت ب رو گرف
ـــت؟گريـد چـرا ) سنگ اگـر در مـرگ عاشـق خـون نمـي3 ـــاد بس ـــاتم فره ـــل م ـــه نخ ـــتون از الل بيس
قــدح از دســت تـــو در خنــده و از لعــل لبـــت ) 4

 

ـــــاده هوســـــي در ســـــر پرشـــــور شـــــراب افت
است؟» ايهام تناسب«فاقدكدام بيت  -۱۶۰
چو نسـرين صـد گـل آرد بـار و چـون بلبـل هـزار آرد) بهار عمر خواه اي دل وگرنـه ايـن چمـن هـر سـال1   

ــــاد2 ــــر ب ــــو جــــاودان پ ــــوش ت از مــــــــي روشــــــــن و ترانــــــــۀ چنــــــــگ) دســــت و گ
ـــر خـــاك3 ــــر افــــالك) گـــر آفتـــاب رخـــت ســـايه افكنـــد ب زمينيــــان همــــه دامــــن كشــــند ب
ــود ) 4 ــان ســيل اشــك خ ــدم در مي ــويش آرمي ــه ب ب

 

كمــر بســتم بــه قتــل خــويش غــم را آرزو كــردم
است؟» ايهام« فاقدكدام گزينه  -۱۶۱
ــــاده اســــت) همتــي فرمــا كــه از بــاران اشــك چشــم مــن1  ــــه آب افت مــــردم بيچــــاره را در خان

ــت2 ــرار اس ــاي ق ــا ج ــو، كج ــق ت ــش عش ــا آت بـــا ايـــن دل ديوانـــه كـــه را بـــرگ صـــبوري اســـت) ب
ــــوي نخلــــي كــــه از مهــــرش 3 روم صـــــد بـــــار و يـــــك بـــــارش نبيـــــنمحــــزينم) س
ــت شمشــير نيســت4 ــاها نوب ــت جــام اســت ش ) نوب

 

ـــام ـــد در ني ـــير باي ـــف و شمش ـــد در ك ـــام باي ج
آرايۀ مقابل كدام بيت درست است؟ -۱۶۲
ـــده1  ـــي ) عق ـــار كس ـــاز از ك ـــردم ب ـــز نك (اسلوب معادله) ام كــار چــون دســت چنــار افتــاده در چمــن بــياي هرگ

ـــدســر گرديــده چشــم از طــوق قمــري ســربه ) ســروها2 ـــان تواَن ـــاد خرام ـــو شمش ـــر دل مح ـــت ب (حسن تعليل) دس

ــــــاد، گــــــردي كــــــز او در) بــــــر آخــــــور بســــــته دارد رهنــــــوردي3 ــــــد ب (اغراق) تــــــك نياب
رنــگ چــو فيــروزه كــرد و خــيس عــرق شــد ) 4

 

ـــــن تـــــب دار چهـــــرٔه كاشـــــي ز شـــــرم آن ت
 

آميزي) (حس 
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اسلوب معادله و حسن تعليل دارد؟ كدام گزينه -۱۶۳  1010
ــت1  ــر جداس ــه از بح ــت ك ــره از آن اس ــيل را نع ) س

 

هركــــه بــــا بحــــر درآميختــــه خــــاموش شــــود
 

ســــازد ســــينه را ) آه از زنــــگ كــــدورت پــــاك 2
 

ـــي ـــه را م ـــواد آيين ـــتر س ـــن ز خاكس ـــود روش ش
 

ــــاه3 ــــس آگ ــــاجز شــــيطان نشــــود ) نف دالن ع
 

ه اســتســگ كــم از شــير نباشــد چــو شــبان بــا گلــ
 

ــــتر4 ــــد بيش ــــر باش ــــان از عم ــــمت آزادگ ) قس
 

بـــر صـــد درخـــت پرثمـــر دارد بـــه يـــاد ســـرو بـــي
 

؟ندارديك از ابيات زير وجود  كدام آرايه در هيچ -۱۶۴
تا دل از خون شد تهي، چشم از پريدن بازماند  الف)   

 

گيـرد قـرار شيشه چون خالي شـود پيمانـه مـي
 

ــان ــذار ق ــخ از آن گلع ــك تل ــه اش ــوب) ب ع ش
 

كه گـل نهفتـه چـو گـردد گـالب خـالي نيسـت
 

رو ج) تاب خوي بـر عارضـش بـين كافتـاب گـرم
 

در هواي آن عرق تا هست هـر روزش تـب اسـت
 

افــالك را ز ســيلي غــم شــد كبــود روي د) 
 

ــار ــد كن ــرخ ش ــفق س ــك ش ــاق را ز رش آف
 

ــدن ) ه ــن افســانه شــرط اســت اشــك ران در اي
 

ــــر شــــيرين فشــــان ــــي تلــــخ ب دنگالب
 

) حسن تعليل4) اسلوب معادله3) اغراق2آميزي ) حس1

در كدام گزينه آمده است؟» پيروي از مرشد و مراد - نكوهش تقليد - عالج واقعه قبل از وقوع - تعلقي بي - ناپايداري دنيا«ترتيب آمدن مفاهيم  -۱۶۵
ــف)     ــد ال ــدت در كمن ــث آم ــرگ خبي ــو گ چ

 

ــــفند ــــركن از گوس ــــه دل ب ــــش ورن بك
 

پاك اگر شويند دست از چـرك دنيـا خاكيـان ب)
 

دست در يك كاسه با خورشيد چون عيسي كننـد
 

ج) گر سخن از خود نداري به كـه بربنـدي دهـان
 

تا به كي چون خامه داري حـرف مـردم بـر زبـان
 

ــاروان د)  ــن ك ــليم در اي ــد دل اي س ــراي مبن س
 

ــت ــارواني نيس ــين ك ــاختن آي ــه س ــه خان ك
 

گز بـه مقصـودي در ايـن راه خـداكي رسد هر ) ه
 

ــم ــدرين ره ه ــواني كان ــر نيســت نوج ــق پي رفي
 

ه -ج -الف -ب -) د4  ج -ه -ب -الف -) د3الف -ج -ه -د -) ب2  ج -ه -الف -د -) ب1

  ۱۶۶-۱۷۵( املفردات أو الّتعریبأو املفهوم أو  الجواب للّرتجمةعّین األصّح و األدّق يف(: 
  »:أَدنو ِمنَک َحّتی أشمَّ رائَحَة الُودِّ الّذي ال أسَتطیُع أْن أنطَقُه!« -۱۶۶
 کنم! توانم آن را بیان کنم حس کنم، پس تو را به خویش نزدیک می ) برای اینکه بوی عشقی را که منی۱ 
  آورم!آیم تا مگر رایحۀ عشقی را ببویم که نتوانستم آن را به زبان  ) به نزدیک تو می۲ 
  توانم آن را به زبان آورم، استشامم کنم! شوم تا بوی عشقی را که منی ) به تو نزدیک می۳ 
  ) برای اینکه بوی عشقی را که قادر به صحبت کردن از آن نیستم استشامم کنم، به تو تقرّب جستم!۴ 
مادر ............... »: بالَبسمِة! األُمُّ تُعیُن ِصغارَها يف الطّفولَِة َفَتحُضُنهم دامِئاً و تُالعبُهم« -۱۶۷
  کند! کشد و همراه لبخندی با ایشان بازی می کند و پیوسته آنان را به آغوش می ) فرزندان کوچکش را یاری می۱ 
 پردازد! گیرد و با خنده به بازی کردن می کند، بنابراین همیشه آنان را در آغوش می ها در خردسالی کمک می ) به بچه۲ 
  کنند! شوند و با خنده بازی می در آغوش گرفته میها  آن کند، پس پیوسته رزندان خویش در کودکی کمک می) به ف۳ 
  کند! بازی میها  آن کشد و با لبخند با را همیشه به آغوش میها  آن کند، پس ) کودکانش را در کودکی یاری می۴ 
امِء َفوَقهم کَیَف بََنی( -۱۶۸  :)ناهاأَ َفلَْم یَنظُروا إلی السَّ
  ایم؟ اند که چگونه آن را ساخته ) آیا به آسامن باالی رسشان نگاه نکرده۱ 
  ایم؟  نگرند که چگونه آن را بنا کرده ) آیا به آسامنی که باال رسشان است منی۲ 
  اند که چگونه آن ساخته شده است؟  ) آیا آسامن باالی رس خود را ندیده۳ 
ت نگاه نکرده بودند که چگونه آن را بنا کردیم؟ ) آیا آسامنی را که باالی رسشان اس۴ 
  »:بَعَدما أسلََم اإلیرانّیوَن إزداَد نُفوُذ املُفرداِت الفارسّیِة يف العربّیِة!« -۱۶۹
 ) انتشار کلامت فارسی در عربی رو به فزونی نهاد بعد از اینکه ایرانیان مسلامن شده بودند!۱  
  د شاهد فراوانی واژگان فارسی در عربی هستیم!) پس از اینکه ایرانیان اسالم آوردن۲ 
 آورند! ) نفوذ کلامت فارسی در عربی از آنجایی زیاد شد که ایرانیان به اسالم روی می۳ 
  ) پس از اینکه ایرانیان اسالم آوردند، نفوذ واژگان فارسی در عربی افزایش یافت!۴ 

کتاب کل :۲ قرآن زبان عربی،      ۵ درس انتهای تا ۳ درس از :۳ قرآن زبان عربی،
´ 20
شنهاديپي زمان
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 »:ه ال یَعرُف الَهزیَمَة و یَلَتزِم بالِعلم!أصاَب أستاذي مبَرٍَض و أصَبَح أعمٰی و لِکنَّ « -۱۷۰  1111
 شود! شناسد و به دانش پایبند می او شکست را منیاما ) استاد من به بیامری که او را نابینا کرد دچار شد، ۱ 
  باشد! شناسد و به دانش پایبند می ) استادم به یک بیامری دچار و نابینا شد، ولی او شکست را منی۲ 
  شناسد و پایبند به علم است! سستی را منیاما بتال به یک مرض شد و نابینا گشت، ) استادمان م۳ 
  شناخت و پایبند به علم باقی ماند! به مرضی مبتال گشت و نابینا شد، ولی او سستی را منیاستادمان ) ۴ 
 »:ُهناَک ُمزاِرٌع یُريّب الَخرضاوات يف الَحقل و یَسعٰی لِمراَقبِتها!« -۱۷۱
  کرد! سعی میها  آن داد و برای نگهداری شاورزی است و او سبزیجات را در کشتزاری پرورش می) آنجا ک۱ 
 کند! دهد و برای مراقبتشان کوشش می ) یک کشاورز وجود دارد که او سبزیجاتی را که در کشتزار است پرورش می۲ 
  کرد! نگهداری میها  آن دهندۀ سبزیجات در کشتزارها بود و با تالش از ) یک کشاورز هست که پرورش۳ 
  کند! تالش میها  آن دهد و برای مراقبت از ) کشاورزی وجود دارد که سبزیجات را در کشتزار پرورش می۴ 
 :الخطأعیِّن  -۱۷۲
ُر الّشاّب جهده حتّی یَتَخلََّص ِمَن الّناِر!: جوان تالش خود را تکرار می۱    کند تا اینکه از آتش رها شود! ) یَکرِّ
  کند! پس گاهی اندکی اسرتاحت می، شُعر الطّائُر ِبالتََّعِب فَقد یَسَرتِح قلیلًة!: اگر پرنده احساس خستگی کند) إْن یَ ۲ 
  ات سخت است! زیرا دوری، خواهم که مرا ترک نکنی ) أَرجو ِمنَک أّال تهُجرين ِألنَّ بُعَدک َصعٌب!: از تو می۳ 
 داشته شوی و در کار خیر رشکت کنی! کاً يف الخیر!: تو باید از کار زشت باز) َعلیَک أْن تَکوَن ناهیاً عن املنکر و شار ۴ 
عیِّن الّصحیح َعن الّتوضیحات الّتالیة:  -۱۷۳
 ) الّشعوُر بالَفرِح و الّرسوِر کثیراً!: (اإلکثاُر)۲) أخفٰی َشیئاً و َجَعلَه بعیداً عِن األنظاِر!: (أضَمَر)۱ 
 ) َجَعلَه ُحرّاً و أخرََجه ِمَن الُعبودیَِّة!: (أغلََق)۴  اِر و یَصنُع ُعّشاً فیها!: (الزّقزاُق)) طائٌر یَنُقُر ُجذوَع األشج۳ 
  »شود! شامر آورده می های صنعتی برای نظام طبیعت یک تهدید به زباله«عّین الّصحیح:  -۱۷۴
 لّصناعیُّة تهدیداً لنظام الطّبیعِة!) تَُعدُّ النُّفایاُت ا۲) تُحَسُب نفایات الّصناعة تهدیٌد لنظام الطّبیعِة!۱ 
 ) نفایات الّصناعة تُحسب تهدیداً للّنظام الطّبیعّي!۴) الّنفایات الّصناعيّة تُعّد التّهدید للّنظام الطّبیعّي!۳ 
  عّین الّصحیح يف املفاهیم: -۱۷۵

 :ثُل يف الَکرمِ ذي یُرضَُب به املَ ايئ الّ حاتم الطّ  نا ابنةُ ) أ ۱
ل خـــــویش خـــــوردکـــــه نـــــان از عمـــــهر 

  

ــــــــــ  ت حــــــــــاتم طــــــــــائی نــــــــــربدمّن
 س!:داراة الّنامب أمَرين ريّب  )۲

افســانه دو گیتــی تفســیر ایــن دو حــرف اســت
  

ــــدارا  ــــمنان م ــــا دش ــــرّوت ب ــــتان م ــــا دوس ب
 :)َه َمَعناال تَحزَن إّن اللّ () ۳

ناامیـــد از در رحمـــت بـــه کجـــا شـــاید رفـــت
  

چـــه خطـــا رفـــت هـــزار اســـتغفارهر یـــا رب از  
 :)ِه فَلْيَتَوَكِّل املؤمنونَ علی اللّ ( )۴

ـــاری ـــر ی ـــا دگ ـــو م ـــابی چ ـــه نی ـــا ک ـــا بی بی
  

چو ما بـه هـر دو جهـان خـود کجاسـت دلـداری 
 يف ضبط الحرکات: الخطأعّین  -۱۷۶
 ) الَعرَب یَنِطُق األصواَت َوفقاً أللِسَنِتهم!۲) املِسُک َعطٌر یَتَِّخُذ ِمن نَوٍع ِمَن الَغزالِن!۱ 
بَة!۴نَستَطیُع أْن نَِجَد لَُغًة دون کَلاِمٍت َدخیلٍة!) ال ۳   ) ألََّف الّدکتوُر التّونجيُّ کتاباً یَُضمُّ الکلامِت املُعرَّ
 ۱۷۷-۱۷۹( الّتحليل الّرصيفّ  اإلعراب و عنيِّ الّصحيح يف(:  
الِة و من ذریّتي، ربّنا و تقّبل دعاءِ ( -۱۷۷  :)ربِّ اجعلني مقیم الصَّ
  إلیه معرب/ منادی دون مضاف -معرفة علم -مذکّر -مفرد -م) رّب: إس۱ 
  مجرّد ثاليّث/ فعل مع فاعله و الّنون فیه وقایة -متعدّ  -للمخاطب -) اجعلني: فعل أمر۲ 
 معرب/ مفعول و منصوب بالفتحة -مذکّر -مفرد -»إفعال«من باب  -) مقیم: إسم املفعول۳ 
  الزم/ فعل مع فاعله -»تفّعل«حرفین من باب مزید ثاليّث بزیادة  -) تقبّل: فعل أمرٍ ۴ 
  »:هؤالِء یتعلّموَن و یفّقهون الجاهَل، هؤالء أفضُل، بالّتعلیم أرِسلُت!« -۱۷۸
 و الجملة فعلیّة» یتعلّمون«مبنّي/ مبتدأ و خربه  -یستعمل للجمع البعید -) هؤالء: اسم اإلشارة۱  
  عرب/ مفعول و منصوب بالفتحةم -»ُجّهال«مفرد و جمعه  -) الجاهل: اسم الفاعل۲ 
  »هؤالء«معرب/ خرب للمبتدأ  -»فُضالء«مفرد و جمعه  -مذکّر -) أفضل: اسم التّفضیل۳ 
 للمجهول/ فعل مع نائب فاعله و الجملة فعلیّة -الزم -للمتکلّم وحدة -) أرسلت: فعل ماٍض ۴ 
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 »:لألکل و الّتلِف! بعد شهوٍر شاهد املزارُع أّن الخرضاوات باملزرعة تتعرُّض « -۱۷۹  1212
/ فعل و فاعله  -مزید ثاليّث من باب له حرفان زائدان -) شاهد: فعٌل ماٍض ۱   » املزارع«متعدٍّ
و مرفوع » شاهد«معرب/ فاعل لفعل  -اسم املکان -معرّف بأل -) املزارع: من الجموع املکّرسة۲ 
  و منصوب» أنّ «معرّف بأل/ اسم  -معرب -جمع سامل للمؤنّث -الخرضاوات: إسم )۳ 
  الزم/ فعل مع فاعلِه -مزید ثاليّث بزیادة حرفین -للمخاطب -) تتعرُّض: فعٌل مضارعٌ ۴ 
 ۱۸۰-۱۸۵( عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة(: 
  فیه املستثنی منه:  لیسعیِّن ما  -۱۸۰
 )َوجَهه کُّل يشٍء هالِک إّال () ۲) ما بقي األطفال يف الغرفة إّال واحداً منهم!۱ 
 )َهل جزاُء اإلحساِن إّال اإلحسان() ۴  !ِه أحٌد إّال القوم الکافرین) ال ییأُس من َروح اللّ ۳ 
  إْسَمي الفاعل: الَْیسٰ منه  عیِّن املُستثنٰی و املُستثنی -۱۸۱
یاُح إلی املناطق الجمی۲) الیوم مل یشارِک الطَّلبُة يف الّصّف إّال فائزاً منهم!۱   لة إّال واحداً فَُهو بَقَي يف الُفندق!) سافََر السُّ
 ) الوالداِن ما قَبَّال أوالَدهام إّال أصاِغرَهم!۴ ) ال یُجیُب املُدرّسوَن أسئلَة الطّّالِب إّال ُمَدرَِّسنا الحاِذَق!۳ 
عیِّن ما فیه تأکیٌد لِلفعِل:  -۱۸۲
 مُنوا بربّکم إیامناً صاِدقاً و افتخروا بذلَک!) آ ۲) إْن تُحاِولُوا يف إکتساِب الَفضائِل ُمحاولًة تَنجحوا!۱ 
 ) هذا الرّجل یَلَعُب أمام الّناس لعباً یُعجُب املتفرّجین!۴ ) یتواَضُع هذا الرّجل تواضعاً ال نَرٰی مثله يف اآلخریَن!۳ 
  فیه أسلوب الّنداء: لیسعیِّن ما  -۱۸۳
  ق الحیاَة لِیَبلَُونا أیُّٰنا أْحَسُن عمالً!) ريّب َخلَ ۲) صدیقي ال تَُکْن بخیالً يف هذه الّدنیا!۱  
 ) صدیقي اُتُرِک التّکاُسَل يف خیراٍت تَطلُبها!۴) َريّب إيّن أحتاُج إلٰی لُطِفَک و عنایتَک!۳  
عن الفعل املضارع:  الخطأعیِّن  -۱۸۴
 ُموها ِألنّها تَِقلُّ شأنَُکْم!) ال تُجیبُوا إلٰی ما ال تَعلَ ۲) َمن یُصاِدقوا الکّذاب یَُقرّْب علیهم البَعید!۱ 
َم َمْن ال یَجَعُل اإلجتهاَد نُصب أعیُِنه!۳   ه ِألّن الکافرین یَیأُسوَن ِمْنها!) ال تَیْأُسوا ِمْن روح اللّ ۴) لَْن یَتَقدَّ
 )عبارة جاءت الجملة بعد الّنکرة؟ (الجملة الوصفّیة يّ يف أ  -۱۸۵
 یزرع خیراً یحصد رسوراً يف حیاته! يذ) قد سمعنا کثیراً أّن الّ ۲ ات صغیرة بفمه!ائر الّصغیر من جبل یحمل حبّ ) هبط الطّ ۱ 
 العربیّة و الفرنسیّة! اللّغةیحّب أن یتعلّم  حمیدٌ األصغر  ي) أخ۴ ه شاکراً!) الّصالة عمل یتقرّب بها اإلنسان املؤمن إلی اللّ ۳ 

شود؟ شاخته مي»تلسكوپ«عنوان مخترع  عصر رنسانس بهيك از دانشمندان  كدام -۱۸۶
) گوتنبرگ4  ) بطلميوس3  ) گاليله2  ) كپلر1
كسي بود كه:» واسال«در جامعۀ قرون وسطا،  -۱۸۷

) اجازه نداشت ملك ارباب خود را ترك كند.2  ترين مرتبۀ نظام فئودالي قرار داشت. ) در پايين1
كرد. پرداخت و حكم صادر مي ) به قضاوت مي4  .دهد يار ي را ارباب خود جنگ هنگام) موظف بود 3
(مدينةالنبي) بود؟ ثربي در اسالم ريچشمگ گسترش و نفوذدر تاريخ صدر اسالم، كدام مورد بيانگر  -۱۸۸

) پيوند ميان مهاجران و انصار2    ) انعقاد پيمان عقبۀ دوم1
عمومي مدينه نامۀ ) انعقاد پيمان4    ) بناي مسجد النبي در مدينه3
؟آمد ديپد بزرگ قطع با ييها كتاب و يافت شيافزا يفيكبه لحاظ كمّي و  ها كتاب كردن مصور ،يك از جانشينان تيمور در عصر كدام -۱۸۹

) بايسنقر ميرزا4  ) سلطان حسين بايقرا3) اميرعليشير نوايي2  گميب گوهرشاد) 1
اي در پي داشت؟ غاز شده بود، چه نتيجهآاز زمان امام صادق» وكالت انيجر«عنوان با ياسالم حركتي كه در جامعۀ -۱۹۰

گيري مرجعيت شيعي ) شكل    2) ايجاد مكتب اهل بيت 1
يانحراف يفرهنگ و يفكر  يها انيجر ) انحالل 4الحكمه هاي علمي در بيت ) ترويج مناظره3
تسخير پايتخت پرآوازٔه ساسانيان (تيسفون) شدند؟ اعراب مسلمان، با شكست سپاه ايران در كدام جنگ، موفق به -۱۹۱

) نهاوند4  ) قادسيه3) جلوال2  ) ذوقار1
شده است؟ نگاري است كه در آن، زندگي يك فرمانروا به اشارٔه وي ثبت و ضبط مي كدام كتاب، نمونۀ بارزي از نوعي تاريخ -۱۹۲

آراي عباسي تاريخ عالم) 4  التواريخ ) جامع3) شاه اسماعيل نامه2  يشاه فتوحات) 1

کتاب کل :۲ تاریخ      ۱۲ درس انتهای تا ۷ درس از :۳ تاریخ
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آميز بود؟ عباسي همواره خصومت خالفت با طبرستان انيعلو حكومت روابطبه كدام علت،  -۱۹۳  1313
.شمردند يم خالفت غاصب را انيعباس) علويان، 2گرفت. ) خليفۀ عباسي، جانب سامانيان را مي1

كرد. خليفۀ عباسي، از اعطاي فرمان و لوا به علويان خودداري مي )4دانستند. ) علويان، عباسيان را در سركوب خوارج ناتوان مي3
كرده بود؟ سستشام را  ۀمنطق در يشرق روم يامپراتور تيحاكم يها هيپادر زمان خلفاي نخستين، چه عاملي  -۱۹۴

يترانه) مهاجرت قبايل عرب به مناطق شرقي درياي مد 2نشيني ) حملۀ اعراب مسلمان و اجبار سپاه روم به عقب1
ي مردم با طبقۀ حاكم روميقوم يها تفاوت و يمذهب اختالفات) 4المقدس (ايليا) به دستور خليفۀ دوم ) محاصرٔه شهر بيت3
؟داشت هبرعهد را يپهلو ميرژ تكاريجنا سران يريدستگبالفاصله پس از پيروزي انقالب اسالمي، كدام نهاد انقالبي، وظيفۀ حفظ نظم و امنيت و  -۱۹۵

انقالب اسالمي  ) دادسرا و دادگاه2 ) شوراي انقالب اسالمي1
ياسالم انقالب پاسداران سپاه) 4 ) كميتۀ انقالب اسالمي3
وزيري چه كسي آغاز شد؟ در دورٔه پهلوي دوم، نخستين مرحله از اصالحات آمريكايي در ايران، در زمان نخست -۱۹۶

) علي اميني4  رعباس هويدا) امي3) احمد قوام2  ) اميراسداهللا علم1
در زمان حضور احمدشاه قاجار در اروپا، رضاخان با كدام اقدام بر محبوبيت خود ميان مردم افزود؟ -۱۹۷

) سركوب شورش شيخ خزعل2 ) فاسد جلوه دادن حكومت قاجار1

يران) طرح ايدٔه برقراري حكومت جمهوري در ا 4) جلوگيري از ترويج افكار كمونيستي در كشور3
ها از حكومت جمهوري برقرارشده در اين كشور پس از جنگ جهاني اول، چه بود؟ علت نارضايتي آلماني -۱۹۸

) منحل كردن احزاب رقيب2 ) امضاي پيمان ورساي1
هاي دولتي از افراد غيرنازي ) پاكسازي سازمان4) تقلب در انتخابات از طريق ارعاب مردم3
ت، چه راهكاري اتخاذ نمود؟نف شدن يمل قانون بيتصو ازمنظور جلوگيري  ي انگلستان بهاقتصاد يها ميتحر با مقابله يبرا مصدق دكتر دولت -۱۹۹

.نمود اجرا را نفت بدون اقتصاد) برنامۀ 2شكايت كرد. الهه يالملل نيب وانيد به  )1

د كمك خواست.متح لمل سازمان تيامن يشورا) از 4) رابطۀ سياسي ايران با لندن را قطع نمود.3
اوج حماسۀ دفاع مقدس ملت ايران در برابر تهاجم دشمن بعثي در كدام عمليات رقم خورد؟ -۲۰۰

المقدس ) بيت4  االئمه ) ثامن3) مرصاد2  المبين ) فتح1

يب در كدام گزينه آمده است؟ترت به» هاي ژئوپليتيكي قدرت و نظريه«هاي زير دربارٔه  پاسخ درست پرسش -۲۰۱
راتزل چه نام داشت؟ ۀالف) نظري

يك از شرايط تبديل شدن يك كشور به قدرت دريايي اشاره دارد؟ به كدام»مجاورت كشور با يك يا چند دريا«آلفرد ماهان  ۀدر نظري ب)
دانست؟ مكيندر كدام منطقه را منبع بزرگ قدرت مي پ)

شرق اروپا -افياييموقعيت جغر  -) فضاي حياتي1
اروپاي مركزي -موقعيت جغرافيايي -ها ) قدرت خشكي2
شرق اروپا -وضع طبيعي سواحل -) فضاي حياتي3
اروپاي مركزي -وضع طبيعي سواحل -ها ) قدرت خشكي4
است؟ نادرستمرز  در موردكدام عبارت و  مرز بين كدام كشورها از نوع تطبيقي است -۲۰۲

.خطي اعتباري و قراردادي است -و جنوبي) مرز كره شمالي 1

.اند المللي داشته تا امروز ارزش حقوقي و بين هاي دور مرزها از گذشته -) مرز هند و پاكستان2

.آخرين حد قلمرو زميني، دريايي و هوايي هر كشور است -) مرز كره شمالي و جنوبي3

است. شورها از يكديگرترين عامل تشخيص و جدايي ك مهم -) مرز هند و پاكستان4
ست؟ا» پيرامون -مركز« ۀدر نظري گي كدام دسته از كشورهاژترتيب وي هريك از موارد زير به -۲۰۳

»صدور سرمايه -وارد كردن مواد اوليه -وابستگي به واردات كاالهاي صنعتي«

مركز -مركز -) پيرامون4  مركز -كزمر -پيرامون نيمه )3  مركز -پيرامون -پيرامون )2  مركز -پيرامون -پيرامون نيمه )1
هاي غربي به پيوستن كريمه به روسيه اعتراض دارند؟ چرا دولت و دهد كدام گزينه موقعيت شبه جزيرٔه كريمه را نشان مي -۲۰۴

.شده است كريمه تا پيش از فروپاشي شوروي بخشي از خاك اوكراين محسوب مي -) شمال درياي سياه و جنوب اوكراين1

.شده است كريمه تا پيش از فروپاشي شوروي بخشي از خاك اوكراين محسوب مي -وب درياي سياه و شمال اوكراين) جن2

.ستا تسلط بر منطقۀ كريمه، فرمانروايي بر درياي سياه و منطقۀ اوراسيا -) شمال درياي سياه و جنوب اوكراين3

.ستا ، فرمانروايي بر درياي سياه و منطقۀ اوراسياتسلط بر منطقۀ كريمه -) جنوب درياي سياه و شمال اوكراين4

کتاب کل :۲ جغرافیا      ۶ درس انتهای تا ۴ درس از :۳ جغرافیا
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است؟ نادرستكدام گزينه  هاي زير، هر دو عبارتِ با توجه به عبارت -۲۰۵  1414
.ميليارد تن است 5/1ميانگين توليد ساالنۀ غالت در جهان  -شود برنج از غالت مهمي است كه تنها در نواحي خاص كشت مي )1

نق ندارد.رو  فقيركشاورزي تجاري در كشورهاي  -اند پاكستان در زمينۀ توليد برنج به خودكفايي رسيده و پينبا انقالب سبز، فيلي )2
ترين صادركنندگان گندم در جهان است. چين از بزرگ - محصول خاص اختصاص دارد چندهاي كشاورزي كه به توليد  نتيشن عبارت است از زمينالپ )3
هاي اقتصادي به سه بخش عمده تقسيم شد. ميالدي، فعاليت 1980 ۀاز ده - شود هاي مهم همۀ كشورها محسوب مي برنامهامنيت غذايي جزء اهداف و  )4
كند؟ كدام گزينه پاسخ صحيح سؤاالت زير را ارائه مي -۲۰۶

؟كدام استترين زبان خانوادٔه زباني آفروآسيايي  مهم الف)
؟آغاز شددر كدام دوران ، اي زباني جهانترين تغييرات تاريخي در الگوه ب) يكي از مهم

؟آيد شمار مي مبتني بر يكتاپرستي به ،از اديان يك پ) كدام
دين هندو -انقالب صنعتي -) حامي2    دين بودا -انقالب صنعتي -عربي) 1
دين زرتشت -عصر اكتشافات جغرافيايي -عربي) 4آنيميسم -عصر اكتشافات جغرافيايي -) حامي3
؟شود نميهاي نواحي كوهستاني است كه در نواحي ساحلي ديده  گزينه از قابليت كدام -۲۰۷

) معادن4  هاي گردشگري ) قابليت3) ماهيگيري2  ) تأمين منابع آب شيرين1
يك از انواع هوازدگي اثرگذارند؟ ترتيب بر كدام به» كننده هاي تجزيه باكتري«و» باران اسيدي«-۲۰۸

فيزيكي -) زيستي4  شيميايي -) شيميايي3زيستي -يميايي) ش2  زيستي -) فيزيكي1
كند؟ درستي پر مي هاي زير به ي خالي را در گزينههاجا ترتيب، به كدام گزينه -۲۰۹

شود. گفته مي...............  الف) به وضعيت گذرا و موقتي هواكره در يك محل در مدت زماني كوتاه
.گيرد شكل مي...............  و...............  ب مراكزترتي ها به ب) در ناحيۀ استوا و قطب

پرفشار -فشار كم -وهوا ) آب4  فشار كم -پرفشار -) هوا3فشار كم -پرفشار -وهوا ) آب2  پرفشار -فشار كم -) هوا1
هاي حفظ ايمني در يك از روش دامجزء ك ،آموزش رعايت نكاتي نظير پرهيز از سبقت غيرمجاز و استهاي برقي  از معايب اتوبوس ،يك كدام -۲۱۰

ونقل است؟ حمل
وضع قوانين و مقررات -برق ۀبر بودن گسترش شبك هزينه )2  تقويت فرهنگ ايمني -) عمر پايين موتور1
تقويت فرهنگ ايمني -برق ۀبر بودن گسترش شبك هزينه) 4  وضع قوانين و مقررات -عمر پايين موتور )3
درستي بيان شده است؟ هاي زير در كدام گزينه به درستي يا نادرستي عبارت -۲۱۱

ونقـل در كشـور مـا را ها، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازي و سپاه پاسداران از جمله نهادهايي هستند كه مـديريت حمـل الف) شهرداري
.برعهده دارند

.ونقل شهري است ترين راهكار بهبود حمل ها مهم راهها و بزرگ گسترش اتوبان ب)

.ميالدي در شهرهاي دنيا در دستور كار قرار گرفت ۱۹۹۰از سال  BRTپ) ايجاد خطوط 

.ونقل چند وجهي است از مصاديق حمل ،ونقل دريايي پوشاك، سوخت و... از طريق حمل ،جايي طيف متنوعي از كاالها از قبيل مواد خوراكي هجاب ت)

درست -نادرست -درست -نادرست) 2  نادرست -درست -نادرست -درست) 1
درست -نادرست -درست -درست) 4  نادرست -درست -نادرست -نادرست) 3
اي كدام است و منظور از آن چيست؟ بارترين حركات دامنه خسارت -۲۱۲

حركت كُند و نامحسوس رسوبات سطح دامنه در مدت زمان طوالني -لغزش )1
هاي پرشيب و پرتگاهي هها در سطح دامن سنگ ها و خرده سقوط آزاد سنگ -ريزش )2
هاي پرشيب جايي حجم عظيم مواد در سطح دامنه جابه -) لغزش3
شيب كمهاي  جايي حجم عظيم مواد در سطح دامنه جابه -) ريزش4
ميهنان ما شد در كدام منطقه اتفاق افتاد؟ زيادي از هم ٔهباختن عد موجب جان ۱۳۴۵-۱۳۴۶ هاي سالي شديدي كه در سال خشك -۲۱۳

) فارس4يزد )3  ) كرمان2  جنوب خراسان )1
است؟ نادرستانجام كدام كار در زمان وقوع زلزله  -۲۱۴

آن پناه بگيريم.هاي اصلي  در كنار ستوناگر در ساختمان حضور داريم، ) 1
.هاي بلند و تيرهاي چراغ برق فاصله بگيريم ) اگر در خيابان هستيم، از ساختمان2

.كرده و از آن خارج شويم متوقفي هستيم، خودرو را در مكان مناسب ل رانندگ  در حا) اگر 3

.پله و آسانسور استفاده نكنيم از راه ،در صورت حضور در ساختمان )4

هستند؟ »اي مديريت سيل هاي سازه روش« ءدر كدام گزينه تمامي اقدامات ذكرشده جز -۲۱۵
هاي انحرافي ايجاد كانال -گير سيل ٔهوساز در محدود ختپرهيز از سا  -ها ) تعيين حريم توسعه براي رودخانه1
احداث سدهاي تنظيمي -ههاي مهاركنند  ايجاد ديواره -ها ) اصالح بسترهاي رودخانه2
ها هدايت و اصالح شيب آبراهه -هاي امداد و نجات ايجاد پايگاه -اي ) احداث سدهاي ذخيره3
ها نفوذ دادن آب باران در حوضه -هاي پايداركننده ايجاد ديواره -هاي انحرافي ) ايجاد كانال4
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ترتيب هريك از عبارات زير با چه مفهومي ارتباط دارند؟ به -۲۱۶
هايي از علوم انساني و اجتماعي ها و قابليت سلب شدن ظرفيت ■
 ها بودن دنبال سعادت همۀ انسان به ■
 لۀ پير شدن جمعيتتالش جوامع براي حل مسئ ■
مسئوليت و تعهد - ها و هنجارهاي آن در خدمت گروه و قوم خاصي نيست فرهنگي كه عقايد، ارزش - ناديده گرفتن تفاوت علوم انساني با علوم طبيعي )1
 سطح دوم عقالنيت -هاي مشترك انساني عقايد و آرمان -) قائل بودن به هويت مادي ذهن افراد و فرهنگ2
 سطح دوم عقالنيت - هاي مشترك انساني عقايد و آرمان - گرفتن تفاوت علوم انساني با علوم طبيعي ناديده )3
مسئوليت و تعهد -ها و هنجارهاي آن در خدمت گروه و قوم خاصي نيست فرهنگي كه عقايد، ارزش -) قائل بودن به هويت مادي ذهن افراد و فرهنگ4
ر در كدام گزينه آمده است؟ترتيب پيامد هريك از عوامل زي به -۲۱۷

خورده فرهنگ غني و قوي قوم شكست ■
 امپرياليسم فرهنگي ■
 قدرت و غناي فرهنگ اسالمي ■
 در سايۀ قدرت و سلطۀ جهان غرب عمل كردن استبداد استعماري ■
-اي بـود اي و عشـيره مي كه مبتني بر روابـط قبيلـهمقابله با قدرتي در جامعۀ اسال -از ميان رفتن مقاومت فرهنگي -دست آوردن استقالل سياسي ) به1

 حذف مظاهر فرهنگ اسالمي
مقابله با قدرتي در جامعـۀ اسـالمي كـه مبتنـي بـر روابـط -گسترش تصرفات اقتصادي و سياسي -) به خدمت گرفتن گروه مهاجم براي فرهنگ خود2

 غرب تأمين نيازهاي اقتصادي و فرهنگي جهان -اي بود اي و عشيره قبيله
هـاي مهـاجم بيگانـه در اسـتفاده از مفـاهيم و ناگزير ساختن گروه -از ميان رفتن مقاومت فرهنگي -) به خدمت گرفتن گروه مهاجم براي فرهنگ خود3

 حذف مظاهر فرهنگ اسالمي -هاي ديني در ظاهر رفتارهاي خود ارزش
هـاي هاي مهاجم بيگانـه در اسـتفاده از مفـاهيم و ارزش ناگزير ساختن گروه -گسترش تصرفات اقتصادي و سياسي -دست آوردن استقالل سياسي ) به4

تأمين نيازهاي اقتصادي و فرهنگي جهان غرب -ديني در ظاهر رفتارهاي خود
 كنند؟ ترتيب هريك از عبارات زير به چه مفهومي اشاره مي به -۲۱۸

كنند. ود را توجيه دنيوي و اين جهاني ميدر جهان غرب، دينداران، ناگزير هنجارها و رفتارهاي ديني خ ■
 شناسي آن فرهنگ است. شناسي هر فرهنگي متناسب با هستي انسان ■
 انكار دخالت دين در امور دنيوي ■
 شناسي با سكوالريسم و اومانيسم عنوان نوعي معرفت همراه شدن روشنگري به ■
شناختي فرهنگ معاصر غرب اصالت انسـان دنيـوي و ايـن ترين ويژگي انسان مهم -ده استبيني غالب درآم صورت جهان ) در جهان غرب سكوالريسم به1

جايز دانستن همۀ امور در قياس با خواست انسان -هاي محلي براي حذف كليسا روش قدرت -جهاني است
هاي محلي بـراي حـذف روش قدرت -يسم استاومانيسم از نتايج منطقي سكوالر  -بيني غالب درآمده است صورت جهان ) در جهان غرب سكوالريسم به2

 ساخته شدن فلسفۀ روشنگري -كليسا
-اومانيسم از نتايج منطقي سكوالريسم اسـت -كنند هايي وجود دارد كه آشكارا، ابعاد غيرمادي جهان هستي را انكار مي ) در جهان غرب باورها و فلسفه3

 جايز دانستن همۀ امور در قياس با خواست انسان -دنبال كردن سكوالريسم در عمل توسط كليسا در قرون وسطي
شناختي فرهنگ معاصر ترين ويژگي انسان مهم -كنند هايي وجود دارد كه آشكارا، ابعاد غيرمادي جهان هستي را انكار مي ) در جهان غرب باورها و فلسفه4

ساخته شدن فلسفۀ روشنگري -ط كليسا در قرون وسطيدنبال كردن سكوالريسم در عمل توس -غرب اصالت انسان دنيوي و اين جهاني است
پذير در فرهنگ كشورهاي غيرغربي در قرون اخير، در كدام گزينه ترسيم شده است؟ علت پيدا شدن وضعيت متزلزل و آسيب -۲۱۹

داد. ا اقتصادي بين جوامع قرار ميوجود آمدن جامعۀ جهاني از طريق روابطي كه سرنوشت تعامالت فرهنگي را تابع روابط سياسي، نظامي ي ) به1
هاي متفاوت كه به تضاد در مناسـبات كشـورهاي مركـز و گيري روابط اقتصادي، سياسي، نظامي و فرهنگي بين كشورهاي مختلف با حاكميت ) شكل2

 پيرامون انجاميد.
هـاي سياسـي و اقتصـادي را در حاشـيۀ روابـط و سـازمان وجود آمدن شكل جديدي از روابط ميان جوامع با جامعۀ جهاني كه كشورهاي غيرغربي ) به3

 داد. جهاني، در تقابل با كشورهاي غربي قرار مي
صـورت صورت جوامع مركزي و ديگر جوامع را بـه گيري سازماندهي سياسي و اقتصادي جديد، در دو سدٔه نوزدهم و بيستم كه جوامع غربي را به ) شكل4

جوامع پيراموني درآورد.

پيشنهاديزمانکتاب کل :۲ شناسی جامعه      ۱۰ تا ۶ های درس :۳ شناسی جامعه
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كند؟ ترتيب روندهاي سه گانۀ زير را به درستي كامل مي كدام گزينه به -۲۲۰  1616

 (الف)۱
زني در گرفته شدن قدرت چانه
 اقتصاد جهاني

(ب)

 (ج)گيري ليبراليسم اوليه شكل۲
باز شدن راه استثمار براي صاحبان

 ثروت

به دست آوردن ثروت از كشورهاي۳
پيراموني، توسط كشورهاي مركز

ه كارگران و اقشار ضعيفتأمين رفا
(د)كشورهاي غربي

انتقـال مشـكالت حـاد درونـي -ناديده گـرفتن عـدالت -وابستگي اقتصادي به كشورهاي استعمارگر -) بازار مصرف شدن براي كاالهاي كشورهاي غربي1
كشورهاي غربي به بيرون از مرزهاي خود

كشي از كشورهاي غيرغربي بهره -تكيه بر شعار آزادي و به ويژه آزادي اقتصادي -ثروت جهاني نامتعادل انجام شدن توزيع -محصولي شدن اقتصاد ) تك2
 كشي از كشورهاي غيرغربي بهره -ناديده گرفتن عدالت -نامتعادل انجام شدن توزيع ثروت جهاني -) بازار مصرف شدن براي كاالهاي كشورهاي غربي3
انتقال مشكالت حـاد درونـي -تكيه بر شعار آزادي و به ويژه آزادي اقتصادي -دي به كشورهاي استعمارگروابستگي اقتصا -محصولي شدن اقتصاد ) تك4

كشورهاي غربي به بيرون از مرزهاي خود
 و در ارتباط با بحران معرفتي و معنوي درست است؟ نادرستهاي اقتصادي  كدام گزينه در ارتباط با بحران -۲۲۱

در دوران رنسانس، كتاب مقدس و شهود آباء كليسا -شوند هاي جهاني محسوب مي اي، از جمله بحران هاي منطقه ف بحرانهاي اقتصادي برخال  ) بحران1
تدريج به بحران معرفتي انجاميد. عنوان روش معرفتي، مورد ترديد قرار گرفت و به به

هاي اقتصادي به سرعت آثار و پيامدهاي خـود را در سـطح جهـان انگيري اقتصاد جهاني و كاهش اهميت مرزهاي سياسي و جغرافيايي، بحر  ) با شكل2
رفت از بحران معرفتي بعد از رنسانس، وحي و شهود را در شناخت علمي ناديده گرفت و به شناخت از راه عقل و جهان غرب براي برون -آشكار ساختند

 تجربه بسنده كرد.
بحران معرفتي جديد هنگامي آغاز شد كـه -پذيرفتند ها اثر مي شدند و از عوامل داخلي آن حدود ميهاي اقتصادي در ابتدا به كشورهاي غربي م ) بحران3

 هاي غيرتجربي و غيرحسي آشكار شد. هاي علمي دانش تجربي و همچنين وابستگي آن به معرفت محدوديت
ترديد دربارٔه مباني علوم تجربي غربي، در حقيقت ترديد -گيرد ميهاي مربوط به بحران اقتصادي همواره قشرهاي فقير و ضعيف جامعه را در بر  ) آسيب4

 هاي هويتي فرهنگ غرب يا همان پساسكوالريسم بود. دربارٔه بنيان
كند؟ درستي كامل مي هاي اجتماعي كشورهاي اسالمي، جدول زير را به كدام گزينه در ارتباط با جريان -۲۲۲

هاي اجتماعي كشورهاي اسالمي جريان

ارگران نخستين اسالميبيد -۱

جريان موازي با بيدارگران نخستين -۲
(الف)

(ب)
(ج)

(د)

هـاي كردند، حتـي گـاهي انديشـه گروهي كه از رويارويي مستقيم با باورهاي ديني مردم خودداري مي -روشنفكري التقاطي -منورالفكران -) روشنفكران1
داشتند. خود را در پوشش ديني بيان مي

 روشنفكران چپ كشورهاي مسلمان كه مورد حمايت بلوك شرق نيز قرار داشتند. -روشنفكري التقاطي -روشنفكران -) منورالفكران2
گروهي كه از رويارويي مستقيم با باورهـاي دينـي مـردم خـودداري -كردند گروهي كه آشكارا افكار غيرتوحيدي را مطرح مي -روشنفكران -) منورالفكران3

 داشتند. هاي خود را در پوشش ديني بيان مي حتي گاهي انديشه كردند، مي
روشنفكران چپ كشورهاي مسلمان كه مورد حمايت بلوك شرق نيز -كردند گروهي كه آشكارا افكار غيرتوحيدي را مطرح مي -منورالفكران -) روشنفكران4

 قرار داشتند.
گشت؟ و شاخصۀ مهم بيـداري مي ها، در چهرٔه استعمار نو باز دست كارگزاران اين انقالب بخش، استعمار با هاي آزادي به چه دليل در انقالب -۲۲۳

 اسالمي نسبت به حركت نخستين بيدارگران اسالمي چيست؟
نخبگـان بـهانتقال بيداري اسالمي از سـطح  -شدند بخش در مقابله با استعمار قديم و حذف كارگزاران مستقيم غرب موفق نمي هاي آزادي ) زيرا انقالب1

مردم و فرهنگ عمومي جهان اسالم
اصـالح رفتـار حاكمـان جوامـع -تـوفيقي نداشـتند بخش در قطع وابستگي اقتصادي و فرهنگي نسبت به كشورهاي استعمارگر هاي آزادي ) زيرا انقالب2

 اسالمي براي حفظ استقالل و عزت جهان اسالم
اصالح رفتار حاكمـان جوامـع اسـالمي بـراي -شدند تعمار قديم و حذف كارگزاران مستقيم غرب موفق نميبخش در مقابله با اس هاي آزادي ) زيرا انقالب3

 حفظ استقالل و عزت جهان اسالم
انتقال بيـداري اسـالمي از سـطح -توفيقي نداشتند بخش در قطع وابستگي اقتصادي و فرهنگي نسبت به كشورهاي استعمارگر هاي آزادي ) زيرا انقالب4

ان به مردم و فرهنگ عمومي جهان اسالمنخبگ
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در دورٔه اخير از منظر برخي دانشمندان چه عواملي مانع توسعه و پيشرفت قدرت و ثروت شده است؟ و چـه كسـاني از قـدرت اجتمـاعي -۲۲۴  1717
 بيشتري برخوردارند؟

دي ديگران را به خدمت بگيرند.كساني كه بتوانند كار ارا -ها هاي شديد به آن ) پيامدهاي ناخوشايندشان و واكنش1
 كساني كه بتوانند كار ارادي ديگران را به خدمت بگيرند. -اي هاي اخالقي و نگاه وسيله ) ارزيابي2
كساني كه توان تأثيرگذاري بيشتري بر اراده ديگران دارند. -ها هاي شديد به آن ) پيامدهاي ناخوشايندشان و واكنش3
كساني كه توان تأثيرگذاري بيشتري بر اراده ديگران دارند. -اي نگاه وسيله هاي اخالقي و ) ارزيابي4
كند؟ كدام گزينه جدول زير را در ارتباط با مقايسۀ نبرد، در گذشته و حال، كامل مي -۲۲۵

ابزارحوزه و قلمرو
(ج)(الف)نبرد در گذشته

(د)(ب)نبرد در حال

جنگ نرم -كشورگشايي -ها دولت، ملت -) سرزمين و خاك كشورها1
 رسانه -نظامي -فرهنگ -) سرزمين و خاك كشورها2
 جنگ نرم -نظامي -ها دولت، ملت -) پادشاهي و سلطنت3
 رسانه -كشورگشايي -فرهنگ -) پادشاهي و سلطنت4
آيند؟ هاي زير در چه فضايي به وجود مي هريك از حالت -۲۲۶

هاي غلط هاي صحيح از ارزش ه منظور تشخيص ارزشها ب ناگزير شدن براي مقايسۀ ارزش ■
 ها ها و ارزش از بين رفتن امكان مقايسه و داوري فرهنگ ■
 شناسان هاي طبيعي براي جامعه هاي اسمي و نابرابري مورد توجه قرار گرفتن تفاوت ■
ۀ هر فرهنگ مجبور باشد كه آن فرهنـگ را فقـط از منظـروقتي علوم اجتماعي براي مطالع -هاي مختلف به مرزهاي خودشان ) محدود نماندن فرهنگ1

هاي اجتماعي منجر شدن به نابرابري -اند، ببيند و بررسي كند مردمي كه آن را پذيرفته
ههـاي انسـاني از جملـ شناسي با منحصر كردن علم به علوم تجربـي، ارزش زماني كه جامعه -هاي مختلف به مرزهاي خودشان ) محدود نماندن فرهنگ2

-كنـد عنوان يك پديدٔه خنثي و فاقد معنا مطالعه مـي زدايي و معنازدايي از قدرت، آن را به داند و با ارزش هاي سياسي را قابل مطالعۀ علمي نمي ارزش

 به قشربندي اجتماعي منجر شدن
هاي هاي انساني از جمله ارزش ه علوم تجربي، ارزششناسي با منحصر كردن علم ب زماني كه جامعه -) توجه به معاني فرهنگي در مطالعۀ جوامع مختلف3

بـه -كنـد عنوان يـك پديـدٔه خنثـي و فاقـد معنـا مطالعـه مـي زدايي و معنازدايي از قدرت، آن را به داند و با ارزش سياسي را قابل مطالعۀ علمي نمي
 هاي اجتماعي منجر شدن نابرابري

وقتي علوم اجتماعي براي مطالعۀ هر فرهنگ مجبور باشد كه آن فرهنگ را فقط از منظـر مردمـي -) توجه به معاني فرهنگي در مطالعۀ جوامع مختلف4
 به قشربندي اجتماعي منجر شدن -اند، ببيند و بررسي كند كه آن را پذيرفته

هاي اجتماعي اشاره دارد؟ ترتيب به رويكرد اول، دوم و سوم در نابرابري يك از عبارات زير به كدام -۲۲۷
شود. ها يكسان مي در اين رويكرد، نقطۀ شروع رقابتالف) 

 ب) ماليات ابزاري براي كاهش فاصلۀ طبقاتي است.
 اند. هاي طبيعي هستند، بنابراين عادالنه ها يا نابرابري هاي اجتماعي نتيجۀ تفاوت ج) نابرابري

 الت برقرار خواهد شد.دانند و معتقدند كه با توزيع برابر ثروت، عد د) عدالت اقتصادي را مهم مي
) دولت به نمايندگي از جامعه موظف است، نيازهاي ضروري همۀ افراد مانند خوراك، پوشاك و مسكن را تأمين كند.ه

 ها وجود داشته است. ها و مكان اي است كه در همۀ زمان و) قشربندي پديده
ه -د -) ب4  ه -د -) و3  د -الف -) ج2  ب -ج -) الف1
شناسان انتقادي بر چه چيزي تأكيد دارند و چرا؟ تأكيد بر تاريخ، جغرافيا، قوميت يا نژاد در تعيـين هويـت بـه چـه چيـزي منجـر جامعه -۲۲۸

 شود؟ مي
پيدايش نوع جديدي از -شرايط توجه به خالقيت و توانايي افراد در ساختن جهان اجتماعي لحاظ شود -) ضرورت انتقاد علمي از ساختارهاي سركوبگر1

دوستي مشخصۀ اصلي آن است. گرايي و وطن هويت كه ملي
پيـدايش نـوع جديـدي از هويـت كـه -تر را فراهم آورند گيري ساختارهاي اجتماعي انساني زمينۀ شكل -) ضرورت انتقاد علمي از ساختارهاي سركوبگر2

 دوستي مشخصۀ اصلي آن است. گرايي و وطن ملي
نـاگزير شـدن بـه -تـر را فـراهم آورنـد گيري ساختارهاي اجتماعي انساني زمينۀ شكل -ها ها و فرهنگ ان افراد، گروه) نقد سلطه در روابط و مناسبات مي3

 گذاري هويتي در جوامع غربي تعيين هويت ملي و سياست
ناگزير -ساختن جهان اجتماعي لحاظ شودشرايط توجه به خالقيت و توانايي افراد در  -ها ها و فرهنگ ) نقد سلطه در روابط و مناسبات ميان افراد، گروه4

گذاري هويتي در جوامع غربي شدن به تعيين هويت ملي و سياست
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در ارتباط با دورٔه پسامدرن به سؤاالت زير پاسخ دهيد: -۲۲۹  1818
مالك تعيين هويت در اين دوره چيست؟ ■
 است؟ها  ها براي آن هاي فرهنگي و هويتي افراد، اساس كدام فعاليت عالقه ■
 چه چيزي كانون نزاع و كشمكش در اين دوره است؟ ■
هويت و دانش -مسائل قشربندي و كشمكش طبقاتي -ها هاي اجتماعي مختلف و نگاه آن ) گروه1
 هويت و دانش -مسائل قشربندي و كشمكش طبقاتي -هاي فرهنگي ) تفاوت2
 ثروت و قدرت -قتصادي و اجتماعيمسائل سياسي، ا -ها هاي اجتماعي مختلف و نگاه آن ) گروه3
 ثروت و قدرت -مسائل سياسي، اقتصادي و اجتماعي -هاي فرهنگي ) تفاوت4
 كند؟ درستي بيان مي هاي مختلف را به كدام گزينه دو روي سكۀ توجه يا عدم توجه به هويت -۲۳۰

خواهد از چشم خودش به خود بنگرد و نـه ر گروه، جامعه و فرهنگي ميتأكيد بر اينكه ه -) هويت را تماماً محصول شرايط اجتماعي و فرهنگي دانستن1
از چشم ديگران

وگو و ها و از بين بردن فرصت گفت انكار اشتراك و وحدت انسان -هاي انساني و فرهنگي و مبارزه با آن ) ناپسند شمردنِ به حاشيه راندن و حذف هويت2
 ها و اصالت بخشيدن به آن ر تنوع و تكثر هويتها در سايۀ تأكيد ب ها و فرهنگ معارفۀ انسان

هـاي هاي مختلف درون هر فرهنگ و تـاريخ خـود و توليـد نظريـه تأكيد بر توليد نظريه -) هويت را تماماً محصول شرايط اجتماعي و فرهنگي دانستن3
 هاي فرهنگي هر جهان اجتماعي متناسب با زمينه

گويد آنچه تا امـروز بـه اسـم علـوم اجتمـاعي بـه نگاهي كه مي -هاي انساني و فرهنگي و مبارزه با آن هويت) ناپسند شمردنِ به حاشيه راندن و حذف 4
پنداشتند. شمول نبود بلكه روايت آن چيزي بود كه مردان سفيدپوست اروپايي مي پرداخت، دانشي جهان ها مي ها، جوامع و فرهنگ مطالعه گروه

 مورد از علوم نافع اشاره دارد؟ چهارعبارات كدام گزينه به هر  -۲۳۱
علومي مانند علم به نفس، علم توحيد و علم -آيند شمار مي ) علومي مانند علم پزشكي، علوم فني و مهندسي و علوم پايه كه به نوعي مادر اين علوم به1

علـوم ابـزاري كـه -ر حـال و آينـده آموختـه شـوندعلوم اجتماعي كه به قصد شناخت قوانين اجتماعي براي استفاده از آن قوانين د -به مبدأ و معاد
كنند. نيازهاي روزمره جامعۀ اسالمي را برطرف مي

علـومي كـه -كننـد علوم ابزاري كه نيازهاي روزمرٔه جامعۀ اسالمي را برطـرف مـي -گويند ) علومي كه دربارٔه حقيقت انسان و آغاز و انجام او سخن مي2
 علومي مانند علم به نفس، علم توحيد و علم به مبدأ و معاد. -كنند انسان صحبت مي هاي ها و آرمان دربارٔه اهداف، ارزش

علـوم ابـزاري -گويند علومي كه دربارٔه حقيقت انسان و آغاز و انجام او سخن مي -كنند ) علومي كه دربارٔه چگونگي استفاده از علوم ابزاري صحبت مي3
 علم به جامعه و تاريخ كه به قصد درس آموختن از رفتار گذشتگان آموخته شود. -كنند كه نيازهاي روزمرٔه جامعۀ اسالمي را برطرف مي

علم به جامعه و تاريخ كه به قصد درس آموختن از رفتـار گذشـتگان آموختـه -كنند هاي انسان صحبت مي ها و آرمان ) علومي كه دربارٔه اهداف، ارزش4
علوم اجتماعي كه بـه قصـد شـناخت -آيند شمار مي و علوم پايه كه به نوعي مادر اين علوم به علومي مانند علم پزشكي، علوم فني و مهندسي -شود

 قوانين اجتماعي براي استفاده از آن قوانين در حال و آينده آموخته شوند.
ها و حقيقت زندگي سخن بگويـد، انها، آرم تواند وجود داشته باشد، اما علمي كه از ارزش اي كه در آن علم ابزاري مي در نگاه فارابي جامعه -۲۳۲

دهد؟ وجود ندارد، چه نام دارد؟ و كدام گزينه مدينۀ فاسقه در نگاه فارابي را توضيح مي
كنند. شناسند يا امكان شناخت آن را دارند، بر اساس آن عمل نمي با آنكه مردم حقيقت و عدالت را مي -) مدينۀ جاهله1
 گردند. گيرد و نظرات علمي پذيرفته شده در مدينۀ فاضله هم تحريف مي ظري از مدينۀ فاضله شكل ميدر اثر انحراف ن -) مدينۀ جاهله2
 گيرند. ها بهره نمي شناسند، امّا از آن با آنكه مردم علوم وحياني و عقالني را مي -) مدينۀ ضاله3
شوند. هاي عقالني معرفي مي ها و ارزش ها و امور غيرعقالني، آرمان ا، ارزشه گيرد و آرمان در اثر انحراف عملي از مدينۀ فاضله شكل مي -) مدينۀ ضاله4
هريك از عبارات زير به كدام شخصيت اشاره دارد؟ -۲۳۳

هاي الهي در جامعه بود. دنبال شناخت سنت با تأثيرپذيري از قرآن، به ■
 به روش عقلي توجه چنداني نداشت. ■
 هاي اجتماعي ايران با استفاده از فقه اقعيتتبيين نظام مشروطه با توجه به و ■
از نخستين انديشمنداني است كه دربارٔه لزوم قانون اساسي در دولت اسالمي سخن گفته است. ■
ميرزاي نائيني -اهللا نوري شيخ فضل -خلدون ابن -) دكتر احمدحامد مقدم1
 امام خميني -ميرزاي نائيني -ابوريحان بيروني -خلدون ) ابن2
 ميرزاي نائيني -ميرزاي نائيني -خلدون ابن -خلدون ) ابن3
 امام خميني -اهللا نوري شيخ فضل -ابوريحان بيروني -) دكتر احمدحامد مقدم4
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كند؟ كدام گزينه در مقايسۀ علوم اجتماعي جهان متجدد با جهان اسالم، جدول زير را كامل مي -۲۳۴  1919

جهان اسالمعلوم اجتماعي  علوم اجتماعي جهان متجدد
(الف)تبييني
(ب)تفسيري

(ج)انتقادي

داننـد، زيـرا تفسـير را هـم نيازمنـد اسـتدالل برخالف رويكرد تفسيري، تفسير را در تقابل با تبيين نمي -آورند شمار مي ) هر تفسيري را نوعي تبيين به1
ها باشد دسترسي وجود ندارد. ز محصوالت اجتماعي و تاريخي انسانشمولي كه فراتر ا  ها به معيار جهان براي داوري دربارٔه ارزش -دانند مي

شمارد و به همـين تفسير را نوعي تبيين و استدالل عقالني مي -داند كند و تبيين را به تبيين تجربي محدود نمي ) از سطوح مختلف عقل استفاده مي2
 كند. ها استفاده مي شمول عقل نظري، عقل عملي و وحي براي داوري ارزش هاناز ظرفيت ج -گيرند دليل تفسير و تبيين در تقابل با هم قرار نمي

شمارد و به همين دليل تفسير و تبيين در تقابل با هم قرار تفسير را نوعي تبيين و استدالل عقالني مي -آورند شمار مي ) هر تفسيري را نوعي تبيين به3
 كند. ها استفاده مي ملي و وحي براي داوري ارزششمول عقل نظري، عقل ع از ظرفيت جهان -گيرند نمي

داننـد برخالف رويكرد تفسيري، تفسير را در تقابل با تبيين نمي -داند كند و تبيين را به تبيين تجربي محدود نمي ) از سطوح مختلف عقل استفاده مي4
ها باشد شمولي كه فراتر از محصوالت اجتماعي و تاريخي انسان معيار جهانها به  براي داوري دربارٔه ارزش -دانند زيرا تفسير را هم نيازمند استدالل مي

دسترسي وجود ندارد.
 كدام گزينه جامعۀ مطلوب از منظر فقه شيعه را مطرح كرده است؟ -۲۳۵

طور مثال خوبي ها، يعني به ها و آرمان زشكند، مانند ار  آيند، به خوبي شناسايي مي وجود مي هايي را كه با آگاهي و ارادٔه انسان به اي كه واقعيت ) جامعه1
شناسد. عدالت و بدي ظلم را مي

 اي ايجاد كنند تا مجريان قوانين آن از دو شرط علم و عدالت برخوردار باشند. اي كه مردم با مشاركت و حضور فعال خود، جامعه ) جامعه2
هاي آن با مشاركت و همراهي مردم، عادالنه باشد؛ دوم اينكه حاكمان و كارگزاران جامعهاي كه داراي دو ويژگي است: اول اينكه روابط و ساختار  ) جامعه3

 كننده به آن باشند. نيز عالم به عدالت و عمل
كند. مي اي كه از منابع و ابزارهاي تجربي براي توصيف و تبيين مسائل اجتماعي استفاده خواهد كرد و از منابع عقالني و وحياني نيز استفاده ) جامعه4

تـوانيم صـدق و كـذب قضـيۀ به چند طريق مي» تضاد«و » تناقض«، »تداخل«كاذب باشد، از طريق روابط» بعضي الف ب است«اگر قضيۀ -۲۳۶
را تعيين كنيم و اين قضيه صادق است يا كاذب؟»بعضي الف ب نيست«
كاذب -) به بيش از يك طريق4  كاذب -) به يك طريق3  صادق -طريق) به بيش از يك 2  صادق -) به يك طريق1
صادق باشد، قضاياي »هيچ الف ب نيست«اگر قضيۀ -۲۳۷ اند؟ ترتيب چگونه به» بعضي ب الف نيست«و » بعضي الف ب نيست«،

نامعلوم -) كاذب4  كاذب -) كاذب3  نامعلوم -) صادق2  صادق -) صادق1
در هر دو مقدمه عالمت مثبت داشته باشد؟ تواند نميهاي قياس اقتراني، حد وسط  كلدر حاالت معتبرِ كدام ش -۲۳۸

) فقط شكل چهارم4  هاي سوم و چهارم ) شكل3  ) فقط شكل دوم2  هاي اول و دوم ) شكل1
گيري از مقدمات آن، كدام است؟ قبل از بررسي اعتبار يك قياس اقتراني، شرط اول براي نتيجه -۲۳۹

ل يكي از مقدمات سالبه باشد، نتيجه نيز سالبه باشد و برعكس.) اگر حداق1
صورت لفظي تكرار شود. ) حد وسط فقط به2
) موضوع يا محمول يك مقدمه، قرين موضوع يا محمول مقدمۀ ديگر باشد.3
) حداقل يكي از دو مقدمۀ قياس موجبه باشد.4

با پيام كدام قضيه يكسان است؟»يخور اگر روزه باشي، آنگاه ناهار نمي«پيام قضيۀ  -۲۴۰
خوري. ) يا روزه نيستي يا ناهار مي2خوري. ) اگر روزه نباشي، آنگاه ناهار مي1
خوري. ) يا روزه نيستي يا ناهار نمي4) اگر ناهار نخوري، آنگاه روزه هستي.3
در كدام گزينه قضيۀ شرطي منفصل مانعةالجمع وجود دارد؟ -۲۴۱

خورده يا پرهام.پدرام و پرهام حضور داشتند؛ پس اين غذا را يا  پدرامقط ) در اين اتاق ف1
شود يا رد خواهد شد. ) يا اين طرح سرانجام در شوراي شهر تصويب مي2
شود يا جمعه. ) يا آزمون سراسري انساني پنجشنبه برگزار مي3
) يا پول فرش را نقد بدهيد يا قسطي.4

)سنجش سازمان حذفیات گرفنت نظر در با(     کتاب انتهای تا ۷ درس از :منطق      کتاب انتهای تا ۸ درس از :فلسفه      کتاب انتهای تا ۷ درس از :۲ فلسفه
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وجود دارد؟» گذاري تله«غالطۀدر كدام عبارت م -۲۴۲  2020
)13آيۀ  ها ايمان بياوريم؟! (بقره/ گويند: آيا ما هم مانند نادان شود مانند همۀ مردم ايمان بياوريد! مي ها گفته مي ) هنگامي كه به آن1

اند. آشوبگران پرداخته سركوب اند و به ها جهت برقراري صلح، وارد منطقه شده ) آمريكا مداخلۀ نظامي نكرده است؛ نيروهاي امنيتي آن2
دانستيد در گذشته مدتي به خاطر يك فقره چك برگشتي زندان رفته است؟ هاي داوطلبانه شود! مي ) او حق ندارد در خيريه مشغول كمك3
م اصيلي را خواهند پسنديد.دانم اين خانوادٔه با اصل و نسب و فرهيختۀ ايراني چنين نا است و مي» گُردآفريد«) پيشنهاد من براي نام نوزاد، 4
در عبارت زير كدام مغالطه وجود دارد؟ -۲۴۳

»ام و اگر در درس مردود شوم، معلم با من مشكل داشته است! اگر از درس نمره بگيرم، من خوب درس خوانده«

گذاري ) تله4  ) بار ارزشي كلمات3  ) توسل به احساسات2  ) مسموم كردن چاه1
وگوي گذاشتن بر كساني باشد كه گفت جاي گرايش پيدا كردن او، تأثير نظر داريم، به تدالل در مقابل كسي كه با او اختالفاگر هدف ما از اس -۲۴۴

بينند، چه كاربردي از استدالل را موردنظر داريم؟ ما را مي
) مغالطه4  ) غلبه بر ديگران3  ) اقناع ديگران2  يابي به حقيقت ) دست1
كند؟ شناختي فيلسوفان مسلمان ارائه مي درستي از ديدگاه معرفت كدام گزينه توصيف -۲۴۵

كردند. دانستند، ولي فلسفه را صرفاً بر پايۀ برهان عقلي بنا مي ) عموم آنان همۀ ابزارهاي شناختي را معتبر مي1
في معتقد بودند.هاي علمي و فلس هاي شناختيِ استدالل، شهود و وحي در بحث ) همگي به امكان بهره بردن از راه2
سينا به توضيح دقيق اين مرتبه پرداخت. سينا براي باالترين مرتبۀ شهود، اعتبار خاص قائل بودند و حتي ابن ) فارابي و ابن3
خالف پيشينيان خود، فلسفه را با عرفان مرتبط ساخت و آنچه را در فلسفه ثابت شده بود، تبيين عرفاني كرد.) شيخ اشراق بر 4
دار گرايان موفق نشد، كدام ديدگاه جديد بـروز كـرد كـه همچنـان طـرف گرايان در برابر تجربه هاي عقل دورٔه جديد اروپا وقتي تالشدر  -۲۴۶

نمايي تجربه بود؟ واقع
رسد. هايش به شناختي متفاوت مي ) هركس متناسب با ويژگي2  زا نيست. ) معرفت مستقل از حس و تجربه معتبر و اطمينان1
) تعريف دانش درست، دانشي است كه در عمل مفيد باشد.4  معنا است. از طريق تجربه قابل تصور و تصديق نباشد، بي ) آنچه3
شناسي در يونان باستان درست است؟ گزارش كدام گزينه از انسان -۲۴۷

ني و نامرئي است.طور دقيق مساوي همان نفس انسان است كه موجودي عقالني، غير فا ) افالطون معتقد بود انسان به1
عنوان وجه تمايز انسان از حيوانات، سخن گفتن نبود بلكه صرفاً قؤه تفكر و تعقل موردنظر بود. به» نطق«) مقصود از 2
) اولين نظر دقيق و روشن دربارٔه انسان از سوي يكي از شاگردان سقراط مطرح شد كه تقريباً همان ديدگاه استاد است.3
شود. باره داراي اين امور مي ور بود كه جنين انسان، احساس و عواطف ندارد بلكه در بدو تولد به يك) ارسطو بر اين با 4
شود؟ سينا چه هنگام روح به بدن اعطا مي از نظر ابن -۲۴۸

) وقتي دورٔه جنيني انسان به پايان رسد و بدن متولد شود.2هاي بدني شود. كه بدن انسان صاحب همۀ اندام ) زماني1
گاه كه اموري از قبيل عشق و معنويت در بدن پديدار شود. ) آن4كه استعداد كسب علم و تفكر براي بدن فراهم شود. ) هنگامي3
؟شود نميكدام پرسش مربوط به فلسفۀ اخالق  -۲۴۹

شوند؟ ) چرا قواعد اخالقي موردقبول عموم واقع مي2گيرد و معيارش چيست؟ ) فعل اخالقي از كجا نشئت مي1
صورت عادت درآيند؟ ) چه كنيم تا فضائل اخالقي در انسان به4ها متغيرند؟ ) آيا اصول اخالقي بسته به تفاوت فرهنگ3
  ...............  از نظر افالطون فعل اخالقي -۲۵۰

رد.) اگر با قؤه عقل شناسايي شود، سعادت واقعي را در پي دا 2بختي حقيقي آدمي است. ) در جهت سعادت و نيك1
) در ارتباط با سعادتي است كه معيار مشترك ميان همه دارد.4شود. ) با هدف برقراري عدالت بين قواي وجودي انسان انجام مي3
مقصود كانت از عبارت زير چيست؟ -۲۵۱

»اي عمل كنيد كه بتوانيد اراده كنيد كه قاعدٔه مزبور قاعدٔه كلي و عمومي شود. بر طبق قاعده«

كند. تحسين را آن عامالن و بپسندد را كار آن او دادند، وي انجام درمورد را كار همان هم ديگران اگر كه باشد اي گونه به بايد نسانيهر ا ) عمل1
) معيار فضيلت بودن يك فعل، امكان تعميم آن به كل جامعه است يعني اگر چنين تعميمي ممكن نباشد، آن فعل فضيلت حقيقي نخواهد بود.2
گونه رفتار نمايند. اي تنظيم كنيم كه دوست داريم آنان هم در مواجهه با ما همان د اعمال و رفتار خود در ارتباط با ديگران را به گونه) باي3
صورت فردي به سعادت برسانند. توان كارهايي انجام داد كه فقط ما را به ) سعادت انسان در گرو سعادت عموم افراد جامعه است و نمي4
  ...............  توان گفت دربارٔه موجودات عقالني برتر و متعالي مي -۲۵۲

اند. ) براي فرشتگان به منزلۀ ابزار عقل براي انسان2  اند. ) فرشتگاني هستند كه داراي قدرت تعقل1
اند. ) براي فرشتگان به منزلۀ ابزار قلب براي انسان4  اند. ) فرشتگاني هستند كه فاقد قدرت تعقل3
هاي بسيار ارزشمندي در تفسير قرآن، به كدام دليل است؟ موفقيت ويژٔه برخي از فيلسوفان در نوشتن كتاب -۲۵۳

خواهند رسيد. نتيجه يك به مشترك موضوعات در لذا و رسانند مي به حقيقت را هر دو ما عقلي و وحي ) استدالل1
شود. ر آيات قرآن، انديشه و معارف قرآن كشف مي) عقل بهترين ابزار براي تفكر در آيات است و به كمك آن، د2
دهند. مي قرار فيلسوفان اختيار در را ها دانش آن يابند و مي دست ها دانش برترين به طريق وحي از الهي ) انبياي3
هاي عقل و وحي رها شد. توان خطاهاي استدالل را اصالح نمود و از توهم تعارض ميان داده ) با تالش فلسفي مي4
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سينا و سهروردي، كدام گزينه درست است؟ در مقايسۀ ابن -۲۵۴  2121
گذاشت ولي شيؤه او در حكمت را قبول نداشت و لذا آن را كنار گذاشت. سينا احترام مي ) سهروردي به ابن1
است. سينا فلسفۀ خالص و محض است ولي حكمت سهروردي تا حدي از فلسفه خارج شده و وارد عرفان شده ) حكمت ابن2
داند. نتيجه مي داند و برخالف او، سهروردي تحقيق فلسفي بدون شهود را بي كننده مي سينا سير و سلوك بدون تربيت عقالني را گمراه ) ابن3
ستفاده كند.جاي مفهوم وجود از مفهوم نور استفاده كرد تا از شدت و ضعف داشتن نور، براي توضيح مراتب هستي ا سينا به ) سهروردي برخالف ابن4
نامۀ پزشكي است؟ سينا نوعي فرهنگ كدام اثر ابن -۲۵۵

) دانشنامۀ عاليي4  ) نجات3  ) شفا2  ) قانون1
ترين اصل فلسفي مالصدرا درست است؟ كدام گزينه بر اساس بنيادي -۲۵۶

اثر وجود است.) سوزانندگي، اثر آتش نيست بلكه فقط 2  نوشيم واقعاً و حقيقتاً مصداق آب است. ) آبي كه مي1
است.  ) انتزاع ماهيات ريشه در واقعيت ندارد و تصور ذهنيِ محض4  ) وجودها متفاوت نيستند و تمايزشان صرفاً ذهني است.3
؟نيستكدام گزينه از اصول اوليۀ حكمت متعاليه  -۲۵۷

تقسيم وجود به وابسته و مستقل) 2    ) وحدت حقيقت وجود1
شتن وجود) مراتب دا4    ) اصالت وجود3
كدام گزينه پيرامون اختالف نظر مالصدرا و ميرداماد درست است؟ -۲۵۸

توان با تمثيل موج و دريا توضيح داد. ) نزاع آنان بر سر اصالت وحدت يا كثرت بود و ديدگاه مالصدرا را مي1
پسنديد. را بيشتر مي ) اختالف اين بود كه آنچه واقعي است، وجود است يا ماهيت و اذهان مردم، نظر مالصدرا2
توان با تمثيل موج و دريا توضيح داد. ) نزاع آنان بر سر اصالت وحدت يا كثرت بود و ديدگاه ميرداماد را مي3
پسنديد. ) اختالف اين بود كه آنچه واقعي است، وجود است يا ماهيت و اذهان مردم، نظر ميرداماد را بيشتر مي4
ت حكمت مشاء و حكمت اشراق را به يكديگر نزديك كند؟چگونه حكمت متعاليه توانس -۲۵۹

ها تأسيس كرد. ) اصول هر دو را كنار گذاشت و اصولي در ميانۀ آن2يك معنا و هويت بخشيد.» نور«و » وجود«صورت برهاني به  ) به1
رد شهود عارفان را نشان داد.) با سلوك استداللي همان حقيقت مو 4) از شيوه و روش هر دو حكمت در كنار هم استفاده كرد.3
كند؟ تري بيان مي كدام گزينه پيام اصلي ابيات زير را به نحو دقيق -۲۶۰

ــتدر هـزاران جـام گونــاگون شـرابي بـيش نيســت ــيش نيس ــابي ب ــم، آفت ــيارند انج ــه بس گرچ
ــي ــوجي ب ــر، م ــزد ز آب بح ــه برخي ــمار گرچ كثرت اندر موج باشـد، ليـك آبـي بـيش نيسـتش

) همو هم اول است هم آخر، هم ظاهر است و هم باطن2ها ت امر واحد و اعتباري و وهمي بودن كثرت) اصال1
) وحدتِ نورِ وجود و تعدد و تكثرِ ظلمتِ ماهيت4) وحدت در عين كثرت و كثرت در عين وحدت3

كند؟ هاي خود بيشتر از چه سبكي استفاده مي گيري كند، احتماالً در تصميم حل ميفردي كه اغلب مسائل روزمرٔه خود را با روش تحليلي  -۲۶۱
) منطقي4  ) احساسي3  ) اجتنابي2  ) وابسته1
دهندٔه چيست؟ ، اين موضوع نشان»كند آموزان را براي حضور در جلسۀ كنكور آماده مي هاي مختلف در طول سال تحصيلي، دانش شركت در آزمون« -۲۶۲

له موقعيت فعلي يا مبدأ بايد مشخص باشد.) در مسئ1
گذارد. ) تجربۀ گذشته بر توانايي ما در حل مسئله تأثير مي2
شود. حل مي هاي قبلي باعث اصالح راه روش به ) بهبود بخشيدن3
كند. ) تغيير نگاه فرد و تغيير بازنمايي مسئله، به حل آن كمك مي4
است؟» مراحل حل مسئله«يك از  مسئله، تقريباً برابر با كدام در حل» بارش مغزي«مرحلۀ سوم روش -۲۶۳

هاي جايگزين حل ) انتخاب راه4  حل ) بازبيني و اصالح راه3  حل ) ارزيابي راه2  حل مناسب كارگيري راه ) به1
تواند به كاهش پرخاشگري كمك كند؟ هاي حل مسئله، مي به چه دليل آموزش مهارت -۲۶۴

كند. ) مشكالت عاطفي جدي افراد را برطرف مي2  ني بر روش تحليلي حل مسئله هستند.ها مبت ) اين آموزش1
دهد. ) احساس ناكامي و شكست را در افراد كاهش مي4  شود. ) باعث كاهش فشار رواني منفي و افزايش فشار رواني مثبت مي3
گيري با حل مسئله دارد؟ كدام عبارت اشاره به شباهت تصميم -۲۶۵

هاي مختلف بهترين را برگزيند. گيري فرد بايد از بين انتخاب ميم) در تص1
گيرندگان با اين مسئله مواجه هستند كه بهترين انتخاب چيست. ) تصميم2
هاي احتمالي باشد. تواند شامل همۀ گزينه مي  هاي يك تصميم ) اولويت3
هاي موفق و كارآمد هستند. دنبال روش گيري افراد به ) در تصميم4

۸ درس انتهای تا ۵ درس از :شناسی روان
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گيري برخوردار است؟ از كدام سبك تصميم
) وابسته4  ) اجتنابي3  ) منطقي2  ) احساسي1
شود؟ ام مورد به افراد توصيه ميعد شخصي دارند، كدهايي كه بُ گيري در تصميم -۲۶۷

گيري خود را تغيير دهند. ) سبك تصميم2  هاي ميانبر استفاده كنند. ) از روش1
هاي خودشان عمل كنند. ) متناسب با ويژگي4گيري را طي نكنند. ) برخي از مراحل تصميم3
شود؟ مي  الترو است، احتماالً دچار كدام ح اجتناب روبه -فردي كه با تعارض گرايش -۲۶۸

ه  شد ) درماندگي آموخته4  ) ناهماهنگي شناختي3  ) اسناد2  ) ادراك كنترل و كارايي1
تري را طي كرده است؟ شناختي پيچيده فراينده،   شد هاي ذكر يك از موقعيت آرزو در كدام -۲۶۹

كند. مي پزشكي را براي تحصيل انتخاب اش، رشتۀ دندان عالقهمورد هاي مختلف  ) از بين رشته1
آورد. ها و معلمان دوران دبستان خود را به ياد مي ) نام تمام همكالسي2
كند. سرعت و با دقت حل مي ) مسائل پيچيدٔه درس فيزيك را در جلسۀ آزمون به3
ها بر روي مطالب كتاب درسي تمركز كند. تواند ساعت ) مي4
دهد؟ ز دست مييك از عوامل نگرشي، فرد خالقيت خود را ا در كدام -۲۷۰

) وجود اهداف منفي4  ه  شد ) درماندگي آموخته3  ) اِسناد بيروني2  ) ادراك كارايي كاذب1
يك از عوامل نگرشي شباهت دارد؟ از اين جهت كه موتور حركتي انسان است، با كدام» انگيزه« -۲۷۱

) هدفمندي4  ) اسناد3  ) باورها و نظام ارزشي2) اراده1
اين توصيه با»دهد خوبي تشخيص مي كند، صحيح را از خطا به آن كس كه از افكار و آراي گوناگون استقبال «فرمايند يم حضرت علي -۲۷۲ ،

كدام گزينه ارتباط بيشتري دارد؟
كنترل هيجانات) عدمگيري ( ) موانع تصميم2  انتظار)موردگيري (سودمندي  هاي تصميم ) مالك1
گيري (تعارض) ) پيامدهاي ناتواني در تصميم4  گيري (منطقي) هاي تصميم ) سبك3
اي كه اصـرار دارد خـودش غـذا كودك دوساله«و » تواند به سؤاالت آزمون پاسخ دهد اي مي آموزي كه معتقد است با اندك مطالعه دانش« -۲۷۳

امل نگرشي هستند؟تأثير كدام عو ترتيب تحت ، به»گرداند بخورد و اگر مادرش غذايي را در دهانش بگذارد آن را برمي
ادراك كارايي -) ادراك كنترل2 ادراك كنترل -) ادراك كارايي1
اسناد -) اراده4 اراده -) اسناد3
اين عبارت بيانگر چيست؟». نظر كنند رود، احتمال كمتري وجود دارد كه در عقايد خود تجديد وقتي سن افراد باال مي« -۲۷۴

) اصل هماهنگي شناختي4  ) ناهماهنگي شناختي3  اد پايدار) اسن2  ) ناهماهنگي بعد از تصميم1
ين هـدف مند است كه انگيزٔه دروني براي درس خواندن را در فرزندش تقويت كند. كدام عبارت در راستاي ا ساله عالقه ۵مادر يك كودك  -۲۷۵

شود؟ توصيه مي
وزان برجسته كند.آم ) در صورت عملكرد تحصيلي مطلوب، برتري او را نسبت به ساير دانش1
هايي را براي تفريح در نظر بگيرد. ) يك برنامۀ درسي برايش بنويسد و زمان2
اش مثل بازي كردن را مشروط به خواندن دروس كند. عالقهمورد ) كارهاي 3
ها را در زندگي روزمره به او نشان دهد. ) اهميت و كاربرد عملي درس4
در چيست؟شباهت فشار رواني مثبت و منفي  -۲۷۶

هاي شناختي ) ارتقاي پردازش2 ) نوع ارزيابي از مشكل1
) ايجاد نياز براي سازگاري مجدد4 ) ايجاد انگيزه و تالش3
شود. كنند، گفته مي استفاده ميها  آن به مجموعۀ الگوهاي ............... كه افراد معموالً در زندگي روزمره از» سبك زندگي« -۲۷۷

) شناختي و هيجاني4  ) جسماني و شناختي3) رفتاري و شناختي2  هيجاني) رفتاري و 1

در هنگام فشار رواني است؟» ارزيابي موقعيت«يك از سؤاالت زير، بيانگر  كدام -۲۷۸
توانم براي تغيير موقعيت كاري انجام دهم؟ ) آيا مي2 كند؟ ) آيا خطري مرا تهديد مي1
) ميزان فشار رواني در اين موقعيت چقدر است؟4وقعيت مناسب است؟اي براي اين م ) كدام روش مقابله3
كند؟ گيري اجتنابي دارد، به احتمال زياد در مقابله با فشار رواني، از چه روشي استفاده مي فردي كه سبك تصميم -۲۷۹

) انجام رفتارهاي تكانشي4  ) در انتظار معجزه بودن3) ترك موقعيت2  طبعي ) حس شوخ1
هاي زير متغير رواني، در نقش پيامد است؟ يك از مثال كدام در -۲۸۰

خاطر كمبود آهن در بدن حوصلگي به ) پرخاشگري و بي2عروقي در اثر فشار رواني مداوم -هاي قلبي ) ابتال به بيماري1
مدت ) زخم معده ناشي از افسردگي طوالني4. اس در اثر فشارهاي خانوادگي مكرر ) بروز بيماري ام3

 

۲۶۶ فردي كه در مراحل خواستگاري به شدت به طرف مقابل وابسته شده است و به يك روان شناس براي مشاوره پيش از ازدواج مراجعه مي كند، 2222  
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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 ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ (مرحلۀ ۱۳)

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

ن 
زمو

ی آ
یح

رش
خ ت

اس
پ

۲۴ 
ت
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دیب
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۱۴
۰۰

سؤال طراحان اسامی
عمـومی هـای درس ریحیـتشـ پاسخ

 

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ

۲  
۳  
    مهم  رهایتذک   ۱۴

 ۱۴۰۰ اردیبهشـت ۳۱ جمعـه روز در دو، گزینه ۱۴ مرحلۀ آزمایشی آزمون

گردد. برگزار می

 ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ی،گرامــ داوطلــب

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 یلکد م 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 ۱۳ مرحل ــا ،کامــل تصــور  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

یید.پیگیری منا خود شهر
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۱۴۰۰رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ علمی تئهی اسامی

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عموم


روه

ر گ
دی
م

  :
لی

ع
 

دی
خون

ر آ
اکب

  

|.................................. دبیات فاریسزابن و ا
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 حیدریاس: مسئول در 

طلب ندا باران  علیزاده جواد قریشی  سید میالد

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ریاضـ

 
روه

ر گ
دی
م

  :
ری

شاک
ید 

 س
مد

مح
میر

د ا
  ریاضیاتسی

  مسئول درس:
سید امیرمحمد سید شاکری

   ارشدییارس  زاده حسین شفیع مهرداد کیوان |.......... گروه ریایض  
 پورحسینی امیدرضا  میراسالمی محسن سید   یبیخط رشیف علیرضا

سعید اکربزاده زاده  علی افضل|........... گروه تجریب

فراهانی علی شهرابی مهران موحدی |.......... گروه انساین

ــوم گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عل
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ب
  

|..............................................................فیزیک
فرد حمید فداییمسئول درس: 

احمد رضوانی بهمن شاهمرادی  علی نعیمی 

|............................................................شیمی
یاسر عبدالهیمسئول درس: 

علی فرزادتبار پور  بهنام ابراهیم ماشاءالله سلیامنی 

|............................................. شنایس زیست
زاده علی قلیمسئول درس: 

حسن نشتایی بهرام میرحبیبی  محمد پازوکی 

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

ــ گروه ــ ــ ــ ــیانساـن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ـ
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ژاد
ن

  

|............................................................اقتصاد
امیر محمدبیگیمسئول درس: 

 ساز میرتا چینی

|.......................................ادبیات اختصایص
چی محمدرضا لمسهمسئول درس: 

 ل قاضیابوالفض

|...........................................عریب اختصایص
زاده محمدصادق رمضانیمسئول درس: 

 سید اسحق بلندنظر

|...............................................................اتریـخ
پور محمداسماعیل سلمانمسئول 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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۹۹
  

۳  

)انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۴ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  ۲ فارسي ۱۶۸ تا ۱۶۵ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱

نيستند. »ماندگي« و »بهره بي« معاني براي مناسبي واژگاني »مالمت« ۳ و ۲ هاي گزينه در و »خذالن« ۱ گزينۀ در

۳ فارسي ۱۷۷ تا ۱۷۱ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲

دهند. ، طعامي است كه در مهماني و عروسي مي۱وليمه در گزينۀ 

۲ فارسي ۱۶۳ تا ۱۶۱ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۳

دارد: وجود درست معني چند گزينه هر در كنيم، مي بررسي سپس نويسيم مي را سؤال صورت هاي واژه معني ابتدا

خوشي شادي، مسرّت:مردم از اي دسته ظاهر، شكل، هيئت:

زمان هنگام، موعد:ثروت تمكّن:

خواست اراده، و ميل رغبت:تالش سعي، كوشش، جهد:

است. معني هم سؤال صورت در »مسرّت« و »هيئت« واژگان با  »خوشي« و »شكل« واژٔه دو :۱ گزينۀ

هستند. مترادف »رغبت و جهد تمكّن، هيئت،« هاي واژه با ترتيب به واژه چهار :۲ گزينۀ

هستند. مترادف »رغبت و جهد موعد،« با »اراده و ميل و كوشش هنگام،« واژٔه سه :۳ گزينۀ

 هستند. معني هم »دموع« و »مسرّت« با »زمان« و »شادي« واژٔه دو :۴ گزينۀ
۲ فارسي از جامع امالي * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۴

شد. مشغول آن عمارت به و خريد اي خانه است: صحيح »عمارت« متن به توجه با و است نادرست »امارت« ۲ گزينۀ در

۳ رسيفا ۱۵۹ و ۱۳۳ ،۹۱ ،۸۴ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۵

ها: گزينه ساير در اماليي هاي غلط بررسي

كند. مي راهزني چراغ و شمع با اكثراً »غول« :۱ گزينۀ

است. درست »گزاردن پيغام« بنابراين است، جاآوردني به و كردني ادا پيغام :۲ گزينۀ

دارند. بلند) ( »رسا« مويي و ناخن زندانيان، :۴ گزينۀ

۳ فارسي ۱۸ تا ۱۰ هاي درس * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۶

است. »نواحي« و »مضغ« صورت به ها آن صحيح امالي هستند. غلط ۱ گزينۀ در »نواهي« و »مذق« كلمات

ها: گزينه ساير بررسي

دورانديشي و حزم :۲ گزينۀ

است. صحيح كلمات گروه همۀ امالي :۳ گزينۀ

اندازه و قدر :۴ گزينۀ

جامع ادبيات تاريخ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ زينۀگ :پاسخ -۷

ها: گزينه ساير نادرست موارد

ابراهيمي نادر ديدار:  سه )۱

شجاعي مهدي سيد سانتاماريا: )۳

ها: شكسپير غزلواره )۴

جامع ادبي هاي آرايه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۸

است. قبول قابل »كردن نوازش« و »زدن گآهن« معني دو با »نوازند« ايهام:

خروشد. نمي هوايي باد هر به كه است اين چنگ گرفتن بر در و نواختن علت تعليل: حسن

دارد. استعاره و تشخيص ناي خروشيدن استعاره:

ناي چون تشبيه:

شوند. مي رد معادله اسلوب با ۴ گزينۀ و تضاد با ۲ و ۱ هاي گزينه

جامع ادبي هاي آرايه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۹

ها: گزينه هاي آرايه بررسي

است. چشم از استعاره نرگس استعاره:/ ندارد. تناقض: :۱ گزينۀ

الله جگر سوختن تشخيص:/ داند. مي گلها گونِ آتش سرخي و درخشش را الله وسط سياهي علت تعليل:  حسن :۲ گزينۀ

/آيد) نمي بيرون  گردد آسوده عقل گيرودار از روشن/  مهتاب عسس/  (دل اول مصرع براي است مصداقي دوم مصرع له:معاد  اسلوب :۳ گزينۀ

ندارد. آميزي: حس

(جهنده) جهان و (دنيا) جهان همسان: جناس/ ندارد. وجود ايهام :۴ گزينۀ
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جامع ادبي هاي آرايه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۰

:۱ گزينۀ مطابق ها آرايه بررسي

زلف) شكن با متناسب و قبول  قابل (غير مو رشتۀ -۲ قبول)  قابل (معني تاريك -۱ »:تار« (د): بيت تناسب: ايهام

است) (نه نيست و است (ج): بيت تضاد:

دارد. اشاره ايمن وادي در  موسي حضرت به شدن وحي ماجراي به (ب): بيت تلميح:

تفضيل). (تشبيه نيست يوسف خريدار ديگر زليخا يارش، وجود با شود مي مدعي و دهد مي برتري يوسف بر را خود محبوب شاعر ):ه( يتب تشبيه:

 دارند. افزايشي ناقص جناس بهار و بار (الف): بيت جناس:

 جناس. با ۲ گزينۀ و شوند مي رد تلميح با ۴ و ۳ هاي گزينه 
جامع ادبي هاي آرايه * دشوار * :سؤال تمشخصا ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۱

است. تناسب ايهام فاقد بيت اما ،است چشم از استعاره »نرگس« گزينه اين در

ها: گزينه ساير بررسي

دارند./ تناسب ايهام نيز »نوا« و »عشاق« دارد. تناسب نوا و عشّاق آواز، با »آهنگ« معني در اما است، حجاب معني به »پرده« تناسب: ايهام :۱ گزينۀ

گل خندٔه استعاره:

اسـت، معشـوق از اسـتعاره »مـه« استعاره: سازد./ مي تناسب ايهام ماه با خورشيد معني در اما است، محبت معني به »مهر« تناسب: ايهام :۳ گزينۀ

دارد. استعاره و تشخيص نيز شمع نشستن

دارد./ تناسـب ايهـام هـم »دوش« دارد. تناسـب ايهـام دريـا بـا آن رايـج نيمع در اما است، »آبرو« معني به »آب« تناسب: ايهام :۴ گزينۀ

دارد. استعاره و تشخيص »دريا آبروي« استعاره:

جامع دستور * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۲

پيشين) وابستۀ ۳( چنبر آن -سودا اين -باك چه پيشين: هاي وابسته

ها: گزينه ساير بررسي

گنجد. نمي چنبر آن در لفظي) قرينۀ به نهاد حذف (سرم: - معنوي) قرينۀ به فعل حذف (دارم: چرخ چنبر از باك چه نهاد) حذف (من: :۲ گزينۀ

قيد مطوّل: مفعول/ چه: -مفعولي گروه شوقت: قصّۀ :۳ گزينۀ

اليه) مضاف اليه مضاف (تو: تو شوق ۀقصّ اليه)/ مضاف اليه مضاف تو: و (زلف تو زلف چنبر عشق وابسته: هاي وابسته :۴ گزينۀ

  ۲ فارسي ۶۰ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۱۳

جگر خسـته من از كه هسته) (جملۀ ندانم دارد: وجود مركب جملۀ و است محذوف »كه« ساز وابسته ربط حرف »ندانم« فعل از بعد ۴ گزينۀ در

خواهي؟ مي چه

ها: گزينه ساير بررسي

  هستند. اضافه حرف نيز »چو« و »تا« است، پرسش قيد »چون« ۱  گزينۀ رد

  است. كاه مخفف نيز »كَه« است، ساز پايه هم ربط حرف »ليك« ۲  گزينۀ در

است. اضافه حرف مصراع دو هر در »تا« ۳  گزينۀ در

  ۲ فارسي ۳۱ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۴

جاست. به جم نام است، نيفتاده دور از (نهاد) جام تا بخشد. مي جاودان (مفعول) حيات فاني (متمم) منا به (نهاد) اثر

۳ فارسي ۹۴ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۵

از تـوان مـي را نكته اين اخباري. مضارع نه است استمراري ماضي آن فعل يعني ؛»خورَد مي« نه است »خوْرد مي« گزينه اين شدٔه مشخص فعل

فهميد. نيز دوم مصراع در »داشت« فعل

ها: گزينه ساير

التزامي مضارع  ببيند را تو روي كافر وقتي :۲ گزينۀ

التزامي مضارع  بگويد را راز اين كه دهد دل را اگركسي :۳ گزينۀ

بعيد ماضي  بودم گشته فرتوت پير :۴ گزينۀ

۲ فارسي ۷۹ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۱۶

است: قرار اين از ها گزينه در اسمي هاي گروه هاي وابسته

اليه) (مضاف سپاه (شاخص)، سپهدار :۱ گزينۀ

بار) (دو اليه) (مضاف او اوي): كار -اوي (كردار اليه)، (مضاف خردمند خردمند): دل  دل را (خردمند :۲ گزينۀ

بياني) (صفت ژرف ه)،اشار (صفت اين :۳ گزينۀ

اشاره) (صفت اين مبهم)، (صفت ديگر :۴ گزينۀ
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۳ فارسي ۱۱۰ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۱۷

است. رنج و درد بيانگر و است شده سروده دغدغه و درد سرِ از شعر، و سخن كه است اين ۱ گزينۀ و سؤال صورت سرودٔه مشترك مفهوم

ها: نهگزي ساير مفهوم

است. سرودن ناب شعر الزمۀ كشيدن سختي :۲ گزينۀ

معشوق زيبايي توصيف :۳ گزينۀ

القمر شقّ معجزٔه بر قلم قدرت و قلم برتري :۴ گزينۀ

۲ فارسي ۱۰۷ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲۱ گزينۀ :پاسخ -۱۸

هـا گزينـه ساير اما دارد، اشاره حماسه ملي زمينۀ به بيت اين نابراينب شاهان، گذاري تاج آيين و رسم است؛ آيين و رسم از سخن ۱ گزينۀ در

است. حماسه قهرماني زمينۀ بيانگر

۲ فارسي ۵۵ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲۴ گزينۀ :پاسخ -۱۹

قابليـت عشـق كـه اسـت ايـن از سـخن ۴  گزينۀ در شود. مي ديده عقل بر عشق برتري و عشق و عقل تقابل مفهوم ۳ و ۲ ،۱ هاي گزينه در

ندارد. عشق شايستگي هركسي و خواهد مي

۳ فارسي ۱۶۳ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲۱ گزينۀ :پاسخ -۲۰

باعـث عشـق كـه است اين ها گزينه ساير مفهوم اما ندارد، اثري ها آن بر عاشقان سوز نيستند، عاشق كه كساني كه است اين ۱ گزينۀ مفهوم

است. منجمد و افسرده عشق، بي دل و ودش مي دل سوز و گرمي

۲ فارسي ۱۱ درس * دشوار * :سؤال مشخصات ▲۴ گزينۀ :پاسخ -۲۱

دارند. تأكيد عاشق سكوت و رازداري به ،۴ گزينۀ و سؤال بيت

ابيات: ساير مفهوم

مكن. پنهاني عشؤه گويد: مي معشوق به خطاب :۱ گزينۀ

دل راز كردن پنهان در ناتواني :۳ و ۲ هاي گزينه

۲ فارسي ۱۲۲ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۲

مفهـوم ها گزينـه سـاير در هاست. انسان بد هاي عمل نتيجۀ تقدير و كرد شكايت نبايد سرنوشت و تقدير از كه است اين از سخن ۱ گزينۀ در

است. مشترك تقدير برابر در ناتواني و تقديرگرايي

۳ فارسي ۱۲۷ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ ينۀگز :پاسخ -۲۳

بيند. مي را خداوند جا همه در عارف انسان كه است اين از سخن بيت دو هر در و است وجود وحدت ۳ گزينۀ و سؤال صورت بيت مشترك مفهوم

ها: گزينه ساير مفهوم

ندارد. اهميت ها سختي يار شيفتۀ عاشق براي )۱

ندارد. غم جز حقيقت در است، رنگين و زيبا ظاهر در خاكي عالم )۲

ندارد. دنيا هاي زشتي و ها زيبايي به توجهي گذشته، دنيا از عارف )۴

۲ فارسي ۲۰ تا ۱۷ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۴

وجـود مفـاهيمي چنـين بست قاضي درس در ت.اس خوردن يتيمان مال بر قاضي نوشي شراب ترجيح و قاضي فساد توصيف ۳ گزينۀ مفهوم

است. بست قاضي درس مفاهيم از كه دارند خود دارايي به قناعت يا نفس عزّت به سفارش ها گزينه ساير اما نداشت،

۳ فارسي ۱۲۷ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۵

شود. مي ديده نيز ۳ گزينۀ بيت در مفهوم اين و است »عشوقم وصل براي شدن فنا يا اهللا في فناء« سؤال صورت بيت مفهوم

است: قرار اين از ابيات ساير مفهوم

است. جاودان عشق :۱ بيت

ندارد. ارزشي وصل بدون زندگي :۲ بيت

هستم. عدم ديار راهي :۴ بيت

  ۳بی، زبان قرآن عر  جامع*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۶

نادرسـتند؛ چراکـه مخاطـب نبایـد  ۲هـر دو در گزینـۀ » رشیک قـرار ندهیـد«و » نپرستید«نادرست است/  ۴و  ۳های  در گزینه» سوی ما به«  

ترجمه نشده است.  ۳در گزینۀ » بینکم«ترجمه نشده است/  ۴در گزینۀ » شیئاً «شد/  ترجمه می

  ۳عربی، زبان قرآن  ۳درس *  واردشمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۷

)/ فال تکن: نبـاش ۴و  ۲های  )/ أّال ینفّض: پراکنده نشوند (رد گزینه۲و  ۱های  إذا یکون أملک: هرگاه (اگر) آرزویت این است که... (رد گزینه  

  )۴و  ۱های  (رد گزینه

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



سخ
پا

 
حی

رشی
ت

 
ون

آزم
 

۲۴ 
ت

هش
دیب

ار
 

۱۴
۰۰

    |
وه

گر
 

شی
مای

آز
 

وم
عل

 
سان

ان
ی

۶  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۳درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۸

کّل صعوبة: «باشد نه قبل آن/ » إّال «، جایگاه حرص (فقط) اشتباه است و حرص باید روی عبارت بعد ۳و  ۱های  دّقت داشت که در گزینه باید  

  ).۳نیست (رد گزینۀ » ال یری«معادل دقیقی برای » کند درک منی)/ «۲(رد گزینۀ » کّل فرصة: هر فرصتی«و » هر سختی

  ۳عربی، زبان قرآن  ۴درس *  متوسطال: * مشخصات سؤ  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۹

)/ ۱هـا کمـک کننـد (رد گزینـۀ  )/ أن یسـاعدهم: بـه آن۱)/ العمل: کـار (رد گزینـۀ ۳و  ۲های  آینده (رد گزینه» لن یقدر: نخواهند توانست«  

  زائد است. ۲در جملۀ » دریافت کردند«

  ۳قرآن عربی، زبان  ۳درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۰

از لحاظ ساختاری نادرست است.  ۳)/ گزینۀ ۲نکره هستند (رد گزینۀ » مشهور«و » مسترشق)/ «۴و  ۳های  عرش: نوزده (رد گزینه تسعة  

  ۲عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲ ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۱

  )/ ۱قیـد متعلّـق بـه جملـۀ اّول اسـت نـه دوم (رد گزینـۀ » د األرسةعنـ«)/ دّقـت شـود کـه ۳تجهر بغضها: خشمش را آشکار مناید (رد گزینـۀ   

  )/ مـن أکـرب العیـوب: ۴و  ۳های  زائد است/ نفسه: خودش (رد گزینه» ولی« ۳)/ در گزینۀ ۴جویی منودم (رد گزینۀ  ملّا ِعبُتها: وقتی از او عیب

  )۱هاست (رد گزینۀ  ین عیب تر از بزرگ

  ۳عربی، زبان قرآن  جامع*  متوسطال: * مشخصات سؤ  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۲

 نفـی جـنس نیسـت؛» ال)/ «۱)/ یأيت: بیاید، فرارسد (رد گزینـۀ ۴ها)/ یوٌم: روزی (رد گزینۀ  ماّم رزقناکم: از آنچه به شام روزی دادیم (رد سایر گزینه  

  ).۴و  ۳های  که اسم بعد آن تنوین دارد (رد گزینه چرا

  ۲عربی، زبان قرآن  جامع*  متوسطال: * مشخصات سؤ  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  سّفانه را آزاد کرد (مجهول نیست)/ عادت: برگشت پیامرب   

  ۳عربی، زبان قرآن  ۴درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  ها: بررسی سایر گزینه  

  ماضی است.» ظننُت ) «۱  

  معلوم است نه مجهول.» یَقتدي به) «۳  

  ».دو قرص نان«است نه » دو لباس کهنه«معنی  به» ِطمریه«ترجمه نشده و ضمناً » هدنیا«) ضمیر در ۴  

  ۲عربی، زبان قرآن  ۵درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۵

شود.  صورت ماضی استمراری ترجمه می به» مضارع ماضی «در جملۀ وصفیه ساختار   

  »اُّماً: األّم الّتي«دّقت:   

  ها: گزینه بررسی سایر  

  معادل ماضی بعید است. » کانت استقبلت) «۲  

  بگیرد چون صفت است.» ال«باید » مجاهدین) «۳  

  نیز کم است. » ها«در ابتدای عبارت نادرست است و ضمیر » کنُت ) «۴  

 منت ۀترجم:  

را پر از گیاهان و درختان ببیند،  آنکشتزاری بزرگ داشت و یکی از آرزوهایش این بود که مثل کشتزارهای مجاور  فقیری دار مزرعه«

دانست! پس  شدند، سبب آن می هایی را که داخل خاک کشتزار می دار زیاد شد و موش مرور زمان خشک شد و حرست مزرعه کشتزار به اما 

ای  گونه کشتزار رخ داد به ها و روزها، تغییری بزرگ در دید! پس از گذشت سال ها منی زیرا خیری در آفرینش آن ؛ها منود آن نفرینرشوع به 

آوردند و زیر  ها را می دانه ،کرد نفرین میها را  آندار  هایی که مزرعه از برگ و شاخه و رسسبز و پر از گیاه شد! آری، موش رکه درختانش پ

  !»سبب این تغییر بزرگ بودند پسکردند،  را فراموش می  کردند، سپس بعد از زمانی آن خاک پنهان می

  ۳عربی، زبان قرآن  جامع*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴گزینۀ  پاسخ: -۳۶

است.  درست ۀگزین» ها بعد از آوردنشان ها و فراموش کردن آن دفن دانه«؟ ، چیستثر بودؤ رازی که در تغییر کشتزار م  

  ها: سایر گزینه ۀترجم  

  ) گذشت روزها و آمدن بهار۱  

  ها ها و خوردن آن ) رسقت دانه۲  

  ها و شاخه ها شتزار از برگ) پر شدن ک۳  

  ۳عربی، زبان قرآن  جامع*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۷

  ».شود بود، مجاورش هایی که زمینمزرعه اش مثل «خورد؟ زیرا امید داشت که  چرا کشاورز حرست می  

  ها: سایر گزینه ۀترجم  

  ها بیاید! ) که روزهای زمستان بگذرد و سبزی درخت۱  

  ها برطرف شود و او بتواند زراعت کند! مشکل موش) ۳  

  ها خالص شود! مبیرند و از آن با گذشت روزهاها  ) موش۴  
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۳عربی، زبان قرآن  جامع*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۸
  ».تر است شود، ترک آن شایسته آنچه اصالح منی«  

بسا چیزی را دوست نداشـته باشـید در حـالی کـه آن  چه: «۲ترجمۀ گزینۀ »/ شود! خیر میکه برایت منتهی به   بسا بدی چه: «۳ۀ گزینۀ ترجم  
  »برای شام خیر است.

  ۳عربی، زبان قرآن  جامع*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۹

  ها: بررسی سایر گزینه  

  الزم ) متعدٍّ ۱  

  »ئُ تلِ متَ «مضارعه  » متتلئین«) مضارعه ۲  

  »أشجار«فعل و فاعله  / فعل مع فاعله »م ل أ«ماّدته  » ت ل م«ته ) مادّ ۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  جامع*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۰

  ها: بررسی سایر گزینه  

  / له حرف زائدفاعل محذوف نیست ) فاعله املحذوف ۱  

  معلوم ) مجهول ۲  

  للغائبة ) للمخاطب ۳  

  ۳عربی، زبان قرآن  جامع*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۱

  ها: بررسی سایر گزینه  

  اسم الفاِعل » مفاعلة«) مصدر من باب ۱  

  صفة إلیه  ) مضاف۳  

  اسم الفاعل  ) اسم املفعول۴  

  ۲عربی، زبان قرآن  جامع*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۲

  فعل معلوم درست است.» ُفلنَغْ «درست است/ » اآلَخرین: دیگران«  

  ۲عربی، زبان قرآن  ۲درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۳

  متضاّد خواسته است. » فعل«باید دّقت کرد که صورت سؤال دو   

  ها:  بررسی گزینه  

نیستند. متضاد هستند، ولی فعل » ُعداة أحّبة ) «۲  متضاد هستند، ولی فعل نیستند.» غداة عشّیة ) «۱  

  متضاد هستند و فعل هستند. » أرجو أخاف ) «۴  فعل هستند، ولی متضاد نیستند.» نُحن«و » شکوُت ) «۳  

  ۲عربی، زبان قرآن  ۳درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۴

  با توجه به معنا و ساختار اصالً رشط نیست و استفهام است. ۴گزینۀ   

  ۲عربی، زبان قرآن  ۵درس *  متوسطصات سؤال: * مشخ ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۵

گردند که معرفه هستند.  برمی» الحدیقة«و » الطّائر«ترتیب به  به ۳و  ۲های  جملۀ وصفیه باید به اسم نکره برگردد. گزینه  
  ).۴شود (رد گزینۀ  رشوع منی» واو، ف«گاه با  از طرفی جملۀ وصفیه هیچ  

  ۲عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطل: * مشخصات سؤا ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۶

  »)أرذل«(جمع » أراذل: خرب«، »هم: مبتدا) «۱  
  مفعول و جمله فعلیه است.») أکرب«(جمع » أکابر) «۲  

  »خیر: خرب«، »بقّیة: مبتدا) «۳  
  »)أعلی«(جمع » األعلون: خرب«، »أنتم: مبتدا) «۴  

  ۲ربی، زبان قرآن ع جامع*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۷
  ها:  بررسی گزینه  

  »).مل«دلیل وجود  ) فعل ناقص معادل ماضی منفی است (به۲    ) فعل ناقص نداریم.۱  
  ) فعل ناقصه (لیس) آینده نیست. ۴  فعل آینده و ناقصه است.» سُیصبح) «۳  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۳درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۸
  ها:  هبررسی گزین  

  منه ندارد.  مستثنی» يف املسجد) «۱  
  و لذا حرص و استثناء موضوعیتی ندارد. » إّال «داریم نه » أّال ) «۲  

  جز تعلیم نیست.)» چیزی«منه، محذوف است. (هدف معلّم  عنوان مستثنی به» شیئاً ) «۳  
  منه است.  مستثنی» کالم) «۴  

  »جید گفته نشد!جز تعریف و مت سخنیدربارۀ این معلامن «ترجمه:   
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  ۳عربی، زبان قرآن  ۴درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۹

  کار رفته است.  به ۳های بیان تشبیه، استفاده از مفعول مطلق مضاف است که در گزینۀ  یکی از روش  

  »به دشمن هجوم بردیم!» مثل شیر«در میدان جنگ، «ترجمه:   

که مصدر مجرّد است، نادرست اسـت و همچنـین از لحـاظ معنـا تشـبیهی در آن  ۱مله است و لذا گزینۀ دّقت: مفعول مطلق مصدر فعل ج  

  نیز حال است.  ۲تأکید روی فعل است؛ از طرفی گزینۀ  ۴کار نرفته است. ضمناً گزینۀ  به

  ۳عربی، زبان قرآن  ۵درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۵۰

  ها: بررسی سایر گزینه  

  که جمله حالت خطاب ندارد.  مبتداست؛ چرا» رّب ) «۱  

  ترتیب مبتدا و خرب هستند.  به» إله«و » أنت) «۲  

  إلیه هستند.  ترتیب مبتدا، خرب و مضاف به» رّب «و » مغفرة«، »رجاء) «۴  

  دّقت: منادٰی همواره مورد خطاب ماست.   

  »یدوار هستیم، رد نکن!پروردگارا! حاجات ما را در حالی که ام: «۳ترجمۀ گزینۀ   

۳دين و زندگي  ۱۲۴مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۱

.بود مردم ياجتماع و يفرد يزندگ ٔهويش در نياديبن يتحول و ها انسان نگرش در رييتغ ازمندين اسالم عصر به تيجاهل عصر از گذر

۲دين و زندگي  ۱۱۶خصات سؤال: * ساده * صفحۀ مش ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۲

:سلطنت به ينبو عدل حكومت ليتبد

مورد و جهادگر باتقوا، يها تيشخص .شد مسلمانان ياجتماع يزندگ وارد ديجد يشكل با تيجاهل ، ا خد رسول رحلت از يمدت گذشت از پس

ريمسـ جيتـدر بـه ز،يـن عبـاس يبن و هيام يبن حاكمان. افتندي منزلت و گاهيجا ثروت و قدرت طالبان و شدند يمنزو  امبريپ اعتماد و احترام

.كردند انباشته متيق گران جواهرات از را خود خزائن و ساختند مجلل و بزرگ يها كاخ انشانياطراف و خود يبرا و كردند عوض را حكومت

 اكـرم امبريـپ روش و رهيس به توجه يب و ميتسل طلب، راحت يا جامعه به را  اكرم امبريپ عصر فداكار و مؤمن ۀجامع ر،يمس رييتغ نيا

.كنند همراه خود با را دوره آن مردمان نتوانند و شوند رو روبه ياديز مشكالت با  اطهار ۀائم كه شد سبب فرهنگ، رييتغ نيا. كرد ليتبد

۲دين و زندگي  ۹۱و  ۸۷هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲ ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۳

  از آنجا كه اهل بيت ها، حجّتي براي ساير مردم است و اين عصمت در آيۀ تطهير بيان شده است. معصوم هستند، سخن و عمل آن

 كند. بد مسلمين را از گمراهي حفظ مي تا ا ،با توجه به حديث ثقلين، تمسك به ثقلين

۲دين و زندگي  ۴۸و  ۴۰هاي  همشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲ ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۴

همـين مطلـب را» به مكتب نرفت و خط ننوشت«... هم با اشاره به عبارت  ۳است و شعر گزينۀ  آيۀ صورت سؤال بيانگر امي بودن پيامبر 

كند. بيان مي

۲دين و زندگي  ۲۱۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲ ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۵

بتواننـد ها آن از هركدام تا است نهاده شوهر و زن از هريك ٔهبرعهد حكيم خالق كه است يمختلف وظايف جهت به مرد و زن ميان يها ت تفاو

.آورند پديد را متعادل خانواده يك و بگيرند عهده بر را يخاصهاي  ي نقشخانوادگ و مشترك يزندگ در

۲دين و زندگي  ۱۹۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲ ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۶

:ديفرما يم اند، افتهي خدا يبندگ در را خود عزت كه ييها انسان وصف در  نيرالمومنيام

»)تابع -معلول( است كوچك نظرشان در خدا ريغ جهت، نيا از). متبوع -علت( است بزرگ آنان نظر درجهان  خالق«

  ۲دين و زندگي  ۳۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲ ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۷

را آن ها انسان و خداست جانب از كامل طور به آن يمحتوا گفت بتوان كه ندارد وجود يگريد يآسمان كتاب چيه ميكر قرآن جز به امروزه

،برساند آخرت و ايدن يرستگار به را مردم تواند مي كه ينيد تنها نيبنابرا. كرد يرويپ آن از بتوان خاطر نانياطم با و اند نكرده اديز و كم

:است اسالم

نخواهد رفتهيپذ او از هرگز كند ارياخت اسالم جز ينيد كه هركس و ن،يالخاسر من ةاآلخر يف هو و منه قبلي فلن نايد االسالم ريغ تغبي من و(

  ).بود خواهد انكارانيز از آخرت در و شد

۳دين و زندگي  ۹۶و  ۹۵هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۸

 است) اماره نفس( يدان خود بر) لوامه نفس( يعال خود غلبه خود هيعل انقالب از مقصود.

 ،نيا جهت نيهم به. دهد مي وشو شست را آن و كند مي خارج قلب از را گناهان توبه. هاست آلودگي از شدن پاك توبه، و است آلودگي گناه

.ندگوي يم »شيرايپ« اي »هيتخل« را عمل
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د ۲۲و  ۱۹هاي  * متوسط * صفحه مشخصات سؤال: ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۹

 )اسـت مطلب نيا ٔهدهند نشان هيآ نيا ).ميكرد يوح ]زين[ تو به م،يكرد يوح او از بعد امبرانيپ و نوح به كه همچنان ما ،...كيال ناياوح انّا

  .است ايانب ريسا راه ٔهدهند ادامه هم  خدا رسول كه

 امبريپ ثيحد  نبـوت ديـتجد و تعـدد علل جزو كه است مردم فكر سطح تيرعا در ايانب تيمورأم انگريب »...اياالنب عاشرم انّا« بر يمبن

.است

۲دين و زندگي  ۱۸۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۰

و معـروف به امر ۀفيوظ هركس، توسط گناه ٔهمشاهد صورت در و ميباش ياجتماع يها تيفعال بر ناظر ديبا ما ۀهم: يهمگان نظارت در مشاركت

جامعـه تيهـدا و بدانـد خـود بانيپشت را جامعه افراد ۀهم ،رهبر كه شود يم سبب مشاركت نيا. ميده انجام درست روش با را منكر از ينه

.شود تر آسان جامعه رهبر يبرا ياسالم فيوظا سمت به

۳ن و زندگي دي ۱۲۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۱

:ديكن دقت كند، يم انيب را ياسالم تمدن دوم و اول يارهايمع كه يا هيآ به

))معلول( حزنوني هم ال و هميعل خوف الو  همربّ عند اجرهم فلهم) علت( صالحاً عمل و اآلخر وميال و باهللا آمن من(

دور او از غـم و تـرس و شـود يم مند بهره خدا نزد پاداش از دارد را صالح عمل و آخرت و خدا به مانيا كه يكس كه شود يم انيب هيآ نيا در

.شود يم

۲دين و زندگي  ۱۷۴و  ۱۷۳هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۲

 صادق امام ثيحد در گناه از يدور و ينگهدار خود و تقوا  ،»ًواضـح »خود نيد حافظ و خود نفس ٔهنگهدارند نه،يلد حافظا لنفسه صائنا

.است

 يدادهايـرو همان اي »ةالواقع حوادث« ثيحد در كه ديجد يازهاين به فقها ييگو پاسخ و ديجد يدادهايرو به توجه يعني فقها يشناس زمان

.است شده اشاره آن به د،يجد

۳دين و زندگي  ۱۰۹و  ۱۰۸، ۹۷هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۳

 ٔهدهند نشان كه يثياحاد و اتيآ( شود يم آغاز گناهان از توبه با كار نيا. شود پاك ها يآلودگ از ما نفس كه افتد يم اتفاق يزمان نفس يۀزكت

خداونـد كه يدستورات ريسا به توبه بر عالوه ستيبا يم انسان، دل و جان ماندن پاك تداوم يبرا اما ؛ )است هيتزك سرآغاز انگريب است توبه

).است ياله يرضا و تقوا اساس بر يزندگ يبنا همان ياله دستورات به عمل( نمود عمل ،است داده فرمان

 )ۀهمـ بخشـش( عـايجم الذّنوب غفري اهللا انّ) معلول -خدا از نشدن ديناام( اهللا ةرحم من تقنطوا ال انفسهم يعل اسرفوا نيالّذ يعباد اي قل

))...علت -گناهان

  ۳دين و زندگي  ۱۲۶و  ۱۲۵هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۴

اىيـاح. بـود يتبـاه و فساد اصلي مانع و ها انسان تيترب و رشد كانون عنوان به خانواده،جايگاه  يارتقا ،  اكرم امبريپ مهم اهداف از يكي

يفرد حقوق نيكمتر از و شد مي تلقي كاال همچون زن عصر، آن در. رفت مي شمار به برنامه نيا اصلي عناصر از او لياص هاى ارزش و زن منزلت

از زن، كـه طييشرا نيچن در. داشت دنبال به را خانواده آن سرافكندگي ،خانواده در دختر تولد. نبود برخوردار تيمالك حق يحت ،ياجتماع و

.آورد ديپد زن و خانواده گاهيجا در ميعظ انقالبي شيخو رفتار و گفتار با  خدا رسول بود، شده محروم گاهيجا و احترام هرگونه

۲دين و زندگي  ۸۳و  ۴۶هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۵

يويـدن و يمـادّ يزنـدگ از بلكه د؛يگو ينم سخن خدا با انسان ۀرابط و آخرت اي ،يمعنو امور از فقط ياله كتاب نيا كه ( ميكر قرآن تيجامع

نشان ،)دهد يم قرار ارشياخت در را جانبه همه و جامع يا برنامه و ديگو يم سخن گريد يها ن انسا با يو ۀرابط و ياجتماع يها تيمسئول انسان،

،مطلـب نيـا چراكـه ،باشد كرده سكوت  اكرم امبريپ يها تيمسئول وماتد با رابطه در تواند ينم قرآن پس. دارد اسالم نيد بودن كامل از

  .است اسالم نقص بر يليدل خود

۳دين و زندگي  ۱۱۵مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۶

:ها نهيگز يبررس

و لهـو مجالس مناسب و نشود يبار و بند يب و شهوت تيتقو موجب كه آن شرط به اما ،است زيجا و حالل يقيموس نوع هر از استفاده :۱گزينۀ 

.است مشروط اما ،حالل يقيموس از استفاده پس. نباشد لعب

.است مطلق حرام يبند شرط :۲گزينۀ 

.است مطلق حرام قمار :۳گزينۀ 

.است حرام ها باشد، ي كه به نفع آنستيونيصه ميرژ با تجارتهر نوع  :۴گزينۀ 

۲دين و زندگي  ۱۵۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۷

انيـم ماما يعني. حضور نه است، ظهور مقابل در بتيغ. ميبدان را بتيغ يمعنا ديبا بتيغ عصر در ،حضرت امامت و يرهبر درست درك يبرا

.شود ينم دهيد و ستين ظاهر اما ،»...دارد حضور مردم انيم در خداوند حجت«: نديفرما يم  نيمنؤرالميام كه طور همان ،دارد حضور مردم
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۲دين و زندگي  ۱۳۶و  ۱۲۵هاي  وسط * صفحهمشخصات سؤال: * مت ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۸

 اهللا الّـا الـه ال« كه دهد يم نشان »يعذاب من امن يحصن دخل فمن يحصن اهللا الّا اله ال ةكلم« عبارت. ديكن توجه الذهب ةسلسل ثيحد به«

.است امان در ياله عذاب از شود، آن وارد كس هر و خداست محكم ۀقلع

 يمعرفـ نشـانگر عبارت نيا و است جامعه در ديتوح تحقق يبرا ائمه يظاهر تيوال رشيپذ ضرورت ٔهدهند نشان »شروطها من انا« عبارت

.است يظاهر تيوال يراستا در ائمه اقدامات از كه است حق بر امام عنوان به شيخو

۲دين و زندگي  ۷۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۹

.است مردم تيهدا در  امبريپ يدلسوز و يكوش سخت انگريب الؤس صورت ۀفيشر يۀآ

:ها نهيگز يبررس

يبرابر و عدالت يبرقرار يبرا  امبريپ تالش :۱گزينۀ 

مردم تيهدا در  امبريپ يدلسوز و يكوش سخت :۲گزينۀ 

 خدا رسول از يريالگوگ ضرورت :۳گزينۀ 

مردم با  امبريپ يمدارا و محبت :۴گزينۀ 

۳دين و زندگي  ۱۲۵مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۰

 كنـد، انيب را نمازگزاران اوصاف خواهد يم يوقت ميكر قرآن در خداوند كه ميخوان يم ،است ياجتماع عدالت كه ياسالم ۀجامع چهارم اريمع در

خواهد يم كه آنجا و اند داده قرار را ينيمع حق زين رانيفق و محرومان يبرا خود مال در آنان كه كند يم ذكر گونه نيا را ها آن يها يژگيو از يكي

يعنـي. ندينما ينم قيتشو نيمساك اطعام به را گرانيد و رانند يم خود از را مانيتي كه كند يم ادي يكسان از كند، يمعرف را نيد كنندگان بيتكذ

.ندارند ياجتماع عدالت و تاميا و فقرا به يتوجه چيه نيد نيمكذب و دارند توجه ياجتماع عدالت به جهينت در و فقرا به نمازگزاران

 است ياجتماع عدالت انگريب )بالقسط اسالنّ قوميل( عبارت بر ديكأت با ۲ ۀنيگز يۀآ كه ديكن دقت.

۳دين و زندگي  ۱۰۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۱

تيرضا و كند ادا توان حد در را ها آن معنوى اي يماد حقوق و دينما جبران را آن ،است كرده مردم بر تميس اگر بكوشد ديبا كننده توبه

نمايد. اينكه آمرزش طلب و ريخ دعاى شانيبرا و دهد صدقه آنان از ابتين به ندارد، دسترسي آنان به اگر و آورد دست به را حق صاحبان

راهي جايگزين بيان نموده است، مصداق رحمت است.خداوند در صورت عدم دسترسي به افراد، 

۲دين و زندگي  ۹۹و  ۹۸هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۲

 خدا رسول  از تـو رايز اوست؛ دل در تو ۀنيك و يدشمن كه يحال در دارد، دوست مرا پندارد يم كه كه يكس ديگو يم دروغ«: ديفرما يم

.است شانيا با يدوست و  نيمنؤرالميام از يرويپ ، امبريپ يدوست در صداقت شرط پس. »...تو از من و يهست من

 نيمنؤرالميام انيعيش )هيالبرّ ريخ( مصداق  دارند صالح عمل و مانيا كه هستند.

۲دين و زندگي  ۱۲و  ۹، ۷هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۳

.است يزندگ درست راه كشف ضرورت ٔهدهند نشان كه دارد اشاره يآدم محدود عمر به توجه با خردمندان ۀدغدغ به لاؤس صورت شعر

چرا ،باشد برتر يازهاين به پاسخ »بودن اعتماد قابل و درست كامال« يراستا در تواند يم ،دارد اشاره عمر تيمحدود به شعر نيا چون يطرف از

.ندارد را ياحتمال يها راه تمام كردن خطا و آزمون توان انسان محدود، عمر به توجه با كه است آن پاسخ بودن درست كامالً ضرورت علت كه

۲دين و زندگي  ۵۹و  ۵۸، ۵۵هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۴

 است مردم به ياله اتيآ كاست و كم بدون ابالغ يمعن به يوح ابالغ و افتيدر.

 اسـت »طاغوت« دارد حيتوض به ازين فهيشر يۀآ نيا در كه يمسائل از يكي. است اتيآ اتيجزئ نييتب و نيد ميتعل يمعنا به ينيد تيمرجع.

.ندارد ياله أمنش دستوراتشان، و است نكرده نييتع را ها آن خدا كه هستند يكسان طاغوت

 طاغوت ينف و ياله تيوال رشيپذ ،ياسالم حكومت ليتشك اتيضرور از يكي. است ياسالم حكومت ليتشك يراستا در هم يظاهر تيوال

.است شده اشاره آن به هيآ نيا در كه است

۲دين و زندگي  ۱۶۶و  ۱۵۰هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۵

كه است شده بتيغ تداوم و بتيغ موجب مردم يها يكوتاه. دارد اشاره بتيغ ۀمسئل در ها آن يها يكوتاه و مردم نقش به الؤس صورت شعر

.دارد اشاره امام نعمت دادن دست از و  زمان امام بتيغ در مردم نقش به )بانفسهم ما روايّغي( به اشاره با هم ۳ ۀنيگز ۀفيشر يۀآ

۳ سيانگلي زبان ۸۸ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۷۶

كنند. مي ميتقس مختلف يژانرها به را ها لميف اسكار، مراسم ٔهبرند از فارغ داوران ئتيه كه بودند كرده ينيب شيپ ناظران ترجمه:

شود. مي استفاده كامل گذشتۀ زمان از است، شده انجام زمان آن در ديگري كار از قبل گذشته در كه عملي بيان براي توضيح:

۳ انگليسي زبان ۸۶ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۷۷

داد. نخواهم پاسخ يالؤس چيه به امتحان زمان طول در شود. پرسيده امتحان خيتار از قبل ديبا آزمون دربارٔه سؤالي هرگونه ترجمه:

جـاي به وجهي، فعل از بعد كه است اين  ۴ ۀگزين مشكل هستند. معلوم ۳ و ۲ هاي گزينه داريم. نياز مجهول به جمله معني به توجه با توضيح:

be از being از بعد همواره و است كرده استفاده كردن مجهول براي Modal آيد. مي فعل ريشۀ
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انگلي زبان ۹۵ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۷۸

.يبخواب زودتر و يهبد گوش بخش رامشآ يقيموس به كن يسع ،داري اضطراب احساس فردا امتحان بابت اگر ترجمه:

شود. استفاده اول نوع شرطي ساختار از شرط جملۀ در بايد باشد، امري جملۀ صورت به شرط جواب هرگاه باشيد داشته توجه توضيح:

باشد. مي نادرست شرطۀ جمل قسمت در will فعل از استفاده دليل به نيز ۳ گزينۀ همچنين

۲ انگليسي زبان ۷۴ صفحۀ * ساده * :سؤال اتمشخص ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۷۹

نيـا در [چطـور] كـه كنم تصور توانم ينم من مانند. يم برق بدون ها ماه مردم كشور ٔهدورافتاد مناطق از يبرخ در كه ام دهيشن راًياخ ترجمه:

.باشم نداشته برق يطوالن مدت براي سرد يهوا

را not مصدر، كردن يمنف يبرا رد.آو يدرم مصدر اسم شكل به را خود از بعد فعل كه است ييها فعل جزو  )تصوركردن( imagine فعل توضيح:

.ميده يم قرار آن از قبل

  ۲ انگليسي زبان ۷۴ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲۲ گزينۀ :پاسخ -۸۰

است. پنگ نگيپ زيم و بازارچه شنا، استخر ،ييويديو يباز اتاق كي شامل كه است دهيسرپوش يحيتفر مركز كي يدارا هتل نيا ترجمه:

تناسب سهم، نسبت، )۴  اطالعات )۳  فراغت تفريح، )۲ مقدمه معرفي، )۱

۲ انگليسي زبان كار كتاب ۴۶ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲ ۴ گزينۀ :پاسخ -۸۱

كرد. رفتار مي ها با آن ها مانند احمقمعلم د دنكر هر وقت اشتباه مي رايز ،داشتند يمنف نگرش يريادگيآموزان در كالس نسبت به  دانشترجمه: 

طرزفكر نگرش، )۴  مطلب نكته، )۳  سنت رسم، )۲ارزش )۱

۳ انگليسي زبان ۷۸ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲ ۳ گزينۀ :پاسخ -۸۲

بـراي زيـادي (مجـال) فرصـت وارانخ گياه كه است معني بدان اين و هستند سبز سبزيجات ،k ويتامين حاوي غذاهاي ترين متداول ترجمه:

دارند. مهم نيتاميو نيا مصرف

دادن گسترش )۴  كردن صرف كردن، مصرف )۳  كردن توليد )۲كردن هضم )۱

۳ انگليسي زبان ۷۹ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲ ۲ گزينۀ :پاسخ -۸۳

خاموش جيتدر به ندهيسال آ ۲۰ يكشور ط نيا يا هسته يكتورهارود را در سوئد است و انتظار ميپيچيده موضوع  كي يا هسته يانرژترجمه: 

شوند.

رفته رفته تدريج، به )۲    طبيعي طور به )۱

 تجاري لحاظ از )۴  شرط و قيد بدون چرا، و چون بدون )۳
۳ انگليسي زبان ۷۵ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲ ۲ گزينۀ :پاسخ -۸۴

.فتمياب ام يكودك ادِي  اينكه بدون ببينم را يمانميقد ۀخان اطيح زا عكس نيا شود نمي وقت هيچ من ترجمه:

انداختن ادي به ؛كردن يادآوري آوردن، ي)كس( ادي به )۲كردن فكر )۱

بودن (چيزي) شامل )۴كردن  درمان )۳

۳ انگليسي زبان كار كتاب ۵۱ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲ ۴ گزينۀ :پاسخ -۸۵

 »؟يمـن بخـر يرا برا نيا يتوان مي ايآ«: دياو پرس رو ازاينتوجه او را جلب كرد،  متيق تلفن گران كيبود و  رونيب ديخر يمادرش برا سارا باترجمه: 

».پول علف خرس نيست داني، طور كه مي همان ني. عالوه بر ايدار استفاده) ي (قابلتلفن كاربرد كيشما در حال حاضر «مادرش پاسخ داد: 

است كردن پر از كردن نيكو كار )۲    دوستي و دوري )۱

نيست خرس علف پول )۴  برفت ديده از كه آن هر برود دل از )۳

۲ انگليسي زبان كار كتاب ۳۰ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۸۶

را زهيجـا توانـد يمـ نفر كي فقط متأسفانه ولي هستند، زهيجا سزاوارِ هستند صحنه نيا روي امشب كه يبااستعداد هنرمندان ۀهم ترجمه:

 كند. افتيدر
شايستۀ سزاوارِ، )۴  مناسبِ )۳  در خالق )۲  مسئولِ )۱

 ۳ انگليسي زبان ۷۹ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۸۷
،كنيـد (استفاده) صرف بنزين براي را يشتريب پول كنيد مي انداز پس درنهايت آنچه به نسبت است ممكن مغازه آن به مغازه اين از رانندگي با

.رديگ مي را شما وقت از قهيدق چند فقط ديخر ،ديهست نيآنال صورت به كفش دنبال به يوقت اما

كردن تمام كردن، مصرف را چيزي تمام )۲ كشيدن خود به كردن، جذب )۱

 يافتن دست )۴ رفتن باال )۳
 ترجمۀ Test Cloze:

امـا دارنـد، كـارايي حـاد يمـاريب اين از يريشگيپ در يريچشمگ طور به مُدرنا و فايزر از Covid-19 ديجد يها كسنوا رسد مي نظر به

را يا شده نهيواكس تعداد تنها مُدرنا و فايزر شاتيآزما كه ليدل نيا به كنند. مي كنترل را كرونا روسيو گسترش چقدر ها آن كه ستين مشخص

بـه ،عالئـم جـاديا بـدون شـده نهيواكس افراد از يبرخ كه داشت خواهد وجود احتمال نيا .هكرد يابيرد ودند،ب شده مبتال Covid-19 به كه

ايـ رنـديبگ قـرار گـرانيد با كينزد تماس در اگر خصوص به -كنند منتقل نشانه بي صورت به را روسيو توانند مي سپس و شوند مبتال عفونت

بزنند. ماسك ستندين مجبور گريد ،شوند واكسينه ها آن وقتي كه كنند مي فكر ردمم از ياريبس ،اگرچه نكنند. استفاده ماسك
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۳ گزينۀ پاسخ: -۸۸

آيد. مي (ing-) مصدر اسم صورت به فعل اضافه حروف از بعد

۱ گزينۀ پاسخ: -۸۹

مسئوليت )۴  خيريه )۳  دسترسي )۲  احتمال )۱

۲ گزينۀ پاسخ: -۹۰

گيج )۴  كشيده رنج )۳  عفونت به شده آلوده )۲  كسل خسته، )۱

۳ گزينۀ پاسخ: -۹۱

دادن نشان كردن، منعكس )۴  دادن انتقال )۳  كردن غلبه )۲  شدن بازنشسته )۱

۴ گزينۀ پاسخ: -۹۲

راينبنـاب موصـولي! ضـمير نـه و داريـم think فعل از بعد that ربط كلمۀ به نياز جمله ساختار به توجه با باشيد داشته توجه سؤال اين در

و شـوند آورده كامل صورت به جمله دو اجزاي بايد كند مي مرتبط هم به را جمله دو ربط، كلمۀ كه آنجايي از و شوند مي حذف ۲ و ۱ هاي گزينه

باشد. مي نادرست نيز ۳ گزينۀ نتيجه در كه نداريم را فاعل حذف امكان

 ۱ مطلب درك ترجمۀ:

وپز پخت اي دود تنفس اثر در زيادي افراد كشاند. يم مرگ كام به را نفر ونيليم ۴ از شيب ساالنه ها ساختمان ريسا و ها خانه داخل يآلودگ

 .رنديم يم سنگ زغال اي يچوب يگازها اجاق يرو بر
،Crosby Menzies .كننـد مي كـار ديخورشـ انرژي با كه است يوپز پخت تجهيزات از استفاده ريوم مرگ تعداد كاهش يها راه از يكي

اجاق نيا« كرد: فيتوص چنين اين »Sol.4« نام به را خود يديخورش اجاق نيآخر ،يجنوب يقايآفر شركت كي در يديخورش انرژي ناسِكارش

 »است. بزرگ نسبتاً اجاق كي هدستگا نيا .شود مي متر هشت تا شش آن طول كه است، نهيآ مربع متر چهار
»Sol.4« نور سپس كنند. يم تيهدا وپز پخت ماهيتابۀ كي سمت به را نور ها نهيآ كند. يم كار رگبز يها هنيآ روي از ديخورش نور بازتاب با

آب قـهيدق چهار مدت در فقط بپزد. ازيپ تواند مي كه است داغ قدري آن ماهيتابه قهيدق دو ظرف كند. يم گرم يديخورش يانرژ با را ماهيتابه

است. سريع برق اي يعيطب گاز با پز و پخت ٔهانداز به كار نيا .آيد مي جوش

و سـتنديبا آفتـاب ريـز ستندين مجبور آن از استفاده يبرا افراد چون است گريد يها مدل از تر كاربرپسند بسيار چنين هم گاز اجاق اين

كمتـر يفـرادا نيچنـ .كننـد آماده را ييغذا يها وعده سنگ زغال يبرا اي نهيهز پرداخت اي و زميه كردن جمع به ازين بدون توانند يم ها آن

 شوند. يم مبتال يتنفس يها يماريب به مضر هاي دود تنفس ليدل به
بتوانـد اجـاق اين كه هستند وشير روي كار حال در مهندسان ولي كند، يم كار ديخورش تابش زمان در فقط گاز اجاق اين حاضر، حال در

نيـا حـل يبـرا اسـت. ياديز مبلغ مقدار اين ها ييقايآفر اكثر يابر كه است دالر ۲۰۰۰ حدود گاز اجاق هر متيق كند. كار ديخورش نور بدون

دارد قصد شركت نيا است. كرده سيتأس »solar cookers for Africa« نام به يردولتيغ يۀريخ ۀسسؤم كي Crosby Menzies مشكل،

 كند. جمع پول ريفق افراد رايب يديخورش وپز پخت زاتيتجه يۀته يبرا يمال يها كمك قيطر از
۳ گزينۀ پاسخ: -۹۳

. ............... يعني احتماالً است شده مشخص چهارم پاراگراف در كه »individuals« ۀكلم ترجمه:

كارشناسان )۴  افراد )۳  ها نهيآ )۲  ها گاز اجاق )۱

۱ گزينۀ پاسخ: -۹۴

 ............... كه كرد  استنباط توان يم متن از ترجمه:

.كنند استفاده يديخورش يها اجاق از توانند يم يشتريب يها ييقايآفر ندهيآ در )۱

 .دهد يم قرار ريفق افراد ارياخت در را يديخورش يها اجاق قايآفر دولت )۲
۳( »Sol.4« بخرند. را آن بتوانند مردم تا شد خواهد يطراح ي تر كوچك ٔهانداز در 
است. خانه حيطم يآلودگ از يناش ريم و مرگ ياصل عامل يديخورش يانرژ )۴

۴ گزينۀ پاسخ: -۹۵

 .شود مي استفاده ............... منظورِ به عمدتاً »Sol.4« از متن، طبق ترجمه:
 هاگاز اجاق ساخت ۀنيهز كردن كم  )۲    وپز پخت زمان كردن كوتاه )۱
مضر هاي ودد از يناش يها مرگ تعداد كاهشِ )۴  قايآفر مردم به كمك يبرا يمال يها كمك كردنِ جمع )۳

۴ گزينۀ پاسخ: -۹۶

 است؟ درست »Sol.4« ربارٔهد ريز جمالت از كي كدام ترجمه:
كند. كار ييوهوا آب طيشرا هر در تواند يم حاضر حال در اجاق اين )۲  است. Crosby Menzies محصولِ نياول اجاق اين )۱

 است. كاربرپسندتر گازها اجاق ريسا از اجاق اين )۴  كند. گرم را ماهيتابه نيز زميه سوختن با تواند يم اجاق اين )۳
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 ۲ مطلب درك ترجمۀ:

كـه اي قاره در چين، كشور در را خود طوالني عمر از نيمي تقريباً كه است زني آمريكا ادبيات در ادبي يها شخصيت ترين محبوب از يكي

همچنـين كشـور ايـن مشهور بسيار ادبي جايزٔه پوليتزر، جايزٔه ودخ زندگي طول در او .است كرده سپري دارد، فاصله آمريكا از مايل هزاران

در آشنا و صميمي كلمۀ يك »باك اس پرل« .آورد دست به را شود مي شناخته جهان در ادبي جايزٔه معتبرترين عنوان به كه ادبيات نوبل جايزٔه

شـش ،رمـان چنـدين جملـه از اثـر ۸۵ شـامل كه ودشخ فراوان ادبي آثار او كارهايش غني ادبي بازدهي علت به .بود عمرش طول سرتاسر

داشـت سـال هشـتاد كه زماني .كرد منتشر را بود ديگر غيرداستاني اثر دوازده از بيش و كودكان براي كتاب چهارده كوتاه، داستان مجموعه

آن در را عمرش بيشتر كه سرزميني ،بود شده گردآوري چين در ها كتاب اين از بسياري .داشت انتشار انتظار در كتاب جلد وپنج بيست حدود

را خـود او فرهنـگ دو آن به مرتبط محصوالت با .بود رفته كار به غرب و شرق فرهنگ بين پل يك عنوان به او زندگي و ها كتاب .بود گذرانده

.شود تبديل مستعد و جذاب عادهال فوق انسان يك به او كه بود شده باعث او نظير بي سابقۀ .كرد توصيف »دوگانه ذهنيت« با شخصي عنوان به

و زن يـك :مجـزا شخصيت سه واقع در ما كه باشيم آگاه اينكه جز كنيم، كاري توانيم نمي ،كنيم مي بررسي را باك پرل زندگي كه گونه همان

دربارٔه شناخت بدون واندت نمي كس هيچ واقع در .كنيم مي مالقات را نيكوكار و دوست انسان فرد يك و المللي بين مشهور نويسندٔه يك ،مادر

ادبيات و هنر آكادمي از هول ويليام جايزٔه دريافت به مفتخر خود زندگي دوران در همچنين .بشناسد را باك پرل ،شخصيت سه اين از هريك

براي جذاب موضوع يك بلكه است، مشهور نويسندٔه يك تنها نه كامل انسان يك عنوان به باك پرل .شد پوليتزر و نوبل جايزٔه عالؤه به آمريكا

.باشد مي مطالعه

۴ گزينۀ :پاسخ -۹۷

 است؟ نادرست باك پرل دربارٔه جمله كدام متن طبق :ترجمه
است. گذرانده آن در را خود عمر از نيمي تقريباً كه سرزميني است، شده تنظيم چين در او هاي كتاب از بسياري )۱

 است. داشته نقش چين و آمريكا ايه فرهنگ بين پلي عنوان به او زندگي و ها كتاب )۲
تقريباً نيمي از زندگاني طوالنيش را در يك كشور ديگر گذراند. زيرا بود، آمريكا ادبيات در العاده خارق شخصيت يك او )۳

 شد. برنده بيشتري جوايز خودش زمان در ديگر زنان به نسبت زيرا بود، آمريكا ادبيات در العاده خارق شخصيت يك او )۴
۲ گزينۀ پاسخ: -۹۸

.شود توصيف نحو بهترين به ............... عنوان با تواند مي باك پرل به نسبت نويسنده نگرش ترجمه:

شكيبا )۴  ناراضي )۳  برانگيز تحسين العاده، خارق )۲  تفاوت بي )۱

۴ گزينۀ :پاسخ -۹۹

 چيست؟ متن نوشتن از نويسنده اصلي هدف :ترجمه
آسيايي كشورهاي ادبيات مورد در باك پرل ديدگاه دادن نشان )۲  آمريكا بياتاد تاريخچۀ توصيف )۱

 باك پرل گوناگون عالئق و سابقه دادن نشان )۴  شد. جهاني باك پرل نظرات چگونه كه گويد مي خوانندگان به او )۳
۴ گزينۀ :پاسخ -۱۰۰

 دارد؟ اشاره چيزي چه به ۶ خط در ”which“ موصولي ضمير :ترجمه
ادبي فرم )۲   كوتاه هاي داستان از اي مجموعه )۱

ادبي آثار )۴    ها بچه براي هايي كتاب )۳
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انسانی) علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ اردیبهشت ۲۴ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ

  ۲رياضي و آمار  ۱۴ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۰۱

است: زيرصورت  نكته: فرم كلي مغالطه به

qآنگاه  p: اگر ۱مقدمۀ  ●
q: ۲مقدمۀ  ●
p: ۳مقدمۀ  ●

نويسيم: را مي ۱و نتيجه، مقدمۀ  ۲با توجه به مقدمۀ 

pq

سازد. اش را نمي : اگر قيمت مصالح باال برود، آنگاه علي خانه۱مقدمۀ  ●

اش را نساخت. : علي خانه۲مقدمۀ  ●

q
نتيجه: قيمت مصالح باال رفته است. ●

p
گيرد. در جاي خالي قرار مي ۲پس گزينۀ 

۲رياضي و آمار  ۱۱تا  ۴هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۰۲

pنقيض گزارٔه  ~ q كنيم: نون دمورگان حساب ميكمك قا را به

~ (p ~ q) ~ p q  

~تركيب فصلي دو گزاره زماني نادرست است كه هر دو گزاره نادرست باشند، پـس  p  وq انـد. درنتيجـه  هـر دو نادرسـتp  درسـت وq
نادرست است.

كنيم: شده را حساب مي حاال ارزش دو گزارٔه داده

   
   



· ·j j

· ·
·

( ) (p q) (q p)1

  
 




· ·j

j
·

j

( ) ~ (p q) q2

پس ارزش گزارٔه اول نادرست و ارزش گزارٔه دوم درست است.

۲رياضي و آمار  ۳۰و  ۲۶هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۰۳

fتابعي ثابت باشد، آنگاه  fنكته: اگر  (x) c  و اگرg  :تابعي هماني باشد، آنگاهg(x) x

هماني است، پس: gثابت و  fدر اينجا 

 

 


c

c
c

f ( ) g( ) cf (x) c c ( c)( c) c c c c c c
g( ) f ( ) c

c
(c )(c )

c

 
                   

 


      

3
2 2

3

3 2 3 3 31 1 3 3 5 1 3 3 5 5 9 8 05 8 5

18 1 0 8
پس:

IÄf ( ) 4 1 8
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رياضي و آ ۴۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۰۴

yبع نمودار تا x   1 yمرحله از روي نمودار تابع  به را مرحله 2 x كنيم: رسم مي

³»j ³¼w−»H

y x
 

   1 2

۲رياضي و آمار  ۳۹و  ۳۵هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۰۵

fابتدا مقدار  ( )4
كنيم: را حساب مي3

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

/ / ( )

 
                                                    
  

            

2 2
2

2 4 4 4 16 8 3 40 312 2 43 3 3 9 3 2 9 2
3

4 4 1 5 4 2 6
)gحال مقدار  ) 3 كنيم. از آنجايي كه  را حساب مي 3شود، پس: ، عددي منفي مي                          g( ) sign( )      3 3 1

f  ه داريم:در نتيج ( ) g( ) ( )      
4 3 6 1 53

۲رياضي و آمار  ۴۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۰۶

fبا فرض  ( ) a2  وg( ) b2:داريم ،

(f g)( ) f ( ) g( ) a b          2 8 2 2 8 8
(f g)( ) f ( ) g( ) a b      2 2 2 16 16

كنيم: لۀ باال را با هم جمع ميطرفين دو معاد

a a  2 8 4
aگذاري  با جاي  aدر  4 b  8:داريم ،

b b     4 8 12
fدر نتيجه:  ( ) 2 )gو  4 )  2 12

پس:

g g( )(f g)( ) ( )( ) f ( ) g( ) ( ) ( )
f f ( )


              

2 122 2 2 2 4 12 48 3 512 4
۲رياضي و آمار  ۶۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۰۷

نكته:

nI§ÃM jHoÎH jHk÷UÁnI§ÃM foº −I÷Î  jHoÎH jHk÷U

®üI{ IÄ kºnI§ÃM IÄ ¾¨ oTzÃM » ¾²Iw 16 jHoÎH




−I÷Î SÃ÷μ] ®üI{ SÃ÷μ] nI§ÃM SÃ÷μ] 

نشان دهيم، داريم: Bو تعداد افراد بيكار را با  Aاگر تعداد افراد شاغل را با 

B B AB A B A B
A B A B B

         
 

35 7 1320 7 7 7 13100 20 7

x

y

Oa ¾M keH»1 1 x

y

¾M SLvº ¾¹Äo¤
IÀ n¼d¶x 1 x

y

2
¯IM ¾M keH» 2 1 x

y
( ) y x1 ( ) y x 2 1 ( ) y x  3 1

( ) y x   4 1 2
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۲رياضي و آمار  ۶۶ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۰۸

)Aمعادلۀ خط گذرنده از دو نقطۀ  , )12 )Bو  40 ,k)15 نويسيم: را مي

k km  
 


40 40

15 12 : شيب 3

ky y m(x x ) y (x )
      

4040 123 

xيابي در  درون  )است، پس نقطۀ  ۴۸برابر با  14 , )14 روي اين خط است: 48

k k k( ) k k  
            

40 40 4048 40 14 12 8 2 4 40 12 523 3 3
۳رياضي و آمار  ۱۰۰ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۰۹

xfنكته: تابع با ضابطۀ  (x) a  با شرطa  aو  0  به يكي از دو شكل زير است: a، يك تابع نمايي است و نمودار آن با توجه به مقدار 1

اينجا بايد اول ضابطه را ساده كنيم:

x xf (x) ( ) ( ) 
5 6
6 5

عدد
6
رو است: روبه صورت تر است، پس نمودار آن به بزرگ ۱از 5

۳رياضي و آمار  ۸۸ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۱۰

naنكته: اگر  b  باشد، عددa  را ريشۀn ام عددb ناميم. مي

a،5ريشۀ سوم عدد 
است، پس:2

3 ·H¼Ua a ( )   33 5 5 125
2 3 8

aعدد  8 كنيم: را حساب مي 4

( )   
1258 4 125 4 1218

، برابر است با:۱۲۱هاي دوم عدد  ريشه

  121 11
برابر است با: -۱۱و  ۱۱اختالف 

( )  11 11 22
۳رياضي و آمار  ۶۹ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۱۱

m، اگر naنكته: در دنبالۀ حسابي با جملۀ عمومي  k p q  :آنگاه ،

m k p qa a a a  

محاسبه است: جملۀ اول يك دنبالۀ حسابي از روابط زير قابل nنكته: مجموع 

n
nS ( a (n )d)  12 nيا 12 n

nS (a a ) 12
aاست: ۳۵در اينجا مجموع جمالت هفتم و دهم برابر  a 7 10 35

از طرفي چون   1 16 7 a       ، پس:10 a a a   1 16 7 10 35
كنيم: جملۀ اول را حساب مي ۱۶مجموع 

S (a a )    16 1 16
16 8 35 2802

x

y

1

x

y

1

( a ) 0 1

x

y

1

(a ) 1
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رياضي و آ ۷۶ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۱۲

n، از رابطۀ rو نسبت مشترك  a1نكته: جملۀ عمومي دنبالۀ هندسي با جملۀ اول 
na a r  آيد. دست مي به 11

:كنيم ابتدا نسبت مشترك دنباله را حساب مي

a
r

a
  2

1
162 2
243 3

حال داريم:

a a r ( )     
66 6 57 1 6

2 2 64243 33 33
۳رياضي و آمار  ۸۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۱۳

b، سه جملۀ متوالي يك دنبالۀ هندسي باشند، داريم:cو  a ،bنكته: اگر  ac2

«سه جملۀ اول دنبالۀ  در اينجا، براي
a

x  2 ،
b

x  و  2
c

x  نويسيم: رابطۀ باال را مي» yو  8

b ac (x ) (x )(x ) x x x x x x               2 2 2 22 2 8 4 4 6 16 2 20 10
xگذاري  با جاي  شوند: رو مي شكل روبه ، جمالت به10

  x , x ,x , y  
188 12

2 2 8

كنيم: نسبت مشترك را حساب مي

r  
12 3
8 2

rحاال كافي است جملۀ سوم را در   3
دست آيد: به yضرب كنيم، تا جملۀ چهارم يعني 2

a a r y     4 3
318 272

۳ي و آمار رياض ۷۷ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۱۴

nنكته: رابطۀ بازگشتي  na r a  1 مربوط به يك دنبالۀ هندسي با نسبت مشترك ،r .است

nپس از رابطۀ  na a 1
1
نتيجه مي3 rيك دنبالۀ هندسي با نسبت مشترك naگيريم،  ،  1

است.3

عبارت
a a

a
5 7
8

نويسيم: تر مي را ساده

a a a a r a ra
a a a ra r a r r ( )


            

4 65 7 5 1 17
7 7 3 38 8 8 1 1

1 1
1 1 1 1 1 1 27 3 301 1 1 1

3 3 27 3
۳رياضي و آمار  ۸۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۱۵

جملۀ اول از رابطۀ nمجموع  rو نسبت مشترك  a1نكته: در دنبالۀ هندسي با جملۀ اول 
n

n
a (r )

S
r





1 1

آيد. دست مي به1

:است ۲۵جملۀ دوم؛ 

 a a r  2 125 25
:است ۲۰۰جملۀ پنجم 

a a r  45 1200 200
كنيم: طرفين دو تساوي باال را بر هم تقسيم مي

a r
r r

a r
    

41 3
1

200 8 225
rگذاري  با جاي  كنيم: را حساب مي a1، در معادلۀ اول، 2

ra r a a    2
1 1 1

2525 2 25 2
جملۀ اول برابر است با: ۷مجموع 

( )a (r )
S /

r


    

 

7717

25 2 11 252 127 1587 51 2 1 2
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۳رياضي و آمار  ۹۱ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۱۶

aنكته: اگر   باشد، داريم: 0

n
m nma a

r s rs(a ) a نكته :

با توجه به نكتۀ باال، جاي 
5 نويسيم: مي 332

3
532 

آيد: صورت زير درمي عبارت به


2 3
3 527 32 

دهيم: قرار مي 52و  33ترتيب  به ۳۲و  ۲۷جاي 

( ) ( )     
2 3

3 5 2 33 53 2 3 2 9 8 72
۳رياضي و آمار  ۸۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۱۷

n
m n ma a نكته :

Aابتدا عدد   4 نويسيم: تر مي را ساده 64

A    
6 3

4 64 4 264 2 2 2

Aيعني  Aحاال ريشۀ سوم 
1
كنيم: را حساب مي 3

( )
A ( )


   

1 3 1 3 1 1
3 2 3 2 3 22 2 2 2

۳رياضي و آمار  ۱۰۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۱۸

xند، آنگاه: ، سه جملۀ متوالي يك دنبالۀ حسابي باشzو  x ،yنكته: اگر  z y  2
fمقادير  ( )0 ،f ( )1 fو  2 ( رو است: صورت روبه ترتيب به به 2(

 
a

a ,a ,a

2 1

12
2 

a، ۱حاال كه   قرار است سه جملۀ متوالي يك دنبالۀ حسابي باشند، پس: a2و  2

a
a (a ) a a a a (a )(a )

a


                  
2 2 2 31 2 2 1 2 4 2 3 0 3 1 0 1





aبه ازاي   1 ،f .يك تابع نمايي نيست  

۳رياضي و آمار  ۱۰۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۱۹

tfصورت  نكته: معادلۀ كلي رشد نمايي، به (t) c( r) 1  است كه در آنf (t)  ،بيانگر مقدار نهاييc  ،بيانگر مقدار اوليهr بيانگر ميزان رشد

  بيانگر زمان است. t(تغييرات برحسب اعشار) و 

cگذاري  با جاي , , 8 000 000 ،r  
1 1

100 tو  10  ، داريم:3

f ( ) , , ( ) , , ( ) , , , , ,        3 31 11 13313 8 000 000 1 8 000 000 8 000 000 8 000 1331 10 648 00010 10 1000
۳رياضي و آمار  ۹۴و  ۹۳هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۲۰

دهيم. قرار مي 12و  32، 42ترتيب  به ۵/۰و  ۸، ۱۶جاي 

( )
( )

( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) / ( ) ( )

( )

       

   

   
      

 
 

3 3 1 5 5 13 1 7 525 4 1 5 3 5 34 4 2 2 2 2 2 4 4
3 4 3 9 9 74 4 3 3 1 4 43 4 44 4 4 4

16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 0 5 2 2 2 2 2 2 2 2

پس:

x 
5
4
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اقتصاد ۸۳تا  ۷۹ هاي صفحهمشخصات سؤال: * ساده *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۲۱

المللـي و هاي بين ميلي سازمانهاي تح ها و سياست بندي كشورها بر اساس تعريف كشورهاي غربي از توسعه، پذيرش برنامه پيامد دستهالف) 

باشد. نيافته مي يافتگي از طرف برخي كشورهاي توسعه عنوان عوامل توسعه يافته به برخي كشورهاي غربي توسعه

شود. اقتصادي معرفي مي »رشد«هر عاملي كه موجب افزايش سطح توليد شود با عنوان ب) 

اقتصاد ۸۳تا  ۷۹ هاي صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۲۲

گذاري شده و ارتباط مستقيم با دالر آمريكا ندارد. المللي قيمت ها و نهادهاي بين صورت ساليانه از طرف سازمان الف) دالر رفاهي به

سازد. تر مي ها، كار مقايسه را براي كشورهاي مختلف آسان ب) مفهوم پيشرفت با ايجاد تنوع در الگوها و پيش از آن شاخص

اقتصاد ۸۶و  ۸۵ هاي صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۲۳

باشند. كنندٔه جاهاي خالي مي كامل ۳ه در گزينۀ   شد موارد مطرح

اقتصاد ۸۷ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۲۴

الف)

   %6 %10 %6 سهم دهك دوم دهك ششم  %4

   %6 %15 %6 سهم دهك پنجم دهك نهم  %9

   %9 %3 %9 سهم دهك هشتم دهك اول %12

دست آوردن سهم اين دهك بايد عدد مجهول سـهم دهـك دهـم را از در رابطه با دهك دهم اطالعاتي در سؤال ارائه نشده، بنابراين براي به

شود. مي %۱۰۰ها برابر  وريم، زيرا مجموع سهم تمام دهكدست آ به ۱۰۰ها از عدد  دهك  تقاضل مجموع بقيۀ

( )          
76

100 3 4 6 7 9 10 10 12 15 24دهكدهم سهم

۲۴%  سهم دهك دهم

شويم كه: ه متوجه مي  شد ب) با بررسي دو فرمول ارائه

  
  

/%24 24 1 2%3 %4 %6 %7 20
´Àj ¦Àj ´¿w (¯IM kÅnj 10)

³nI¿a IU −»H ÁIÀï¦Àj ´¿w Ì¼μ\¶ (¸ÃÄIQ kÅnj 40)  ها شاخص دهك


 


 /%24 %15 39 5 5%3 %4 7

´Àj » ´¿º ÁIÀï¦Àj ´¿w Ì¼μ\¶ (¯IM kÅnj 20)
³»j » −»H ÁIÀï¦Àj ´¿w Ì¼μ\¶ (¸ÃÄIQ kÅnj 20) 

 ها شاخص دهك

دهد. ها را مناسب نشان مي هاي اول تا چهارم فرمولي است كه وضعيت توزيع درآمد بنابراين نسبت سهم دهك دهم به مجموع سهم دهك

باشد. ت سهم دهك دهم جامعه به سهم دهك اول ميشود، نسب ها در كشورها استفاده مي گيري و بررسي وضعيت توزيع درآمد فرمولي كه براي اندازه ج)

اقتصاد ۹۱و  ۹۰ هاي صفحهمشخصات سؤال: * ساده *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۲۵

تر شد. تر و جدي ها مهم ها و پيچيده شدن تشكيالت دولتي در جوامع، نقش دولت از زمان گسترش حوزٔه اقتدار دولتالف) 

هـا هاي نوين اجتماعي، محدودٔه اقتدار دولـت انين حاكم بر اجتماعات انساني و دستيابي به فناوريبا تكامل بشر در طول زمان، كشف قوب) 

گسترش يافت.

ها در گذشته عبارت بود از: حفظ نظم و امنيت كشور و دفاع از ملت در مقابل دشمنان داخلي و خارجي ج) وظايف دولت

اقتصاد ۹۵تا  ۹۳ هاي صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۲۶

شـود، ايجـاد شـرايط و كند و مانع از دسـت دادن شـغل افـراد مي هاي اقتصادي دولت كه به كاهش نرخ بيكاري كمك مي يكي از نقشالف) 

باشد. هاي يادگيري و افزايش تخصص در طول دورٔه كار و ضمن خدمت مي زمينه

نام برد.را بودجه و قانون برنامۀ پنج ساله  - ها، قوانين گمركي توان قوانين ماليات صادي ميگذاري اقت ترين قوانين دولتي در حوزٔه ريل از مهم ب)

كنندٔه لوايح دولت است. گذاري، خود تأييدكننده و تصويب عنوان نهاد قانون توجه فرماييد، مجلس به

اقتصاد ۹۹ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۲۷

شود كـه بـه آن، اليحـۀ شود و براي تصويب به هيئت دولت فرستاده مي ه توسط سازمان مسئول امور بودجه تدوين ميمتن پيشنهادي بودج

گويند. بودجه مي

اقتصاد ۱۰۵ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۲۸

,تومان  , , ,  
205 850 000 1 170 (الف ردماليات ماهانۀ ف كل درآمد ماهانه  نرخ طبقه 000100

,تومان  , , , , ,  5 850 000 1 170 000 4 680 (ب ماندٔه خالص ماهانه كل درآمد ماهانه  ماليات ماهانه  000

تومان

, ,
( , , , ) , ,   

6 050 000

305 850 000 200 000 1 815 000100  نرخ طبقه  كل درآمد جديد ج ماليات ماهانۀ جديد)

شود و بقيۀ افراد بايد بابـت كـل مي Aشامل افراد گروه معافيت فقط  )يعني نرخ تصاعدي كلي(فرماييد در اين نرخ  طور كه توجه مي هماند) 

، ماليات بپردازند. در واقع با اندكي افزايش در درآمد فـرد، ميـزان ماليـات پرداختـي اوAتومان بيشتر از طبقۀ  ۱۰۰۰درآمدشان ولو فقط 

شدت تغيير خواهد كرد. به
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اداقتص ۱۰۰ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۲۹

ه از درآمدهاي دولت با ارقـام  شد ، سندي است كه توسط ديوان محاسبات تنظيم شده و در آن تفاوت ارقام واقعي محقق»سند تفريغ بودجه«

هاي دولتي به تكاليف بودجه پايبندي دستگاه شود و همچنين دستيابي به اهداف و پايبندي يا عدم ه در سند بودجه مشخص مي  شد بيني پيش

كند. خص ميرا مش

اقتصاد ۱۱۲ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۳۰

المللي است. شود كه شغل او خريد محصول در مركز توليد و فروش آن در مناطق يا بازارهاي مصرف بين تاجر يا بازرگان به كسي گفته مي الف)

باشند. مثالً كشور سـنگاپور از عامـل منـابع برخورداري عوامل توليدي مي توضيحات مندرج در متن سؤال، بيانگر تفاوت كشورها از نظرب) 

طبيعي برخوردار است و كشور آمريكا از نيروي انساني متخصص.

اقتصاد ۱۱۵و  ۱۱۴ هاي صفحهمشخصات سؤال: * دشوار *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۳۱

هاي توليد موجـود در بيكار ماندن عوامل توليدي خود از بين گزينهدر صورتي كه براي جلوگيري از  ،كشوري كه فاقد مزيت مطلق استالف) 

كسب كرده است.» مزيت نسبي«گوييم در توليد آن  كشور، يكي را كه نسبت به ساير محصوالت داراي امتياز بيشتري است توليد كند، مي

پذير است، زيرا مزيت داشتن يـا نداشـتن يـك د امكانهاي اقتصادي براي كشورهايي كه فاقد اين امتياز هستن امكان دستيابي به مزيتب) 

دستيابي است. ها قابل مفهوم ايستا و دائمي نيست و در طول زمان با رفع محدوديت

هاي تجاري هاي اقتصادي است كه به دو گروه تحريم كارگيري تحريم ها، به هاي اقتصادي و رقابت امروزه يكي از ابزارهاي قدرتمند در جنگج) 

هاي تجاري است. هاي مالي بين كشورهاي قدرتمند، بيشتر از تحريم شود و در حال حاضر استفاده از تحريم هاي مالي تقسيم مي يمو تحر

اقتصاد ۱۲۴ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۳۲

گستردگي جغرافيايي كشور و برخورداري از منـابع و توان به وسعت و از داليل اهميت جايگاه ويژٔه اقتصادي كشور ايران در دوران باستان مي

سزايي در اين موفقيت داشت. المللي سه قارٔه آسيا، آفريقا و اروپا نيز نقش به هاي خدادادي اشاره كرد، همچنين قرار گرفتن در چهارراه بين ثروت

اقتصاد ۱۳۲تا  ۱۲۹هاي  صفحهمشخصات سؤال: * دشوار *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۳۳

قـانون ۴۳الحسنه در اصـل  كار هستند، اما وسيلۀ كار ندارند، در قالب عقد اسالمي قرض جهيز و تأمين منابع مالي براي افرادي كه قادر بهت ■

)الف(شده است.  اساسي تأكيد

قانون اساسي استرداد و ۴۹ل ه طي اص  شد هاي غيرقانوني و سوءاستفاده از امكان وقف هاي حرام، مثل فعاليت آمده از راه دست هاي به ثروت ■

)هب و (شود.  به جرم مربوط رسيدگي مي
)دج و (گيرد.  قانون اساسي در اختيار حكومت اسالمي قرار مي ۴۵شده مطابق اصل  هاي مَوات غصب اموال بدون وارث و زمين ■

  اقتصاد ۱۴۳تا  ۱۴۰ هاي صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۳۴

باشد. كنندٔه جاهاي خالي سؤال مي كامل ۲ه در گزينۀ   شد رموارد ذك

اقتصاد ۱۴۱و  ۱۴۰ هاي صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۳۵

ها و مشكالت داخلي و همچنين خـارجي مقـاوم شود كه در برابر تكانه بنيان اطالق مي اقتصاد مقاومتي به اقتصادي پيشرفته، مردمي و دانش

كند و هرگـز بـا الملل در جهت رفع نيازهاي داخلي استفاده مي هاي موجود در سطح بين هاي داخلي خود در كنار فرصت و از ظرفيت گرديده

شود. ها متوقف نمي تحريم

۲علوم و فنون ادبي  ۱مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۶

ها: ر گزينهبررسي نادرستي ساي

است.» تاريخ گزيدٔه حمداهللا مستوفي«: توضيحات دربارٔه كتاب ۲گزينۀ 

است. هشتماز شاعران قرن » سلمان ساوجي: «۳گزينۀ 

است. شاعرانسرگذشت صد تن از » تذكرٔه دولتشاه«: موضوع ۴گزينۀ 

۲ادبي  علوم و فنون ۸۴و  ۸۳هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳۷

ها: بررسي نادرستي ساير گزينه

: ساده است.۱گزينۀ 

است.» شيخ بهايي«: نوشتۀ ۲گزينۀ 

نامه است. : ساده و زندگي۳گزينۀ 

۲علوم و فنون ادبي  ۴مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۸

در دورٔه خراساني رواج بيشتري دارد.» كن همي«زباني فعل  مدحي است كه مربوط به سبك عراقي نيست و از نظر ۳موضوع بيت گزينۀ 

ها: بررسي ساير گزينه

گرايي و ستايش عشق : غم۱گزينۀ 

: رواج روحيۀ عرفاني و اخالقي۲گزينۀ 

: آسماني بودن معشوق۴گزينۀ 
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علوم و فنون ۱۰مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۹

شود. شاخصۀ بارزي مربوط به سبك هندي ديده نمي: هيچ ۱گزينۀ 

ها: بررسي ساير گزينه

شود. هندي رواج كمتري داشت، در اين بيت ديده ميسبك كه در ابيات قبل از » بخيه و رفو«: لغاتي چون ۲گزينۀ 

شود. هاي رايج اين سبك ديده مي عنوان يكي از آرايه : كاربرد آرايۀ اسلوب معادله به۳گزينۀ 

: كاربرد لغات و عبارات مربوط به آداب و رسوم هندوان در شعر مشهود است.۴گزينۀ 

۳علوم و فنون ادبي  ۷۰و  ۶۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴۰

مربوط به دورٔه سوم است.

۳دبي علوم و فنون ا ۸۰ تا ۷۲هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۱

آثار نادرست:

از آسمان سبز: سلمان هراتي -زيارت: جالل آل احمد -تنگسير: صادق چوبك

۳علوم و فنون ادبي  ۷۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۲

ها: علت نادرستي ساير گزينه

هاست. : وجه تمايز او شكل تصرف وي در مضامين و كيفيت ارائۀ آن۱گزينۀ 

: اوج سخن او در قطعات اوست.۲زينۀ گ

: پروين در غزل شهرت نداشت.۴گزينۀ 

۳علوم و فنون ادبي  ۷۳ تا ۷۱هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲ ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۴۳

۳علوم و فنون ادبي  ۱۰۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲ ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۴۴

توان اين مفاهيم را دريافت. عاشورايي و فرهنگ دفاع مقدس است كه در اين بيت مي يكي از مضامين رايج اين دوره فرهنگ

سه گزينۀ ديگر مضامين عاشقانۀ زميني است.

۳علوم و فنون ادبي  ۱۰۱ تا ۹۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲ ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴۵

ت اجتماعي گرايش پيدا كرد.ها ابتدا سياسي بود، بعد به موضوعا انديشۀ حاكم بر داستان

۳علوم و فنون ادبي  ۹۷و  ۹۶هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲ ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۴۶

ويژگي ادبي سبك انقالب هستند.» و«و » ه«ويژگي زباني است و موارد » د«مورد 

۲علوم و فنون ادبي  ۱۱مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۷

است.» مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن«، ۳زينۀ وزن گ

ها: بررسي ساير گزينه

: مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن يا مستفعلن مفاعِلُ مستفعلن فَعَل۱گزينۀ 

: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن۲گزينۀ 

: مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن۴گزينۀ 

۲علوم و فنون ادبي  ۸س مشخصات سؤال: * متوسط * در ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴۸

تشكيل شده است.» فاعلن«از چهار بار تكرار ركن  ۴گزينۀ 

ها: بررسي ساير گزينه

: فعولن فعولن فعولن فعل۱گزينۀ 

: مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن فعل۲گزينۀ 

: مستفعل مستفعل مستفعل مستف۳گزينۀ 

۲لوم و فنون ادبي ع ۸مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴۹

است.» فعالتن فعالتن فعالتن«، »هالف، ج و «هاي  وزن مصراع

ها: بررسي ساير مصراع

لن ب) فعالتن فعالتن فعالتن فع

د) فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن

و) فعالتن مفاعلن فعالتن

۳فنون ادبي علوم و  ۱۱۱ تا ۱۰۴ هاي صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۵۰

: مستفعلن مستفعلن مستفعلن۴وزن گزينۀ 

ها: بررسي ساير گزينه

: فاعالتن فاعالتن فاعالتن رمل مسدس سالم۱گزينۀ 

: مفاعيلن مفاعيلن فعولن هزج مسدس محذوف۲گزينۀ 

: فعولن فعولن فعولن فعولن متقارب مثمن سالم۳گزينۀ 
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۳علوم و فنون ادبي  ۱۱۱ تا ۱۰۴ هاي صفحهوسط * مشخصات سؤال: * مت ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۱

كه ربطي به بحر هزج ندارد.» مفاعلن فعالتن«: تناوب ۳گزينۀ 

ها: بررسي ساير گزينه

رمل » فاعالتن«: تكرار ۱گزينۀ 

متقارب » فعولن«: تكرار ۲گزينۀ 

رجز » مستفعلن«: تكرار ۴گزينۀ 

۳علوم و فنون ادبي  ۱۰۳ تا ۹۶هاي  * متوسط * صفحهمشخصات سؤال:  ▲ ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۲

»مفعـول فـاعالتُ مفاعيـلُ«هـاي  شكلي ديگر جدا كنيم، پايه ساخته شده است كه اگر آن را به» مستفعلن مفاعلُ«وزن اين قطعه، از تناوب 

شود. مشاهده مي

۳علوم و فنون ادبي  ۸مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲۴پاسخ: گزينۀ  -۱۵۳

بلند در نظر گرفتن هجاي پاياني

  

بيب  طَ   بِ  تم  گف  بِ  ل  حا  را  مَ  ِن  يا  گر  مِ  چَش

  



راHj·  خَن  نِ  ◌َه  دَ Iw·  بو  بِ  ر  با  يك  ت  گف




    

ابدالجاي فعالتن آوردن فاعالتن به

۳علوم و فنون ادبي  ۸مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۴

استفاده كرده است و هر دو» فعلن«جاي  به» لن فع«است كه شاعر در ركن آخر هر دو مصراع از » فعالتن فعالتن فعالتن فعلن«، ۳وزن گزينۀ 

د.مصراع ابدال دار

۳علوم و فنون ادبي  ۸مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲ ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۵

است و شاعر در ميان مصراع وزن دوري از هجاي كشيده استفاده كرده است كه بايـد بلنـد در» مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن«، ۱وزن گزينۀ 

نظر گرفته شود.

شود. ، هجاي بلند محسوب مي»گرفتعشق و « در كلمات دو هجاي كشيدٔه ميان مصراع

۲مشخصات سؤال: * متوسط * جامع علوم و فنون ادبي  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۶

استعاره دارد، ولي اين بيت تشبيه ندارد.» چرخ بدگهر«در اين گزينه 

ها: بررسي ساير گزينه

در ضمن يك تشبيه مرجح نيز در بيـت وجـود دارد كـه، تشخيص و استعارٔه مكنيه است و »كشد آفتاب كه از روي يار خجالت مي: «۱گزينۀ 

»روي يار از خورشيد زيباتر است.«

استعاره از دنياست.» كهنه كشتزار«اضافۀ تشبيهي است و » تخم وفا: «۲گزينۀ 

اضافۀ استعاري است.» بيخ مهر«اضافۀ تشبيهي و » نهال كين: «۴گزينۀ 

۲* جامع علوم و فنون ادبي مشخصات سؤال: * دشوار  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۷

بررسي موارد:

است.» چوب سرو«مجاز از » سرو«الف) 

اضافۀ تشبيهي است.» شهر خيال«و » سار خاطره چشمه«ب) 

تشخيص و استعارٔه مكنيه دارد.» خم«، »خُم گو سر خود گير«ج) در جملۀ 

كنايه از ترك كردن و دور ريختن چيزي است.» آستين افشاندن«د) 

۲علوم و فنون ادبي  ۳مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۸

شبه است. وجه» دل بردن«برد؛  طبع مانند عروس دل مي

ها: بررسي ساير گزينه

حذف شده است.» عطري تيرگي يا خوش«شبه  : زلف تو مانند مشك ختن است. وجه۱گزينۀ 

گل (در سرخي) تشبيه شده است. : چهرٔه عاشق به كاه (در زردي) و به۳گزينۀ 

حذف شده است.» شيريني«شبه  : لب همچون شكر است. وجه۴گزينۀ 
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علوم و فنون ۹مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۹

تشخيص و استعارٔه مكنيه دارد.» گل«: در اين بيت ۲گزينۀ 

ها: بررسي ساير گزينه

شخيص و استعارٔه مكنيه دارند.ت» شمع و شعله: «۱گزينۀ 

تشخيص و استعارٔه مكنيه دارند.» سنگ و بيستون: «۳گزينۀ 

تشخيص و استعارٔه مكنيه دارند.» قدح و شراب: «۴گزينۀ 

۳علوم و فنون ادبي  ۹۲تا  ۸۸هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶۰

ها: بررسي ساير گزينه

شود. معني بلبل و عندليب تداعي مي» بلبل«و در صورت تناسب با » عدد«معني  : هزار به۱گزينۀ 

شود. معني پنجه تداعي مي» دست«در صورت تناسب با » ساز«معني  : چنگ به۲گزينۀ 

شود. معني كمر تداعي مي» كمر«در صورت تناسب با » وسط و ميانه«معني  : ميان به۴گزينۀ 

۳علوم و فنون ادبي  ۹۰تا  ۸۸هاي  سؤال: * دشوار * صفحهمشخصات  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۶۱

ها: بررسي ساير گزينه

 مردم  :۱گزينۀ 
مردمك چشم

ها مردم و انسان

 قرار  :۲گزينۀ 
عهد و قرار

آرامش و قرار

دوم» بار«كلمۀ   :۳گزينۀ 
ميوه و ثمره

دفعه و مرتبه

۳مشخصات سؤال: * متوسط * جامع علوم و فنون ادبي  ▲۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶۲

رسد. گويد: اسبي در آخور دارد كه باد به گرد او نمي شاعر مي ۳در گزينۀ 

۳علوم و فنون ادبي  ۱۲مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲ ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۶۳

مفهوم در مصراع اول آمده است و مصراع دوم مثالي براي مصراع اول است و اسلوب معادله دارد. در مصـراع دوم علّـت طـوالني ۴در گزينۀ 

تري دارد. داند كه چون آزاده است و دل به ميوه و ثمرات نبسته است، از درختان پرميوه عمر طوالني بودن عمر سرو را اين مي

ها: بررسي ساير گزينه

: حسن تعليل دارد و اسلوب معادله ندارد.۱گزينۀ 

: اسلوب معادله دارد و حسن تعليل ندارد.۲گزينۀ 

دارد و حسن تعليل ندارد. ه: اسلوب معادل۳گزينۀ 

۳مشخصات سؤال: * متوسط * جامع علوم و فنون ادبي  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۶۴

بررسي موارد:

الف) اسلوب معادله دارد.

اغراق: اينكه خورشيد با ديدن چهرٔه عرقناك يار تب بكند، اغراق است.ج) 

د) براي سياهي و سرخي آسمان دليل شاعرانه آورده است.

آميزي ندارد. حس» هب و «هاي  گزينه

۳مشخصات سؤال: * متوسط * جامع علوم و فنون ادبي  ▲ ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۶۵

  ۲عربی، زبان قرآن  ۴و  ۲های  * درس دشوارمشخصات سؤال: *  ▲ ۳خ: گزینۀ پاس -۱۶۶

  )۴)/ أْن أنِطَقُه: آن را به زبان آورم (رد گزینۀ ۲توانم (رد گزینۀ  ها)/ ال أسَتطیُع: منی شوم (رد سایر گزینه أَدنو ِمنَک: به تو نزدیک می  

  ۳بی، زبان قرآن عر  ۳* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲ ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۷

)/ ۳و  ۲هـای  کنـد (رد گزینـه )/ تُالِعبهم: بـا آنـان بـازی مـی۳کشد (رد گزینۀ  )/ تَحضُن: به آغوش می۲و  ۱های  ِصغارَها: کودکانش (رد گزینه  

  )۱الَبسمة: لبخند (رد گزینۀ 

  ۲عربی، زبان قرآن  ۶* درس  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۸

  )۳ایم، بنا کردیم (رد گزینۀ  )/ بَنیناها: آن را ساخته۴و  ۲های  اند (رد گزینه نگاه نکردهمل یَنظُروا:   

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
 

۲۴ 
ت

هش
دیب

ار
 

۱۴
۰۰

    |
وه

گر
 

شی
مای

آز
 

وم
عل

 
سان

ان
ی

۲۴۲۴

  ۲عربی، زبان قرآن  ۴* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲ ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۹

معادلی در عبارت عربـی نـدارد و » از آنجایی که« ۳)/ در گزینۀ ۲)/ إزداد: افزایش یافت (رد گزینۀ ۳و  ۱های  أسلََم: اسالم آوردند (رد گزینه  

  نادرست است.

  ۲عربی، زبان قرآن  ۷* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲ ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۰

  )۴و  ۳های  )/ الهزیمة: شکست (رد گزینه۴شناسد (رد گزینۀ  )/ ال یَعرُِف: منی۱)/ أصبََح أَعمی: نابینا شد (رد گزینۀ ۴و  ۳ های هأُستاذي: استادم (رد گزین  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۴* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۱

 ۲)/ در گزینـۀ ۳و  ۱هـای  )/ الَحقـل: کشـتزار (رد گزینـه۳و  ۱هـای  دهد (رد گزینه )/ یَُريّب: پرورش می۱ُهناَک: وجود دارد، هست (رد گزینۀ   

  قسمت اّول عبارت با ساختار نادرستی ترجمه شده است. 

  ۲* جامع عربی، زبان قرآن  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲ ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۲

  »کننده در کار خیر باشی و... تو باید بازدارنده از کار زشت و رشکت«ترجمۀ درست:   

  ۳* جامع عربی، زبان قرآن  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲ ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۳

  ها:  ترجمۀ گزینه  

  درست است.)» پنهان کرد(«ور از دیدگان قرار داد! ) چیزی را پنهان کرد و آن را د۱  

  است.)» اإلنرشاح: شادمانی«روی (درست آن،  ) احساس خوشحالی و شادمانی بسیار!: زیاده۲  

  است.)» نّقار الخَشب: دارکوب«سازد!: مرغ باران (درست آن،  زند و در آن یک النه می های درختان را نوک می ای که تنه  ) پرنده۳  

  است.)» أعَتَق: آزاد کرد«را آزاد گذاشت و او را از بندگی خارج کرد!: بست (درست آن،  ) او۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۴* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۴

 ترکیب اضافی اسـت» لطّبیعةنظام طبیعت: نظام ا)/ «۴و  ۱های  ترکیب وصفی است نه اضافی (رد گزینه» های صنعتی: النّفایات الّصناعیّة زباله«  

  ).۴و  ۳های  (رد گزینه

  ۲* جامع عربی، زبان قرآن  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۵

  : مدارا با مردم۲مفهوم گزینۀ   

  ها: بررسی سایر گزینه  

  شود! (ارتباطی به مفهوم ندارد.) ) من دخرت حاتم طائی هستم که در بخشش به او مثال زده می۱  

  ناراحت نباش خدا با ماست. (مفهوم: امیدواری به بخشش خداوند) )۳  

  ) مؤمنان باید بر خدا توکّل کنند. (مفهوم: غیر از ما یاوری نخواهی یافت.)۴  

  ۲عربی، زبان قرآن  ۴* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۶

  اند. گذاری شده ، اشتباه حرکت»شود گرفته می یُتََّخُذ:«و فعل مجهول » الِغزالن«، »ِعطر«در این گزینه   

  ۳عربی، زبان قرآن  ۵* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۷

  ها: بررسی سایر گزینه  

  إلیه مع مضاف إلیه  معرفه علم نیست./ دون مضاف» رّب ) «۱  

  اسم فاعل است.» کننده مقیم: برپا) «۳  

  مفعول آن است.» دعاء«فعل متعّدی و » تقّبل) «۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۳* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۸

  ها: بررسی سایر گزینه  

  الجملة إسمّیة للقریب/ الجملة فعلّیة  ) للبعید ۱  

  »أفاضل«جمعه  » فضالء«) جمعه ۳  

  متعدٍّ  ) الزم ۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۴* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۹

  ها: بررسی سایر گزینه  

  حرف زائد ) حرفان زائدان ۱  

  إسم الفاعل مفرد/ إسم املکان  ) من الجموع املکّرسة ۲  

  للغائبة ) للمخاطب ۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۳* درس  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۰

منه ذکر نشده است و جمله دربردارندۀ حرص است.  تثنیمس )َهل جزاء اإلحسان إّال اإلحسان(در جملۀ   
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۳عربی، زبان قرآن  ۳* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۱

  ها:  بررسی گزینه  

  اند. مستثنی اسم فاعل» فائزاً «منه و  مستثنی» الطّلبة) «۱  

یاح) «۲     اند.  مستثنی اسم فاعل» واحداً «منه و  مستثنی» السُّ

  اند. مستثنی اسم فاعل» ُمَدرِّس«منه و  مستثنی» املَُدرُِّسون«) ۳  

اسم فاعل نیستند. » أصغر«جمع » أصاِغر«و » َولَد«جمع » أوالد) «۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۴* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸۲

  جواب رشط است. » تنَجُحوا«مفعول مطلق تأکیدی و » ُمحاولةً «  

  ها:  ی سایر گزینهبررس  

  صفت» صادقاً ) «۲  

  جملۀ وصفیه» ال نری) «۳  

  اند (مفعول مطلق نوعی). جملۀ وصفیه هستند که مصدر از جنس فعل را وصف منوده» یُعجب املتفرّجین) «۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۵* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۳

جملۀ خربی آمده است و منادا نیست. » ريّب «شود. در این گزینه بعد از  یدر اقسام منادا گاهی حرف ندا حذف م  

  کار رفته است.  ها منادا به در سایر گزینه  

  ۲عربی، زبان قرآن  ۶* درس  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۴

  از نوع نافیه است [و نباید نون آن حذف شود].» ال«، »ما ال تَعلَُموها«در   

  درست است. »  تَعلَُمونهاما ال«  

  ۲عربی، زبان قرآن  ۵* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۵

دهد.  آن توضیح می ۀآمده و دربار » عمل« ۀفعلی است که پس از اسم نکر » یتقرّب«در این گزینه  :۳ ۀگزین  

  ها: بررسی سایر گزینه  

  .»جبل« دهد نه توضیح می» الطّائر« ۀدربار » یحمل«) ۱  

  تواند وصفیه باشد. جمله منی )۲  

  .اسم معرفه است نه نکره» حمید« )۴  

۲تاريخ  ۱۶ درس ۱۸۰صفحۀ *  ساده مشخصات سؤال: * ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۸۶

.كرد دييتأ شيپ از شيب را كيكوپرن يها هيفرض زا،يپ دانشگاه استاد ،»گاليله«اختراع تلسكوپ توسط 

۲تاريخ  ۱۵ درس ۱۶۴صفحۀ * ساده مشخصات سؤال: *  ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۸۷

و كـاخ از دهـد، ياريـ را او جنـگ هنگام كه بود فموظ و ردك يم ادي يوفادار سوگند خود ارباب به »واسال«مراتب نظام فئودالي،  در سلسله

.بپردازد اتيمال و عوارض او به و دينما حفاظت او كوشك

ها بود. هاي اربابان يا فئودال از ويژگي ۴ها و گزينۀ »سرف«هاي  از ويژگي ۲و  ۱هاي  گزينه توجه:

۲تاريخ  ۴ درس ۳۲صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۸۸

اوس و ژهيـو بـه مختلـف، يهـا لهيقب ياعضا از يتوجه قابل شمار رايز بود؛ ثربي در اسالم ريچشمگ گسترش و نفوذ انگريب دوم،ۀ عقب مانيپ

.داشتند حضور آن در خزرج

۲تاريخ  ۱۲ درس ۱۲۹صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۸۹

گسـترش خراسـان ژهيـو بـه رانيـا سراسر در ،»رزايم بايسنقر«از جمله  نوادگانش و شاهرخ چون موريت نانيجانش روزگار در ينگارگر هنر

شيافـزا شـعر يهـا وانيد و شاهنامه تا گرفته نجوم از يفيك و يكمّ لحاظ به گوناگون يها كتاب كردن مصور دوره، نيا در. افتي زيانگ شگفت

.آمد ديپد بزرگ قطع با ييها كتاب و كرد دايپ

ياستمداريس كه شاهرخ پسر سنقر،يبا شاهزاده دستور به كه است يسنقريبا ۀشاهنام ،يموريت عصر در مصورشده ۀشاهنامتوجه: فاخرترين 

.شد مصور و يسيخوشنو بود، هنرپرور و هنرمند

۲تاريخ  ۷ درس ۷۴صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۰

ائمـه يوكال. ديرس خود اوج به يبعد امامان دوران در و شد آغاز »وكالت جريان«ۀ اسالمي با عنوان جامع در يحركت ، صادق امام زمان از

نقـش يفـايا مختلف يشهرها در مردم ينيد امور مرجع عنوان به آنان ٔهاجاز با و بودند دهيد آموزش تيب اهل مكتب در كه بودند يكسان

.گرفت شكل »يعيش تيمرجع« ،آن يپ در و افتي ادامه يمدت تا زين بتيغ دوران در وكالت انيجر. كردند يم
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۲تاريخ  ۸ درس ۸۲صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۱

ريتسـخ محاصـره، يمـدت از پس را انيساسان ٔهپرآواز تختيپا سفونيت و دادند شكست يسخت به را رانيا سپاه »هيقادس« در مسلمان اعراب

د.كردن

۲تاريخ  ۱ درس ۷صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۲

ضـبط و ثبـت و فيتوصـ ژه،يـو و متمركـز صورت به را او يزندگ خيتار ه اشارٔه فرمانروا،ب عموماً مؤلفان ،»نگاري تك«ي از نوع نگار خيتاردر 

كردند. مي

كتـاب و موريتدربارٔه  عربشاه ابن فيتأل) موريت آور شگفت يزندگ(» موريت نوائب يفعجائب المقدور «توان به  ها مي نگاري از مشهورترين تك

.كرد اشاره يصفو ليسماعا شاه ٔهدربار يهرو ينيام از »يشاه فتوحات«

التواريخ: تاريخ عمومي/ شاه اسماعيل نامه: تاريخ منظوم اي/ جامع آراي عباسي: تاريخ سلسله توجه: تاريخ عالم

۲تاريخ  ۹ درس ۹۲صفحۀ * دشوار مشخصات سؤال: *  ▲ ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۳

شـمار به يعلو سادات از كه سلسله نيا مذهب عهيش رانيام رايز ود؛ب زيآم خصومت همواره يعباس خالفت با طبرستان انيعلو حكومت روابط

د.شمردن يم خالفت غاصب را انيعباس و بودند خالفت يمدع خود رفتند، يم

۲تاريخ  ۵ درس ۴۹صفحۀ *  دشوار مشخصات سؤال: * ▲ ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۴

بـود شـده سـبب داشـت، وجود يروم حكومتگر شام با طبقۀ مردم يها توده انيم كه يزبان و يفرهنگ ،يقوم يها تفاوت و يمذهب اختالفات

.شود سست ۀ شاممنطق در يشرق روم يامپراتور تيحاكم يها هيپا

۳تاريخ  ۱۱ درس ۱۴۱صفحۀ * ساده مشخصات سؤال: *  ▲۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۵

و ۀ حفـظ نظـم و امنيـتفيوظ ،تهيكم نيا. شد سيتأس يماسال انقالب ۀتيكم ي،نيخم امام فرمان به ،ياسالم انقالب يروزيپ از پس بالفاصله

.داشت برعهده را يپهلو ميرژ تكاريجنا سران يريدستگ

۳تاريخ  ۱۰ درس ۱۲۷صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲ ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۶

.شد آغاز ينيام يعل يريوز نخست زمان در و ۱۳۴۰ سال در هاي اصالحي با عنوان اصالحات ارضي، ۀ برنامهمرحل نينخست

۳تاريخ  ۷ درس ۹۴صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲ ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۷

.افتي شيافزا او تيمحبوب بود، آورده وجود به رضاخان كه يتيامن به توجه با ٔه ديگر،پراكند يها شورش يبعض و خزعل شورش سركوب از پس

۳تاريخ  ۸ درس ۱۰۲صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲ ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۸

.آمـد كـار سـر بـر كشور نيا در يجمهور يحكومت هلند، به آلمان وقت امپراتور شدن پناهنده و اول يجهان جنگ در آلمان شكست از پس

.بودند ناخشنود يكاريب و ركود گسترش و يورسا زيرآميتحق مانيپ يامضا سبب به حكومت نيا از ها يآلمان از ياريبس

به اقدامات هيتلر (رهبر حزب نازي) اشاره دارند. ۴و  ۲ي ها توجه: گزينه

۳تاريخ  ۹ درس ۱۲۲صفحۀ *  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۹

.كرد اجرا را نفت بدون اقتصاد انگلستان، برنامۀ ياقتصاد يها ميتحر و دهايتهد با مقابله يبرا مصدق دكتر دولت

المللي (و نه راهكـاري بـراي مقابلـه بـا مات حقوقي دكتر مصدق براي دفاع از حقانيت ملت ايران در مجامع بينها، به اقدا توجه: ساير گزينه

تهديدات اقتصادي خارجي) اشاره دارند.

  ۳تاريخ  ۱۲ درس ۱۵۴صفحۀ *  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۰

رقم يبعث دشمن اسارت از) خرمشهر( شهر نيخون يآزاد با و) ۱۳۶۱ خرداد سوم( المقدس بيت اتيعمل در رانيا ملت اوج حماسۀ دفاع مقدس

 .شد ثبت معاصر خيتار در رانيا از دفاع در ينيزر برگ و خورد

  ۲جغرافيا  ۱۴۵تا  ۱۴۳هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۰۱

.فضاي حياتي را مطرح كرد ۀشود، نظري فياي سياسي شناخته ميالف) راتزل كه پدر علم جغرا

هاي آبي مهم به عامل موقعيت جغرافيايي اشاره دارد. ونقل و كنترل راه ب) مجاورت كشور با يك يا چند دريا براي حمل

.پ) او معتقد بود كه شرق اروپا، منبع بزرگ قدرت است

۲جغرافيا  ۱۳۳و  ۱۲۹هاي  صفحه*  طمتوس: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۰۲

.شوند مرزهاي تطبيقي، مرزهايي هستند كه با در نظر گرفتن شرايط فرهنگي تعيين مي مرز بين هند و پاكستان از نوع مرزهاي تطبيقي است.

سـازمان ملـل متحـد ثبـتمرز در اسـناد  هاي كشورهاي هم المللي دارند؛ زيرا محدوده خطوط مرزي كشورها ارزش حقوقي و بين »امروزه«

اند. المللي نداشته هاي دور، ارزش حقوقي بين در گذشتهشود، پس  مي

۲جغرافيا  ۱۰۷ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۰۳

مركز هاي كشورهاي از ويژگي »صدور سرمايه«و  »وارد كردن مواد اوليه. «اند به واردات كاالهاي صنعتي از مركز وابسته »پيرامون«كشورهاي 

.است
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جغرافيا  ۱۲۲ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۰۴

هاي غربي معتقدند كه تسلط بر منطقۀ كريمه، فرمانروايي بر دولت -جزيره كريمه در شمال درياي سياه و جنوب اوكراين واقع شده است شبه

روسيه اعتراض دارند. به پيوستن كريمه بهبه همين دليل،  ستا درياي سياه و منطقۀ اوراسيا

۲جغرافيا  ۹۱تا  ۸۴هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۰۵

هاي هر گزينه: بررسي عبارت

درست -) درست۱

: نادرستكشاورزي تجاري هم در كشورهاي پيشرفته و هم در كشورهاي كمتر توسعه يافتۀ جهان رواج دارد -) درست۲

تـرين با اينكه چين بزرگ -: نادرستمحصول خاص اختصاص دارد »يك«هاي وسيع كشاورزي كه به توليد  نتيشن عبارت است از زمينالپ) ۳

نادرست.»: شود نمي«توليدكنندٔه گندم در جهان است، در نمودار صادركنندگان اين غله ديده 

: نادرست.وجود آمد به »گانه ۴تقسيم بندي «لي افزوده شد و هاي قب ميالدي، يك بخش ديگر به بخش ۱۹۸۰از دهۀ  -) درست۴

۲جغرافيا  ۷۳و  ۷۱، ۷۰هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲ ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۰۶

ينتـر يكي از مهم -آيد حساب مي ها زبان عربي است كه زبان قوم سامي به ترين آن ترين و مهم هاي خانواده آفروآسيايي، معروف در بين زبان

مبتني بر يكتاپرستي است.دين زرتشت از اديان  -آغاز شدتغييرات تاريخي در الگوهاي زباني جهان در عصر اكتشافات جغرافيايي 

۲جغرافيا  ۶۲و  ۶۰، ۵۸هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲ ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۰۷

هاي هـر ) از قابليت۳شود. گردشگري (گزينۀ  نواحي ساحلي ديده نميهاي نواحي كوهستاني است كه در  از قابليت» تأمين منابع آب شيرين«

 هاي نواحي كوهستاني است. ) از قابليت۴هاي نواحي ساحلي و معادن (گزينۀ  ) از قابليت۲گيري (گزينۀ  دو ناحيه، ماهي
۲جغرافيا  ۴۱ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲ ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۰۸

هـاي ها بـر اثـر فعاليـت موجـودات زنـده از جملـه باكتري ها اثر دارد و تغييرات شيميايي سـنگ يميايي سنگباران اسيدي بر هوازدگي ش

كننده، جزئي از هوازدگي زيستي است. تجزيه

۲جغرافيا  ۲۶و  ۲۱هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲ ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۰۹

زماني كوتاه است. ك محل در مدتدر ي) اتمسفر(وضعيت گذرا و موقتي هواكره  »هوا«الف) 

دليـل سـردي ها، به عكس، بـه قطب .شود ايجاد مي »فشار كم«دليل زاويۀ مستقيم تابش و گرماي هميشگي، يك كانون  در ناحيۀ استوا بهب) 

 هستند. »پرفشار«العادٔه هوا مراكز  فوق

۳فيا جغرا ۶۹و  ۶۴هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۱۰

ها). ت (از معايب اتوبوسبر اس ها، هزينه رساني براي آن البته گسترش شبكۀ برق(ويژگي مثبت)  زياد است ي برقيها عمر موتور اتوبوس

هـا و آموزش نكات ايمني بايد افزايش يابد؛ براي مثال، اصول رانندگي صحيح در جـاده ،ونقل به موازات گسترش حمل تقويت فرهنگ ايمني:

از.ت نكاتي نظير پرهيز از سبقت و سرعت غيرمجرعاي

  ۳جغرافيا  ۷۱و  ۶۷، ۶۵هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۱۱

درست است.» پ«عبارت 

هاي نادرست: بررسي عبارت

.آهن و مسيرها برعهده دارند هاي راه ايستگاه ها و ها، فرودگاه ونقل را در جاده سپاه پاسداران و نيروي انتظامي پايش امنيت و ايمني حملالف) 

ونقل. نه مديريت حمل

.ونقل شهري است ترين راهكار بهبود حمل مهم »ونقل عمومي گسترش حمل«ب) 

ونقل كاالي مختلف با يك شيوه. است نه حمل» ونقل تركيبي از دو يا چند شيؤه مختلف حمل«ونقل چندوجهي يا چندمنظوره،  حمل) ت

۳جغرافيا  ۹۳ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲۳ گزينۀ: سخپا -۲۱۲

است. هاي پرشيب جايي حجم عظيم مواد در سطح دامنه لغزش جابه لغزش است. منظور از زمين اي، زمين بارترين حركات دامنه ترين و خسارت مهم

۳جغرافيا  ۹۹ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲ ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۱۳

سيستان و بلوچستان رخ داد و منجـر بـه شرق ايران در ناحيۀ جنوب خراسان و در ۱۳۴۵-۱۳۴۶هاي  در سال هاي شديد سالي يكي از خشك

.قحطي شد كه درنتيجۀ آن عده زيادي از گرسنگي جان دادند

۳جغرافيا  ۱۰۳ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲۳ گزينۀ: پاسخ -۲۱۴

بررسي گزينۀ نادرست:

.لرزه در خودرو بمانيم هاي برق متوقف كنيم و تا پايان زمين هاي بلند يا تير را در كنار خيابان يا جاده و دور از ساختمان بايد خودرو) ۳

۳جغرافيا  ۱۰۵و  ۱۰۴هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲ ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۱۵

»ها نفوذ دادن آب باران در حوضه«و  ۳ ۀدر گزين »هاي امداد و نجات احداث پايگاه«، ۱ ۀدر گزين »گير سيل ٔهوساز در محدود پرهيز از ساخت«

روند. شمار مي مديريت سيل به» اي غيرسازه«از راهكارهاي  ۴ ۀدر گزين
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۲شناسي  جامعه ۱۶و  ۱۳، ۷هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۱۶

از جهان ذهني و جهان فرهنگي است. ذهن افراد وتر  شود و جهان طبيعت مهم جهان تكويني به جهان طبيعت محدود مي اساس اين ديدگاه بر ■

ها نظير علوم طبيعي است. طرفداران اين ديدگاه بين علوم طبيعي و علوم انسـاني فرهنگ نيز هويتي طبيعي و مادي دارند و علوم مربوط به آن

كند. هايي را از علوم انساني و اجتماعي سلب مي ها و قابليت ، ظرفيتتفاوت علوم انساني با علوم طبيعيه گرفتن ناديد. تفاوتي قائل نيستند

را دنبـال هـا انسـان ۀسـعادت همـو هنجارهاي آن در خدمت گروه و قوم خاصي نيست بلكه  ها دوم: فرهنگي است كه عقايد، ارزش ۀگون ■

گويد. سخن مي رك انسانيي مشتها عقايد و آرمانكند و از  مي

سطح دوم عقالنيتاشاره به  . كنند انديشي مي امروز بشر است و جوامع براي پاسخگويي به آن چاره ۀپيرشدن جمعيت، مسئل ■

۲شناسي  جامعه ۳۱و  ۲۹، ۲۳، ۲۱هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۱۷

توانـد   اش را حفظ كند با ضعيف شدن تدريجي قـدرت نظـامي مهـاجم، مـي خورد، اگر هويت فرهنگي يقومي كه در اثر تهاجم نظامي شكست م ■

.خدمت گيرد بهو  فرهنگ خود هضم كندتواند گروه مهاجم را در   دست آورد و اگر فرهنگي غني و قوي داشته باشد، مي ل سياسي خود را بهالاستق

رود و قوم گرفته است، از بين مي اي ديگر قرار  اي كه تحت تصرف اقتصادي يا نظامي جامعه  طقهمن مقاومت فرهنگيدر امپرياليسم فرهنگي،  ■

پذيرد. مغلوب، برتري فرهنگي جامعۀ مسلط را نيز مي

يركـم آنـان را نـاگز كرد يـا دسـت هاي مهاجم بيگانه را نيز درون خود هضم و جذب مي دليل قدرت و غناي خود، گروه مي، بهالفرهنگ اس ■

استفاده كنند. ي دينيها مفاهيم و ارزشساخت كه براي بقاي خود، در ظاهر از  مي

كرد، براي تأمين نيازهاي اقتصادي و فرهنگي جهان دليل اينكه در سايۀ قدرت و سلطۀ جهان غرب عمل مي در مقابل، استبداد استعماري به ■

نداشت. ميالحذف مظاهر فرهنگ اساي جز  غرب، چاره

۲شناسي  جامعه ۴۹و  ۴۷، ۳۹، ۳۸هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۱۸

كه دينداران، ناگزير هنجارها و رفتارهـاي دينـي خـود رااي  بيني غالب درآمده است؛ به گونه صورت جهان به ريسمالسكودر جهان غرب،  ■

كنند. توجيه دنيوي و اين جهاني مي

هـر فرهنگـي متناسـب بـا شناسـي رو انسـان انسان بخشي از جهان هسـتي اسـت. ازايـن: است ريسمالسكومنطقي از نتايج  اومانيسم ■

.آن فرهنگ است شناسي هستي

عنوان رقيبان دنياطلـب كليسـا، فرصـت بـروز و به ي محليها قدرتو  پادشاهانفرو ريختن اقتدار كليسا سبب شد تا در دوران رنسانس،  ■

تدريج دخالت دين را در جاي انتقاد به عملكرد آباء كليسا به ، بهحذف كليسادليل رويكرد دنيوي خود و براي  رقيبان به ظهور پيدا كنند. اين

امور دنيوي انكار كردند.

ازد.س  را مي روشنگري ۀفلسفشود. اين منظومه،  ريسم و اومانيسم همراه ميالشناسي است كه با سكو روشنگري در معناي خاص نوعي معرفت ■

۲شناسي  جامعه ۵۷ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۱۹

صورت جوامع مركزي و ديگر جوامع را شكل گرفت كه جوامع غربي را به سازماندهي سياسي و اقتصادي جديديدر دو سدٔه نوزدهم و بيستم، 

ي سياسي و اقتصادي جهـاني،ها روابط و سازمان يۀنيز در حاش صورت جوامع پيراموني درآورد. طي اين مدت، فرهنگ كشورهاي غيرغربي به

پذير پيدا كرد. وضعيتي متزلزل و آسيب

۲شناسي  جامعه ۸۹و  ۸۸، ۷۸، ۶۵هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۲۰

وابسـتگيگيـرد و ايـن پديـده، موجـب  زني در اقتصاد جهاني را از آنان مي كشورهاي استعمارزده، قدرت چانه محصولي شدن اقتصاد تك ■

(الف، ب) . شود ها به كشورهاي استعمارگر مي آن اقتصادي

(ج)  و عدالت را ناديده گرفت.، راه استثمار را براي صاحبان ثروت باز كرد آزادي اقتصاديويژه  و به تكيه بر شعار آزاديليبراليسم اوليه با  ■

كننـد؛ بـه كشي از كشورهاي غيرغربي حل مي ي دروني خود را از طريق بهرهها ، جوامع غربي، چالشپيرامون) -(مركز بر اساس اين نظريه ■

شان ت حاد درونيالمشك كنند و  دست آمده از كشورهاي پيراموني، رفاه كارگران و اقشار ضعيف خود را تأمين مي اين ترتيب كه با ثروت به

  (د)  دهند.  انتقال مي بيرون از مرزهاي خودرا به 

۲شناسي  جامعه ۹۹و  ۹۳هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۲۱

گيـري اقتصـاد جهـاني و  پذيرفتند، ولي با شكل ها اثر مي شدند و از عوامل داخلي آن ي اقتصادي در ابتدا به كشورهاي غربي محدود ميها بحران ■

بودند به سرعت آثار و پيامدهاي خود را در سطح جهان آشكار ساختند.اي  كه منطقه ها كاهش اهميت مرزهاي سياسي و جغرافيايي، اين بحران

اي بودند. هاي منطقه گيري اقتصاد جهاني بحران هاي اقتصادي قبل از شكل نكته: بحران

جهان بود و شناخت از راه عقل و تجربـه ناديـده گرفتـه معتبرترين راه شناختقدس و شهود آباء كليسا ، كتاب مقرون وسطيدر فرهنگ  ■

رفـت از تدريج به بحران معرفتي انجاميد. جهان غرب براي بـرون ، اين روش معرفتي مورد ترديد قرار گرفت و بهدوران رنسانسدر . شد مي

ده گرفت و به شناخت از راه عقل و تجربه بسنده كرد.اين بحران، وحي و شهود را در شناخت علمي نادي

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



|  
سال
 

تحصیلی
 

۰۰ 
 - 

۹۹
  

۲۹

 ۱۱۳تا  ۱۱۰هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۲۲

هاي اجتماعي كشورهاي اسالمي جريان

بيدارگران نخستين اسالمي -۱

جريان موازي با بيدارگران نخستين -۲

نسل اول: منورالفكران -۱

سل دوم: روشنفكرانن -۱

گروهي كـه آشـكارا افكـار -۱

ـــرح ـــدي را مط غيرتوحي

كردند. مي

ــه  -۲ ــاروييگروهــي ك از روي

مستقيم با باورهـاي دينـي

،كردنـد مردم خودداري مي

ي خودها گاهي انديشهحتي 

در پوشــش دينــي بيــان را

.داشتند مي

۲شناسي  جامعه ۱۲۸و  ۱۲۰هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۲۳

وابسـتگيولـي در قطـع  ،شدند بخش در مقابله با استعمار قديم و حذف كارگزاران مستقيم غرب موفق مي هاي آزادي بالانققسمت اول:  ■

.گشت مي ها، در چهرٔه استعمار نو باز بالتوفيقي نداشتند؛ و به همين سبب، استعمار با دست كارگزاران اين انق فرهنگيو  اقتصادي

ح رفتـارالدنبال اص م بهالل و عزت جهان اسالم، انديشمندان و عالماني بودند كه براي حفظ استقالنخستين بيدارگران در جهان اسقسمت دوم:  ■

.م منتقل شده استالجهان اس مردم و فرهنگ عموميبه  سطح نخبگانمي در جهان امروز، از الاما بيداري اس ،مي بودندالحاكمان جوامع اس

۳شناسي  جامعه ۵۵و  ۵۴هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۲۴

بـه قـدرت و ثـروت،اي  قـي و نگـاه وسـيلهالي اخهـا از دنيا، برخي مدعي شدند: همين ارزيـابياي  اخير، در گوشه ٔهدر دور قسمت اول: ■

قي دربارٔه قدرت و ثروت ناديده گرفته شد تا با توسعه والن، داوري اخها شده است. پس از آ وپاگير بوده و مانع توسعه و پيشرفت آن دست

آسايش و آرامش بشر فراهم شود. نۀها، زمي گسترش آن

ديگران تأثير بگـذارد و كـار ارادي دٔهشود كه انسان براي رسيدن به اهداف خود بتواند بر ارا قدرت اجتماعي هنگامي پيدا مي قسمت دوم: ■

دارند، از قدرت اجتماعي بيشتري برخوردارند. ديگران ٔهتأثيرگذاري بيشتري بر ارادت بگيرد. آنان كه توان ديگران را به خدم

۳شناسي  جامعه ۵۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۲۵

كردند، اما امـروزه نبـرد در را منتشر ميخبر آن  ها گرفت و رسانه صورت مي نظاميو با ابزار  قلمرو سرزمينيدر  ها در گذشته نبرد بين دولت

دهد. جنگ فرهنگي رخ مي ۀگيرد و درگيري نظامي، اگر اتفاق بيفتد در ادام صورت مي رسانهو با ابزار  فرهنگ ٔهحوز

۳شناسي  جامعه ۶۹و  ۶۴هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۲۶

يهـا بـراي تشـخيص ارزش ها ارزش ۀو ما را ناگزير از مقايسمانند  مرزهاي خودشان محدود نميبه  ي مختلف معموالًها اين، فرهنگ وه برالع

كـه فقط از منظر مردمياجتماعي براي مطالعۀ هر فرهنگ مجبور باشد كه آن فرهنگ را  ولي وقتي علوم ،سازند ي غلط ميها صحيح از ارزش

رود. از دست مي ها و ارزش ها سه و داوري فرهنگ، ببيند و بررسي كند، امكان مقاياند پذيرفتهآن را 

گيرند. شناسان قرار مي منجر شوند، موردتوجه جامعه ي اجتماعيها نابرابريي طبيعي در صورتي كه به ها ي اسمي و نابرابريها تفاوت

۳شناسي  جامعه ۷۳تا  ۷۰هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۲۷

: رويكرد اولاند نهالي طبيعي هستند، بنابراين عادها يا نابرابري ها تفاوت ۀي اجتماعي نتيجها نابرابري

: رويكرد اولوجود داشته است ها و مكان ها زمان ۀاست كه در هماي  قشربندي پديده

رد دوم: رويكدانند و معتقدند كه با توزيع برابر ثروت، عدالت برقرار خواهد شد عدالت اقتصادي را مهم مي

: رويكرد دومشود يكسان مي ها در اين رويكرد، نقطۀ شروع رقابت

: رويكرد سومافراد مانند خوراك، پوشاك و مسكن را تأمين كند ۀدولت به نمايندگي از جامعه موظف است، نيازهاي ضروري هم

: رويكرد سومماليات ابزاري براي كاهش فاصلۀ طبقاتي است

۳شناسي  جامعه ۸۳و  ۷۸هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال خصاتمش ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۲۸

چنـين سـاختارهايي بـرۀ كنند تا از سـلط ، تأكيد ميضرورت انتقاد علمي از ساختارهاي سركوبگرشناسان انتقادي بر  جامعهقسمت اول:  ■

را فراهم آورند. تر ساختارهاي اجتماعي انسانيگيري  پيشگيري كنند و زمينۀ شكل ها انسان

يي شكل گرفتند كـه ديگـر خـود را بـا هويـت دينـي مسـيحيها در سال گذشته آموختيد كه با ظهور جهان متجدد، دولت قسمت دوم: ■

كردند. تأكيد بر ايـن عوامـل، بـه پيـدايش نـوع شناختند بلكه هويت خود را با توجه به تاريخ، جغرافيا، قوميت يا نژادشان تعريف مي نمي

مشخصۀ اصلي آن بود. دوستي وطنو  گرايي ملي د كهجديدي از هويت منجر ش
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۳شناسي  جامعه ۸۶صفحۀ *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۲۹

و اقتصـادي، مسائل سياسيشود. در اين دوره، افراد،  ها، تعريف مي و توسط آن ي اجتماعي مختلفها گروهدر دورٔه پسامدرن، هويت از منظر 

نيـز كـانون نـزاع و كشـمكش دانـشو  هويت، قدرتو  ثروتبر  وهالگيرند، ع خود پي مي فرهنگي و هويتيي ها القهعرا بر اساس  اجتماعي

شوند. مي

۳شناسي  جامعه ۹۰ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۳۰

با آن، ارزشمند است. اما اين سكه هناپسند و مبارز ناپسند و مخالفت با اين امرِ ،ي انساني و فرهنگيها شك به حاشيه راندن و حذف هويت بي

سـت و فرصـتها معناي انكار اشتراك و وحدت انسـان و اصالت بخشيدن به آن به ها روي ديگري هم دارد. گاهي تأكيد بر تنوع و تكثر هويت

برد. را از بين مي ها و فرهنگ ها انسان هوگو و معارف گفت

۳شناسي  جامعه ۹۵ صفحۀ*  دشوار: * السؤ مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۳۱

كنند، مانند علم پزشكي، علوم فني و مهندسي و علوم پايه كه به نوعي مـادر جامعۀ اسالمي را برطرف مي ٔهعلوم ابزاري كه نيازهاي روزمر -۱

.اند آيند، از جملۀ علوم نافع شمار مي اين علوم به

.كنند نيز علم نافع هستند ي انسان صحبت ميها و آرمان ها ابزاري و اهداف، ارزش علومي كه دربارٔه چگونگي استفاده از علوم -۲

شوند. اين دسته از علـوم يعنـي گويند نيز علم نافع محسوب مي كه دربارٔه حقيقت انسان و آغاز و انجام او سخن مي بر اين، علومي وهالع -۳

.اند ترين علوم شمرده شده علم به نفس، علم توحيد و علم به مبدأ و معاد، از نافع

نيز از ديگر علومي هستند كه اگر به قصد درس آموختن از رفتـار گذشـتگان و شـناخت قـوانين )علوم اجتماعي(علم به جامعه و تاريخ  -۴

اجتماعي براي استفاده از آن قوانين در حال و آينده آموخته شوند، علم نافع هستند.

۳شناسي  جامعه ۹۸ صفحۀ*  متوسط: * السؤ مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۳۲

و حقيقت زندگي سخن بگويد، وجود ندارد. ها ، آرمانها تواند وجود داشته باشد اما علمي كه از ارزش علم ابزاري مي جاهلهدر جوامع قسمت اول:  ■

فاسقه، بـا آنكـه مـردم علـومۀ آيد. در مدين وجود مي است كه در اثر انحراف عملي از مدينۀ فاضله بهاي  جامعه فاسقه ۀمدين قسمت دوم: ■

شناسند يـا امكـان شـناخت آن را گيرند، يعني با آنكه مردم حقيقت و عدالت را مي ها بهره نمي شناسند، امّا از آن ني را ميالوحياني و عق

كنند. دارند، بر اساس آن عمل نمي

۳شناسي  جامعه ۱۰۹ و ۱۰۰هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۳۳

هاي الهي در جامعه بود. او در مطالعات دنبال شناخت سنت يكي ديگر از انديشمندان مسلمان است كه با تأثيرپذيري از قرآن، به خلدون ابن ■

.نگفتآرماني سخني  ۀكرد و بنابراين از جامع خود به روش عقلي توجه چنداني نداشت و بيشتر از روش حسي و تجربي استفاده مي
.هاي اجتماعي ايران با استفاده از فقه، نظام مشروطه را تبيين كرد با توجه به واقعيت ميرزاي نائينيدر آغاز قرن بيستم،  ■

مي سخن گفته اسـت.اللزوم قانون اساسي در دولت اس ٔهاز نخستين انديشمنداني است كه دربار ).ش ه ۱۲۳۹ -۱۳۱۵( ميرزاحسين نائيني ■

  .از آثار اوست ةالمل و تنزيه ةمالا كتاب تنبيه

۳شناسي  جامعه ۱۱۴ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۳۴

المعلوم اجتماعي جهان اسعلوم اجتماعي جهان متجدد

داند. كند و تبيين را به تبيين تجربي محدود نمي از سطوح مختلف عقل استفاده مي  تبييني

  تفسيري
شمارد و به همين دليل تفسير و تبيين در ني ميالعق الليين و استدتفسير را نوعي تب

گيرند. تقابل با هم قرار نمي

.كند استفاده مي ها شمول عقل نظري، عقل عملي و وحي براي داوري ارزش از ظرفيت جهان  انتقادي

۳شناسي  جامعه ۱۰۹ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۳۵

نه باشد؛الداند كه داراي دو ويژگي است: اول اينكه روابط و ساختارهاي آن با مشاركت و همراهي مردم، عاد را مطلوب مياي  امعهفقه شيعه ج

كننده به آن باشند؛ يعني عالم و عادل باشند. دوم اينكه حاكمان و كارگزاران جامعه نيز عالم به عدالت و عمل

منطق ۶۵تا  ۶۳هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: اسخپ -۲۳۶

(كاذب) » بعضي الف ب است«طريق اول:
®iHkU»(كاذب) » هر الف ب است

Ç¤I¹U»(صادق)» بعضي الف ب نيست

(كاذب) » بعضي الف ب است«طريق دوم:
Ç¤I¹U»(صادق) » هيچ الف ب نيست

®iHkU»(صادق)» بعضي الف ب نيست

(كاذب) » بعضي الف ب است«طريق سوم: 
Ç¤I¹U»(صادق)» هيچ الف ب نيست 

jIñU»(كـاذب)» هر الف ب اسـت 
Ç¤I¹U

(صادق)» ف ب نيستبعضي ال«
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م ۶۸تا  ۶۵هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲ ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۳۷

(صادق)» هيچ الف ب نيست«

®iHkU »(صادق)» بعضي الف ب نيست

Á¼Tv¶ u§ø»(صادق)» هيچ ب الف نيست 
®iHkU»(صادق)» بعضي ب الف نيست

منطق ۷۷و  ۷۶، ۷۳هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲ ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۳۸

بايد براي هر شكل دياگرام مخصوص به خود را رسم كنيم و حد وسط را در هر دو مقدمه مثبت قرار دهيم:

شكل اول:

نيست.  +ب  الف  .....



» ¾\ÃTº SÃÿÃ¨ ·¼ºI¤ ¢Lö
¾L²Iw ¾\ÃTº ,nILTøH −»H óo{

.SwH ¾L]¼¶ ³»j à¾¶k£¶ »

نيست. +ب الف .....

SLX¶ ¾\ÃTº nj Z
RI¶k£¶ nj Â²»

.SwH Âÿ¹¶

شرط سوم اعتبار نقض شـده

ــاس ــن قي ــس اي ــت، پ اس

تواند معتبر باشد. بنابراين نمي

در حاالت معتبـر شـكل اول

تواند در هـر دو حد وسط نمي

مقدمه مثبت بگيرد.

است.  - ج +ب  هر  .....ج  +بهر/هيچ 

 .....  ج  الف.....   ..... نيست.  +ج الف

شكل دوم:

نيست.  +ب  الف  .....
  

  

  

شرط اول اعتبار نقض شده است،

توانـد معتبـر پس اين قياس نمي

باشد. بنابراين در حـاالت معتبـر

تواند در شكل دوم حد وسط نمي

هر دو مقدمه مثبت بگيرد.

نيست.  +ب  ج  .....

 .....  جالف.....  

دهيم. ها، پاسخ تست مشخص شده است. اما به جهت اهداف آموزشي حل سؤال را ادامه مي در اين مرحله با توجه به گزينه

شكل سوم:

 
  .....  الف  +بهر/هيچ

  

¾L]¼¶ Hn ¾¶k£¶ »j oÀ ,−IX¶ ·H¼¹ø ¾M
SÃÿÃ¨ ·¼ºI¤ ¾M ¾]¼U IM » ´Ã¹¨ïÂ¶ ÆoÎ

SÃμ¨ » SÃÿÃ¨ ,nILTøH ³¼w óo{ » ¾\ÃTº
´Ã¹¨ïÂ¶ ï}hz¶ Hn ¾\ÃTº

است.- الف  +ب  هر

 

تمــام شــرايط اعتبــار و

ــانون نت ــتق ــه رعاي يج

اند پس قياس معتبر شده

است. بنابراين در حاالت

معتبر شكل سوم، ممكن

است حد وسط در هر دو

مقدمه مثبت بگيرد.

است.  ج  +ب  هر .....ج  +بهر/هيچ 

 .....ج  الف.....   است. - ج  - الفبعضي

شكل چهارم:

  .....الف  +ب هر/هيچ



 ·¼ºI¤ ¢Lö
» ¾\ÃTº SÃÿÃ¨

 ,nILTøH −»H óo{
¾L²Iw  ¾\ÃTº
−»H à¾¶k£¶ »

.SwH ¾L]¼¶ 

است.  - الف  +ب  هر
,³¼w óo{ ¢Lö

 RI¶k£¶nj Z 
nj þ²H » SLX¶

joÃ¬ïÂ¶ Âÿ¹¶ ¾\ÃTº

است. - الف  +ب  هر

نيست.  +ب  +ج هيچنيست.  +ب  ج .....نيست.  +ب  ج  .....

 .....  ج  الف.....    ..... نيست.  +ج الف  نيست.  +ج - الف بعضي

است. پس در حاالت معتبر شكل چهارم هم ممكن است حد وسط اند. لذا معتبر در اين قياس، قانون كيفيت نتيجه و شرايط اعتبار رعايت شده

در هر دو مقدمه مثبت بگيرد.

منطق ۷۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲۳ گزينۀ: پاسخ -۲۳۹

پيـدا كننـد) تا دو قضيه با يكديگر ارتباط ۲صورت لفظي و معنايي) است (رد گزينۀ  وسط (به حد تكرار قياس، يك از گيري نتيجه براي اول شرط

در حقيقت، موضوع يا محمول يك مقدمه است كه قرين موضوع يا محمول مقدمۀ ديگر شده است.» حد وسط«). اين ۴و  ۱هاي  (رد گزينه

منطق ۸۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲ ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۴۰

»يـا الـف يـا غيـر ب« -(مانعـةالرفع)» يا غير الف يا ب« -»اگر غير ب آنگاه غير الف«معادل اين سه قضيه است: » اگر الف آنگاه ب«قضيۀ 

  (مانعةالجمع)

يكي از سه حالت ذكر شده را دارد. يعني قضـيۀ ۴در نظر بگيريم، فقط گزينۀ » اگر الف آنگاه ب«صورت  در اين سؤال اگر قضيۀ موردنظر را به

  است.» يا غير الف يا ب«منفصل مانعةالرفع به شكل 

منطق ۸۹ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۴۱

شود هم پنجشنبه برگزار شود و هم جمعه (نه هـر دو). كدام) ولي قطعاً نمي ممكن است آزمون سراسري انساني، شنبه برگزار شود (شايد هيچ

بنابراين مانعةالجمع است.

: مانعةالرفع۴گزينۀ   : حقيقي۲گزينۀ   : مانعةالرفع۱گزينۀ 
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 منطق ۱۰۹ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۴۲
بـراي و دهنـد مي نسبت آن به معتقدان يا اي باطل نظريه به را اي شايسته و خوب هاي ويژگي چاه، كردن مسموم مغالطۀ برخالف روش اين در

سعي» نام اصيل«و » با اصل و نسب و فرهيخته«اي ه كنند. مثالً با نسبت دادن ويژگي گرايش پيدا آن پذيرش سمت به گذارند تا مي تله افراد

كند ديگران را به پذيرش نظر خود متمايل كند. مي

: توسل به احساسات۳گزينۀ   : بار ارزشي كلمات۲گزينۀ   : مسموم كردن چاه۱گزينۀ 

منطق ۱۱۰و  ۱۰۹ هاي هصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۴۳

هايش هاي او براي خـودش اسـت و سـبب شكسـت گيري كرده است كه افتخار موفقيت ن ذكر دليل معتبر، نتيجهبر اساس خودخواهي و بدو

است.» توسل به احساسات«ديگران هستند. اين 

: كسي را براي پذيرش نظري در اثر عوامل رواني، جذب يا دفع نكرده است.۴و  ۱هاي  گزينه

يان نشده است.: يك پيام اصلي با دو بار ارزشي ب۳گزينۀ 

منطق ۱۰۴و  ۱۰۳هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۴۴

يكـديگر اقنـاع پـي در طـرفين تلويزيوني، مناظرٔه يك جريان در عنوان مثال هستيم. بهها  آن بر غلبه پي در تنها ديگران با بحث در گاهي

مقابـل طـرف هـا، مقابل آن در كه است هايي استدالل بيانها  آن هدف جهت يناست. بد مقابل طرف دادن شكستها  آن هدف بلكه نيستند؛

هستند، مناظره اين شاهد كه كساني ترتيب شود. بدين شكست اعتراف به يا وها  آن نتايج پذيرش به مجبور و باشد نداشته گفتن براي حرفي

نظر داريم، نباشد، بلكه تأثير گذاشتن بر ستقيم استدالل كه با او اختالفكنند. بنابراين اگر هدف، اقناع مخاطب م پيدا مي گرايش پيروز فرد به

دنبال غلبه بر ديگران هستيم. موردنظر باشد، به» شخص ثالث«

فلسفه يازدهم ۶۳تا  ۶۱هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۴۵

 شـرع و (شـهود) كشـف و (اسـتدالل) عقل ميان پيوند روي را خود فلسفي و علمي هاي بحث پايۀ كه مالصدرا نظر ريشۀ طباطبايي عالمۀ گفتۀ به

 نيـز طوسي خواجۀ و سهروردي سينا، ابن فارابي، كلمات در بود، شده مند بهره الهيات حقايق كشف براي ها راه اين همۀ از و داده قرار سنت) و (وحي

 سـينا ابـن و فارابي موردقبول فلسفي، و علمي هاي بحث در وحي و شهود استدالل، ناختيِش هاي راه از بردن بهره امكان بنابراين خورد. مي چشم به

كردند. پيدا را مقصد اين انجام توفيق كامل طور به مالصدرا فقط و ناقص طور به سهروردي و نيافتند را كار اين انجام توفيق دو، اين ولي بود، هم

را بر پايۀ شهودهاي عرفاني خود بنا كرد. (تذكر: البته مقصود كتاب درسي از اين عبارت، اين: سهروردي در نهايت نظام فلسفي خود ۱گزينۀ 

داد بلكه مقصـود ايـن اسـت كـه در نيست كه شيخ اشراق در بحث فلسفي، اثبات مطالب را از روشي غير از استدالل عقلي محض انجام مي

عين متن كتاب درسي است و» پايۀ شهود بنا كردن فلسفه بر«، اما چون تعبير رفت دنبال تبيين استداللي آنچه شهود كرده بود، مي فلسفه به

تواند پاسخ درست باشد.) در اين گزينه با آن مخالفت شده، نمي

سـينا بـه سينا براي وحي اعتبار خاص قائل بودند. امـا ابـن است و درست است كه فارابي و ابن» وحي«: باالترين مرتبۀ شهود همان ۳گزينۀ 

نوعي معرفت شهودي است كه به انبيـا » وحي«طور دقيق، معرفت شهودي عارفان را توضيح داد.  نپرداخت بلكه به» وحي«توضيح دقيق 

اختصاص دارد و با معرفت شهودي عارفان متفاوت است.

صـورت بـه و اشـراق طريـق از را نچهآ كرد بلكه برعكس، كوشيد : شيخ اشراق آنچه را در فلسفه ثابت شده بود، تبيين عرفاني نمي۴گزينۀ 

كند. استداللي تبيين بود، آورده دست شهودي به الهامات

فلسفه يازدهم ۶۷تا  ۶۵هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۴۶

در فلسـفي غالـب ديدگاه يك رتصو به گرايي و تجربه نبود موفقي تالش گرايان تجربه برابر در گراياني همچون دكارت و كانت عقل هاي تالش

بـود.» گرايي اثبات«يا » پوزيتيويسم«ها  آن ترين مهم از يكي كه كرد بروز جديدي هاي ديدگاه گرايان تجربه ميان بعد در به اين درآمد. از اروپا

ها گزاره و مفاهيم از آن دسته اصوالً هك بودند معتقد دانستند، مي تجربه را معرفت و شناخت به راه رسيدن تنها اينكه بر عالوه ها پوزيتيويست

بگيرند (يعني از طريق تجربه قابل تصور و تصـديق نيسـتند)، قرار ارزيابي و توانند موردبررسي نمي تجربه طريق از و نيستند پذير تجربه كه

هستند. معنا بي

گرايان است و ديدگاه جديدي نيست. : اين همان ديدگاه اوليۀ تجربه۱گزينۀ 

گرايي بودند، ولي دانش هايي درون تجربه ها است كه اگرچه جريان گرايان و پراگماتيست ترتيب از آنِ نسبي ها به : اين ديدگاه۴و  ۲هاي  گزينه

دانستند. نما نمي تجربي را واقع

فلسفه يازدهم ۷۲ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۴۷

آثـار مجموعـه كـه آنجـا از و شـد ابراز افالطون (يكي از شاگردان سقراط) جانب از اولين بار دوره، اين در انسان، دربارٔه روشن و دقيق نظر

وي، اسـتاد ديـدگاه كنندٔه منعكس ميزان زيادي، به افالطون، ديدگاه كه گفت توان نيز هست، مي سقراط هاي كنندٔه انديشه منعكس افالطون

.هست نيز سقراط

اسـت. بنـابراين او انسـان را موجـودي حقيقتي برتر، يعني نفس داراي بدن، بر عالوه انسان، كه كرد بيان روشن صورت به : افالطون۱گزينۀ 

داند، نه مساوي با نفس. البته حقيقت انسان همان نفس است ولي اين بدان معنا نيست كه بـدن جزئـي از دوبُعدي متشكل از نفس و بدن مي

دهد و لذا حقيقت انسانيت انسان به نفس اوست، نه به بدنش. ان از حيوان را نشان ميانسان نيست بلكه نفس، وجه تمايز انس

موردنظر است، ولي مقصود اصلي، قؤه تفكر و تعقل است.» تعقل«و » سخن گفتن«: هر دو معناي ۲گزينۀ 

نـه و نفرت نه و محبت نه احساس، علم، نه نه رد،ندا بالفعلي چيز هيچ و دارد بالقوه حالت تولد، هنگام در انسان ارسطو نفس نظر : از۴گزينۀ 

رسد. مي» فعليت«به  و كند مي كسب امور را باره) اين تدريج (نه به يك به ديگر. نفس، چيز هيچ
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فلسفه يازده ۷۹ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۴۸

خداوند شد، بدني هاي اندام صاحب همۀ كه رسيد اي مرحله به و گذراند مادر رحم در را جنيني دورٔه انسان وقتي بدن كه است معتقد سينا ابن

كند. مي عطا به آن را انساني روح

شود. گيرند و روح اعطا مي ها قبل از تولد، در رحم مادر شكل مي : همۀ اندام۲گزينۀ 

فلسفه يازدهم ۸۶ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۴۹

بر عهدٔه عالمان اخالق است، نه فيلسوف اخالق.» صورت عادت در آيند؟ چه كنيم تا فضائل اخالقي در انسان به«ه بررسي اينك

بـدانيم؟» طبيعي افعال« ها را شود آن مي باعث كه دارد وجود نخست دستۀ افعال در هايي ويژگي چه كه است پرسش اصلي فلسفۀ اخالق اين

كجـا از و اخالقي چيست فعل معيار اساساً است؟ كرده تبديل» اخالقي فعل« به را كارها اين قبيل هايي ويژگي چه چطور؟ دوم دستۀ درمورد

و وضع كند اخالقي قاعدٔه خود ديدگاه و سليقه مطابق تواند مي هركس آيا شوند؟ واقع مي عموم موردقبول اخالقي قواعد چرا گيرد؟ مي نشئت

اند؟ متفاوت و متغير جوامع، و ها فرهنگ تفاوت تحوّل و به بسته اخالقي اصول ياآ نمايند؟ رعايت را آن بخواهد ديگران از

فلسفه يازدهم ۸۷و  ۸۶هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۵۰

باشـد، حقيقـي عادتسـ جهت در اگر اخالقي فعل او، اعتقاد رابطه دارد. به آدمي حقيقي بختي نيك و سعادت با اخالقي فعل افالطون نظر از

شود. بنـابراين فعـل اخالقـي لزومـاً در مي شمرده بدي رذيلت و گردد، شقاوت باعث و باشد سعادت برخالف اگر و گردد مي فضيلت محسوب

بنـا كه سعادت است جهت در انسان عمل صورتي در نظر افالطون، ). از۱تواند در جهت شقاوت هم باشد (رد گزينۀ  جهت سعادت نيست و مي

كننـد. عمـل عقـل راهنمـايي با و باشند عقل و حكومت كنترل تحت شهوت، قؤه و غضب قؤه پذيرد. يعني انجام عقل راهنمايي فرمان و به

بنابراين شناسايي فعل اخالقي با قؤه عقل كافي نيست بلكه بايد قواي وجودي تحت حكومت عقل باشند و بـا راهنمـايي عقـل عمـل كننـد

و» شـجاعت«، »داري خويشـتن«، »حكمـت«كه فعل اخالقي با آن در ارتباط است، در گرو رسيدن به چهار فضـيلت  ). سعادتي۲(رد گزينۀ 

كند. نمي تغيير زمان گذشت با و است ثابت و مشترك ها انسان همۀ است. اين معيار ميان» عدالت«

ل اخالقي است، نه اينكه هدف فعل اخالقي باشد.: برقراري عدالت بين قواي وجودي چون در جهت سعادت است، خود نوعي فع۳گزينۀ 

فلسفه يازدهم ۸۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۵۱

و بپسندد را كار آن او دادند، وي انجام درمورد را كار همان هم ديگران اگر كه باشد اي گونه به بايد هر انساني مقصود كانت اين است كه عمل

).۴ها نيست (رد گزينۀ  كند. بنابراين عبارت موردنظر، پيرامون سعادت فردي و جمعي انسان سينتح را آن عامالن

: از نظر كانت معيار فضيلت فقط اطاعت از وجدان است.۲گزينۀ 

پيـدا كنـد. اي خاص رفتار كنند كه صالح نباشد چنين رفتاري درمورد همه عموميـت : ممكن است دوست داشته باشيم با ما به گونه۳گزينۀ 

مقصود كانت هم پسنديدن شخصي نيست بلكه پسنديدن و تحسين اخالقي و در نظر گرفتن صالح عموم جامعه، موردنظر است.

فلسفه دوازدهم ۵۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۵۲

بـه و كننـد مي» شـهود« را اشيا قول (فرشتگان) حقايقع بلكه نيست مفاهيم گذاشتن هم كنار و طريق استدالل موجودات، از قبيل علم اين

  ندارند. بنابراين فاقد قدرت تعقل هستند. نيازي مفهومي استدالل و مفاهيم

فلسفه دوازدهم ۶۵ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۵۳

پي قرآن معارف به آيات، در تدبّر و تفكر با و انديشيم مي رآنق آيات عقل در كمك به است. ما روايات و آيات در تفكر براي ابزار بهترين عقل

اين از و اند نوشته قرآن تفسير در ارزشمندي بسيار هاي كتاب عالمۀ طباطبايي و مالصدرا جمله از فيلسوفان، از برخي همين جهت بريم. به مي

بيشتري در استفاده از ابـزار عقـل دارنـد، بـيش از ديگـران اند. به عبارت ديگر، چون فيلسوفان تبحر دست يافته بسياري حقايق به طريق

اند به معارف قرآن پي ببرند و تفسيرهاي آنان بسيار ارزشمند است. توانسته

دنبال فهم معارف قرآن از طريق تدبّر در متن قرآن هستيم، : مطلب درستي است، ولي پاسخ اين سؤال نيست. زيرا در تفسير قرآن به۱گزينۀ 

ه از طريق ديگري مثل استدالل عقلي مستقل از آيات قرآن، به حقيقتي برسيم و سپس ادعا كنيم چون عقل و وحي هر دو معتبرنـد،نه اينك

پس قرآن هم بايد همين حقيقت را بيان كرده باشد.

دهند، نه فقط فيلسوفان. مي قرار ها همۀ انسان اختيار در را هاي وحياني دانش الهي : انبياي۳گزينۀ 

از دهيم و افزايش را علمي خود تالش تالش فلسفي نيست بلكه در موارد توهمِ تعارض ميان عقل و وحي، بايد مختص: اوالً اين مطلب ۴گزينۀ 

رهايي دستاوردهاي وحياني و عقلي هاي يافته ميان تعارض گمان و توهم از و نموده را اصالح خود خطاهاي بتوانيم تا ببريم بهره ديگران دانش

هـا هاي بين عقل و وحي. البته رفع شدن ايـن تعـارض ابيم. ثانياً در تفسير قرآن به دنبال فهم معارف قرآن هستيم، نه به دنبال رفع تعارضي

طور غيرمستقيم بر تفسير قرآن هم اثر مثبت خواهد داشت، ولي اين مطلب دليل اصلي موفقيت ويژٔه فيلسوفان در تفسير قرآن نيست. به

فلسفه دوازدهم ۸۶و  ۸۴، ۸۳هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۵۴

نمايـد و همـۀ وارد فرهنگ فلسفي خـود مـي» وجود«جاي مفهوم  را به» نور«دارد، مفهوم » اشراق«مفهوم  از اشراق شيخ كه بياني اساس بر

دانـد مي محض نور را هستي خالق و جهان مبدأ اشراق كند. شيخِ مي ساماندهي آن درجات و ظلمت مباحث خود را پيرامون نور و مراتب آن و

در موجـودات نور. پس، تفـاوت از است اي درجه بلكه مطلق، نور نه است امّا» نور«اند. پس هر واقعيتي  كه اشياي ديگر از تابش او پديد آمده

هاست. آن نورانيّت ضعفِ و شدّت
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كشـف چاشني با را سينا ابن استداللي حكمت كوشيد مي حال، عين كرد. در مي سپاسگزاري او از و گذاشت مي احترام سينا ابن به اشراق شيخ

را» اشـراق حكمت«نام  به نو، حكمتي اسالمي، عرفان با آن و تلفيق باستان ايران اشراق و نور فلسفۀ احياء با رساند. او به كمال قلبي و شهود

سـلوك و سـير با را آن بلكه كند نمي اكتفا ترتيب استدالل و عقل نيروي به تنها كه است ودوج از نوعي بحث اشراق گذاري كرد. حكمت پايه

 ).۱سينا را كنار نگذاشت بلكه ضمن استفاده از آن، فراتر هم رفت (رد گزينۀ  سازد. بنابراين سهروردي شيؤه ابن مي همراه نيز قلبي
آنچه و برساند دل ذائقۀ به و دريابد دروني تجربۀ و قلبي با شهود آورده، دست به استدالل و بحث مقام در را آنچه كوشد مي اشراقي فيلسوف

و محـض استدالليِ شيؤه به فلسفي سهروردي، تحقيق نظر دهد. از تعميم ديگران به برهان و استدالل با است، كرده شهود كسب طريق از را

باشد (پس اين مطلب نظر خـود مي كننده گمراه عقالني تربيت بدون هم قلبي و روحاني سلوك و سير نتيجه است و بي قلب به رسيدن بدون

). البته در نهايت، فلسفۀ اشراق همچنان فلسفه است و از فلسـفه۳داند) (رد گزينۀ  سهروردي است و سهروردي لزوم شهود را خالف آن نمي

استداللي و«و روش » وجود«فلسفه بودن، يعني موضوع خارج نشده و وارد عرفان نشده است. حكمت اشراق يك فلسفه است، زيرا دو شرط 

را دارد. توجه كنيد كه در فلسفۀ اشراق گرچه حقايق، بايد شهود هم بشوند و بدون شهود، فيلسوف كامل نخواهد شد، ولي در مقـام» قياسي

چيز بر اين اساس، اثبـات گيرد و همه ر ميبخش است و تنها برهان عقلي است كه مالك تبيين و اثبات قرا فقط الهام» شهود«، »بحث فلسفي«

اش را بررسي كـرد. آنچـه روش توان مطالب فلسفي شود. يعني از جهت روش فلسفي، يك فلسفۀ كامل است كه حتي بدون شهود هم مي مي

سـفي اسـت. يعنـي اشـراقيانكند، عالوه بر الهام گرفتن از شهود، عدم اكتفا به اين مرحله از تحقيـق فل اشراقيان با مشائيان را متفاوت مي

صورت ذهني و فلسفي ثابت شوند. معتقدند پس از تكميل بحث فلسفي، حقايق بايد به ذائقۀ دل هم برسند، نه اينكه فقط به

همچنين حكمت اشراق، عرفان نيست، زيرا در عرفان، مالك اصلي تحقيق فقط شهود است و استدالل نهايتاً حكم يك مقدمه بـراي ورود بـه

).۲كنند (رد گزينۀ  شهود و عرفان را دارد و بس. اما اشراقيان تمام مباحث خود را استداللي، تبيين و اثبات مي وادي

  فلسفه دوازدهم ۸۰ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۵۵

رود. مي شمار سينا به ابن آثار ترين معروف از است، پزشكي نامۀ فرهنگ نوعي كه» قانون«

فلسفه دوازدهم ۹۳و  ۹۲هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۵۶

كـه كه: حال كردند مطرح را سؤال اين فالسفه برخي ساليان، گذشت و سينا ابن از ترين اصل فلسفي مالصدرا، اصالت وجود است. بعد بنيادي

مصـداق حقيقتـاً و واقعـاً شـيء يـك اين است، يكي شده، ما ذهن در متغاير (وجود و ماهيت) مفهوم دو پيدايش منشأ خارجي كه شيء آن

است كه اصـيل و واقعـي اسـت و واقعيـت» وجود«است؟ وجود يا ماهيت؟ از نظر مالصدرا از ميان اين دو مفهوم،  مفهوم دو از اين يك كدام

»وجـود«(همان ماهيت) نيست بلكه مصـداق » آب«مصداق نوشيم واقعاً و حقيقتاً  ازاء و مصداق وجود است. بنابراين آبي كه مي خارجي، مابه

است. زيرا تنها آنچه واقعي است، منشأ اثر است» وجود«(همان ماهيت) نيست بلكه فقط اثر » آتش«) و نيز سوزانندگي اثر ۱است (رد گزينۀ 

است كه واقعيت دارد.» وجود«پس سوزاننگي بايد اثر يك امر واقعي باشد و فقط 

بـا و متفـاوت البته وجودهايي وجودند؛ مصداق همه انسان، و حيوان تا آب و درخت و آسمان از يابيم، مي خارج در ما : آنچه۴و  ۳هاي  گزينه

،ها آن كدام از هر خصوصيات و ها تفاوت با متناسبكند،  مي نظر متفاوت وجودهاي اين به وقتي انسان، ). ذهن۳متفاوت (رد گزينۀ  كماالت و نقص

كند (پس اين انتزاعِ ذهني، ريشه در واقعيت دارد و تصـورِ ذهنـيِ مي انسان انتزاع و حيوان آب، درخت، آسمان، قبيل مفاهيمي از و تصورات

اسـت، در خـارج آنچـه واالّ سازد مي متمايز هم از و كند مي گذاري نام مفاهيم، و تصورات اين به را وجودها آن ) و۴محض نيست) (رد گزينۀ 

و حقيقت وجود نيست.» وجود«جز  چيزي جهان، براين،است. بنا وجود

كه ديدگاه اشراقيان است» وحدت تشكيكي (داراي مراتب) وجود«تذكر: كتاب درسي دو نظريۀ متفاوت را به مالصدرا نسبت داده است. يكي 

هاي وجودها واقعي است، ولي به خـود وتكه ديدگاه عارفان است. در نظريۀ اول، تفا» گونه تكثر) وجود وحدت اطالقي (بدون هيچ«و ديگري 

پنـداريم گردد، نه به ماهيت يا هر چيزي غير از وجود. اما در نظريۀ دوم هيچ تكثر واقعي در عالَم وجود ندارد و آنچه كثـرت مـي وجود برمي

ها نسبت به وجودِ واحد، مانند موج ها نسبت به گردد كه امري غيرواقعي است. به عبارت ديگر، در نظريۀ عرفاني، كثرت همگي به ماهيت برمي

كنند. هاي متكثر، هيچ چيزِ واقعي جز خود آب دريا نيستند و صرفاً متكثر جلوه مي آب دريا هستند كه در حقيقت آن موج

اين بـاب كـه نظـر داند يا غير واقعي و ذهني؟! تحقيق در ها را واقعي مي بنابراين در كتاب درسي معلوم نشده است كه نهايتاً مالصدرا تفاوت

هاي اين طلبد اما فعالً بايد راه حلي پيدا كنيم تا بتوانيم به تست حقيقي مالصدرا كدام است، در سطح كتاب درسي نيست و مجال ديگري مي

در تضاد باشـند)اي نداريم جز اينكه به درست دانستن عين عبارات كتاب درسي (حتي اگر با هم  ها چاره رسد در تست درس پاسخ دهيم. به نظر مي

، واقعـي نيسـتند. گويـا معنـاي»تكثرها و ماهيات مختلف«اند ولي  واقعي» ها و خصوصيات اشيا تفاوت«اكتفا كنيم. در عبارات كتاب درسي، 

تزاعـي وغيرواقعي است و به ماهيات ان» تكثر«كه  گردد در حالي واقعي است و به مراتب وجود برمي» تفاوت«فرق دارد و » تكثر«با » تفاوت«

ايم. را واقعي در نظر گرفته» تفاوت«، »تكثر«است و نه » تفاوت«كند. بنابراين در اين سؤال كه سخن از  ذهني بازگشت مي

  فلسفه دوازدهم ۹۵تا  ۹۲هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۵۷

كه جزء نتايج ميانيِ آن است.جزء اصول اوليۀ اين مكتب نيست، بل تقسيم وجود به وابسته و مستقل

فلسفه دوازدهم ۹۳ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۵۸

اسـت، واقعـي آنچـه يعنـي ماهيت اسـت؛ مصداق خارجي واقعيِ امرِ آن گفتند بود، مالصدرا استاد كه ميرداماد جمله از فيلسوفان، از برخي

بهتـر را نظـر ايـن هـم عـادي اسـت. اذهـان ذهنـي ست و وجود، صرفاً يك مفهوم انتزاعيِبا ماهيت ا» اصالت«وجود. پس  نه است ماهيت

ميان از گفت و كرد ابراز ديگر نظري استاد، به (همان ماهيت) است كه واقعي است، نه وجود! اما مالصدرا نسبت» انسان«اين  آري پسنديد؛ مي

ماهيت. البته، نه دارد، وجود اصالت است. پس وجود مصداق و ازاء به ما خارجي، واقعيت است كه اصيل و واقعي است و» وجود«مفهوم  دو اين

بود. دشوار بسي ابتدا در آن پذيرش و درك
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 ۹۶و  ۹۵هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۵۹

و معنـا يك و شوند مي يكي و رسند مي به هم بود، اشراقي ۀفلسف اساس كه» نور«كه محور فلسفۀ مشايي بود و » وجود«در فلسفۀ صدرايي، 

يابند. مي هويت

مورد تأييد سهروردي هم بود.» مراتب داشتن نور وجود«: اينگونه نبود كه مالصدرا اصول آن دو حكمت را كنار بگذارد. مثالً ۲گزينۀ 

داد كه موجـب تفاده از شيؤه هر دو حكمت، اتفاق جديدي رخ نمي: خود حكمت اشراق شيؤه حكمت مشاء را هم در برداشت لذا با اس۳گزينۀ 

ها باشد. تر شدن آن نزديك

تري موفق به انجامش شـد. بـه تر و دقيق : اين همان كاري است كه حكمت اشراق هم در پي آن بود، ولي حكمت متعاليه به نحو كامل۴گزينۀ 

 بلكه عامل نزديك شدن فلسفه و عرفان شد.تر شدن آن دو حكمت نشد  هر حال، اين مطلب عامل نزديك
فلسفه دوازدهم ۹۶و  ۹۵هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۶۰

تـوان در يـك كنند و هر دو اصل را مـي در كنار هم اشاره مي» وحدت حقيقت وجود«و » مراتب داشتن حقيقت وجود«اين ابيات به دو اصل 

دهد كه نور وجود، حقيقت واحد اسـت و كثـرت آن جمع كرد. اين عبارت توضيح مي» و كثرت در عين وحدت وحدت در عين كثرت«عبارت 

گردد، نه به امري خارج از وجود. هم به خودش برمي

بيـات مـوردنظرگردد اشاره نشده در حالي كه در ا ها به همان امر واحد برمي آيد ولي به اينكه كثرت : اين مطلب هم از اين ابيات برمي۱گزينۀ 

بوده است.

كند. اي به مراتب داشتن وجود نمي : اين مطلب بيشتر با وحدت حقيقت وجود تناسب دارد و اشاره۲گزينۀ 

تواند منشأ تعدد و تكثر واقعـي باشـد. تعـدد و تكثـر : مطلب نادرستي است. زيرا ظلمت ماهيت، امري عدمي و اعتباري است و نمي۴گزينۀ 

 گردد زيرا وجود امري داراي مراتب است. واحد (وجود) برمي واقعي به خود امر

شناسي روان ۱۴۷و  ۱۲۴هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۶۱

آن روش تحليلـي روش تحليلي در حل مسئله، مبتني بر محاسبات ذهني، قواعد منطقي و نيازسنجي واقعي اسـت و بـه همـين دليـل بـه

زيـرا مبنـاي آن گيري منطقـي دارد، كند به احتمال زياد سبك تصميم گويند. فردي كه در اغلب مسائل خود از روش تحليلي استفاده مي مي

انديشيدن است.

شناسي روان ۱۲۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۶۲

ها براي حـل هاي جديد از آن داند، در موقعيت هاي حل مسئله را مي گذارد. كسي كه روش ير ميتجربۀ گذشته بر توانايي ما در حل مسئله تأث

گويند. مي» انتقال«هاي گذشته بر حل مسئله را  كند. تأثير يادگيري مسئله استفاده مي

رب در رويـارويي بـا آزمـونكنـد و ايـن تجـا دهد، تجربۀ بيشتري كسب مي هاي متعددي مي آموزي كه در طول سال تحصيلي آزمون دانش

هاي در طول سال) به موقعيت جديد (آزمون سراسـري) هاي گذشته (آزمون او از موقعيت  سراسري به او كمك خواهد كرد. در واقع يادگيري

يابد. انتقال مي

  شناسي روان ۱۲۸و  ۱۱۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۶۳

اند از: عبارتمراحل روش بارش مغزي 

) تعريف مسئله۱

هاي مختلف حل ) ارائۀ راه۲

حل ) ارائۀ معيارهايي براي داوري دربارٔه هر راه۳

حل ) انتخاب بهترين راه۴

شباهت دارند چـون حل) سوم حل مسئله (ارزيابي راه حل) با مرحلۀ مرحلۀ سوم روش بارش مغزي (ارائۀ معيارهايي براي داوري دربارٔه هر راه

ايـم و كار گرفته حلي كه قبالً به ، راه»حل ارزيابي راه«ها در اين است كه در مرحلۀ  گيرند، اما تفاوت آن ها موردبررسي قرار مي حل در هر دو، راه

ك بررسـيه را بر اساس چنـد مـال  شد هاي ارائه حل دهيم، اما در مرحلۀ سوم روش بارش مغزي، همۀ راه ايم را موردبررسي قرار مي اجرا كرده

ارائۀ معيارهـايي«شود، مرحلۀ  حل انجام مي بعد از اجراي راه» حل ارزيابي راه«عبارت ديگر مرحلۀ  گيريم. به كار مي كنيم و سپس يكي را به مي

شود. حل انجام مي قبل از اجراي راه» براي داوري

  شناسي روان ۱۳۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۶۴

دنبـال دارد. هاي مكرر پيامدهاي ناگواري به نام دارد. ناكامي» ناكامي«كند كه  اني در حل مسئله، وضعيت عاطفي ناخوشايندي را ايجاد ميناتو

دانند. هاي حل مسئله را نمي كنند، مشكالت عاطفي جدي ندارند، بلكه مهارت بسياري از افرادي كه احساس شكست (ناكامي) مي

هـاي تهـاجمي و هاي حل مسئله آگاه باشند، احتمـال اسـتفاده از روش شود. هرقدر شهروندان جامعه از مهارت گري ميناكامي باعث پرخاش

شود فرد كمتر دچار ناكامي شود و در نتيجه پرخاشگري كاهش هاي حل مسئله باعث مي پرخاشگري كمتر خواهد بود. در واقع آموزش مهارت

پرخاشگري كاهش  كمتر ناكامي حساسا  مسئله حل هاي مهارت آموزش يابد.
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شناسي روان ۱۳۷مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۶۵

از اين جهت حل مسـئله و». بهترين انتخاب چيست؟«اند كه  گيرندگان با اين مسئله مواجه گيري نوعي حل مسئله است، چون تصميم تصميم

.رو هستند گيري هر دو با مسئله روبه تصميم

ها: بررسي ساير گزينه

گيري با حل مسئله است. : تفاوت تصميم۳و  ۱هاي  گزينه

گيري. هاي موفق و كارآمد هستند، نه در تصميم دنبال روش : در حل مسئله افراد به۴گزينۀ 

شناسي روان ۱۴۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۶۶

) بـا۱گيري احساسي ندارد. (رد گزينۀ  گيري نكرده است، پس سبك تصميم ها تصميم ات، بر اساس آنرغم هجوم شديد احساس اين فرد علي

) چون براي مشورت به يك متخصص۴وجود وابستگي به طرف مقابل، از او تبعيت كوركورانه نكرده است، پس سبك وابسته ندارد (رد گزينۀ 

گيري منطقي دارد. مراجعه كرده است، سبك تصميم

شناسي روان ۱۳۹مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۶۷

كنند، ولي در ها همۀ افراد يكسان عمل مي گيري ها و تجربيات شخصي است. در برخي تصميم گيري تابع توانمندي، نگرش دشواري يك تصميم

گيرد. خودش تصميم ميهاي  هايي كه بُعد شخصي دارد، هر فردي متناسب با ويژگي گيري آن دسته از تصميم

شناسي روان ۱۶۹و  ۱۵۱هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۶۸

هـاي دليل جنبه هاي خواستني و ناخواستني دارد. به رو است كه جنبه اجتناب، فرد با يك هدف (مثالً كشيدن سيگار) روبه -در تعارض گرايش

هاي ناخواستني (آسيب به سالمتي)، دوست دارد دليل جنبه ت به انجام آن گرايش دارد، ولي بهخواستني موضوع (كسب آرامش موقتي)، نسب

، متضـاد خواهـد بـود.»سيگار براي سالمتي ضرر دارد«از آن اجتناب كند. در چنين حالتي اگر فرد سيگار بكشد، رفتارش با اين شناخت كه 

تـوانيم ، متضاد است. ضمناً مي»شود سيگار باعث كسب آرامش مي«اخت ديگر او كه طور اگر تصميم بگيرد سيگار نكشد، رفتارش با شن همين

هـا شود. در انواع ديگر تعـارض زمان متضاد است. به همين دليل دچار ناهماهنگي شناختي مي بگوييم در اين حالت فرد داراي دو شناخت هم

هم ممكن است ناهماهنگي شناختي رخ بدهد.

  شناسي روان ۱۳۷شخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ م ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۶۹

ــميم ــالي تص ــري، ع ــرين و گي ت

تــرين فراينــد شــناختي پيچيــده

انسان است. در اين سـؤال صـرفاً

ــۀ  ــميم ۱گزين ــانگر تص ــري  بي گي

  باشد. مي

  ها: بررسي ساير گزينه

  : حافظه (شناخت پايه)۲گزينۀ 

كرديد.) را بايد انتخاب مي» حل مسئله«وجود نداشت، گزينۀ » يگير تصميم«ها  : حل مسئله (اگر در گزينه۳گزينۀ 

  : توجه و تمركز (شناخت پايه)۴گزينۀ 

شناسي روان ۱۷۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۷۰

توان حركت و خالقيت از او سلب شدهو كند  دهد، به ناتواني خود اذعان مي ه، فرد اطمينان به خود را از دست مي  شد در شرايط درماندگي آموخته

كند كنترل اوضاع از دستش خارج شده است. شود؛ يعني احساس مي تحرك و خنثي تبديل مي و به موجودي بي

صورت منفي يا كاذب بروز كند. ها، هنوز خالقيّت وجود دارد، هرچند ممكن است به در عوامل نگرشي ساير گزينه

شناسي روان ۱۶۵و  ۱۶۲هاي  سؤال: * متوسط * صفحه مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۷۱

نماشين براي حركت به موتور و نيروي محركه نياز دارد، انسان نيز براي حركت و انجام رفتار به موتور حركتي نياز دارد. موتور محـرك انسـا

هاي فردي و جمعي است. جهت دستيابي به هدفتوان گفت نظام باورهاي هر فرد و جامعه، موتور محركۀ قوي  انگيزه است. از طرف ديگر مي

شناسي روان ۱۳۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۷۲

گيري منطقي دارد كه بـر اسـاس دهد و از اين جهت اشاره به سبك تصميم ، اهميت مشورت كردن را نشان مياين فرمايش حضرت علي 

گيرد. ميانديشيدن و مشورت با افراد متخصص صورت 

شناسي روان ۱۷۲مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۷۳

تواند از پسِ پاسخ دادن به سؤاالت امتحان برآيد، يعني دانش و مهارت الزم در انجـام آموز معتقد است كه كارايي الزم را دارد و مي اين دانش

. (هرچند ممكن است اين ادراك كارايي كاذب باشد، يعني با شواهد محيطي هماهنگيبيند، پس ادراك كارايي دارد دادن آن كار را در خود مي

الزم را نداشته باشد.)

اختيار ما باشد و با انجام دادن رفتارهاي گوناگون سعي چيز مطابق نظر ما و تحت ادراك كنترل به اين معناست كه ما همواره دوست داريم همه

كنيم). اين كودك بـا گيريم و پيامدهاي ناگوار را از خود دور كنيم (يعني از هرچه كه سختي دارد، دوري ميكنيم محيط را در كنترل خود ب مي

كنترل و اختيار خودش قرار دهد و مطابق نظر خود غذا بخورد. كند فرايند غذا خوردن را تحت پس زدن قاشقي كه مادرش به او داده، سعي مي
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شنا روان ۱۷۹* متوسط * صفحۀ  مشخصات سؤال: ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۷۴

كنند، يعني تابع اصل هماهنگي شناختي هستند. گيري از ثبات بيشتري برخوردار شده و در برابر تغيير مقاومت مي ها پس از شكل نگرش

اهنگي شناختي است.هايشان تابع اصل هم شان، كمتر حاضرند عقايد خود را تغيير دهند و نگرش عنوان مثال افراد با باال رفتن سن به

شناسي روان ۱۶۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۷۵

دهد، زيرا به آن كار عالقه دارد، برايش جالب است و با نيازهاي فطري او خاطر خود آن چيز انجام مي در انگيزٔه دروني، فرد كار يا فعاليت را به

شود. مند شده و انگيزٔه دروني او تقويت مي ها عالقه اربرد موضوع، كودك به درسمطابقت دارد، بنابراين با بيان اهميت و ك

)بـازي كـردن خاطر يك عامل خارجي (برتر شـدن از ديگـران و كند، چون كودك درس خواندن را به : انگيزٔه بيروني را تقويت مي۳و  ۱هاي  گزينه

دهد. انجام مي

  شناسي روان ۱۹۵* صفحۀ مشخصات سؤال: * ساده  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۷۶

شود و الزم است براي دوبـاره سـازگار رو شدن با تغيير در زندگي است؛ تغييري كه باعث به هم خوردن تعادل در زندگي مي فشار رواني روبه

،»يط جديد زنـدگينياز براي دوباره سازگار شدن با شرا«عبارت ديگر فشار رواني عبارت است از  شدن با شرايط جديد زندگي تالش كنيم. به

باشد. مشترك فشار رواني مثبت و منفي مي پس ايجاد نياز براي سازگاري مجدد، وجه 

ها: بررسي ساير گزينه

كند و در نتيجه قادر به دسـتيابي بـه اش از مشكل احساس ناخوشايندي را تجربه مي دليل نوع ارزيابي : در فشار رواني منفي، فرد به۱گزينۀ 

وع ارزيابي در فشار رواني مثبت و منفي تفاوت دارد.هدف نيست، پس ن

شود فرد هشيارانه عمل كنـد و شود (يعني باعث مي هاي شناختي مي هاي رفتاري و پردازش ني مثبت باعث ارتقاي واكنش : فشار روا۲گزينۀ 

شود فـرد دچـار شود (يعني باعث مي ي ميهاي شناخت واكنش تضعيفتوجه متمركز در او شكل بگيرد.) در حالي كه فشار رواني منفي باعث 

تمركز شود). پرتي و عدم حواس

يابد. در حالي كه در فشار رواني منفي، انگيزه و تالش فرد : در فشار رواني مثبت، انگيزه و تالش فرد براي رسيدن به هدف افزايش مي۳گزينۀ 

يابد. كاهش مي

شناسي روان ۱۹۲ مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۷۷

گويند. مي» سبك زندگي«كنند،  ها استفاده مي به مجموعه الگوهاي رفتاري و شناختي كه افراد معموالً در زندگي روزمره از آن

شناسي روان ۱۹۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۷۸

پرسد: آيـا خطـري مـرا و از خود مي كند آن را (موقعيت را) ارزيابي ميخود  رو شدن با موقعيت، فرد ابتدا بر اساس برداشت اوليۀ هنگام روبه

توانم كاري براي تغيير موقعيت انجـام كند: آيا من مي كند؟ اگر پاسخ اين سؤال مثبت باشد، فرد كنترل شخصي خود را ارزيابي مي تهديد مي

شوند. فراخواني مياي فرد براي كاهش فشار رواني  هاي مقابله دهم؟ به اين ترتيب روش

 
 

     

موقعيت

زا استرس
 

  آيا خطري مرا 

  كند؟ تهديد مي
  

توانم براي تغيير آيا مي

موقعيت كاري انجام دهم؟
 

اي هاي مقابله روش

شود فراخواني مي

شناسي روان ۲۰۲و  ۱۴۶هاي  : * متوسط * صفحهمشخصات سؤال ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۷۹

چيـز زيرا بر اين بـاور اسـت كـه همـه» اندازد. كار امروز را به فردا مي«و » كند دست، دست مي«گيري اجتنابي دارد،  فردي كه سبك تصميم

ز وجود دارد. در اين مقابله فرد بدون اينكهني» در انتظار معجزه بودن«اي ناسازگارانه  شود. اين باور غلط در روش مقابله خود درست مي خودبه

اي رخ دهد. العاده تالش كند، منتظر است اتفاق خارق

ها: بررسي ساير گزينه

گيري اجتنابي ندارد. اي سازگارانه هستند كه شباهتي با سبك تصميم هاي مقابله : روش۲و  ۱هاي  گزينه

دارد. گيري تكانشي : شباهت بسياري به سبك تصميم۴گزينۀ 

شناسي روان ۱۹۲مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۸۰

هاي جسـماني را داشـته باشـند. ايجاد بيماري عامل روانيهاي جسماني يا نقش  بيماري پيامد رواني  توانند نقش شناختي مي متغيرهاي روان

، يعنـي فـرد اول۲شناختي نقش پيامد رواني را دارد. مانند گزينۀ  ر روانشناختي بعد از بيماري جسماني رخ بدهد، متغي زماني كه حالت روان

هاي جسـماني وجـود شناختي قبل از بروز بيماري حوصله شده است، اما در صورتي كه حالت روان كمبود آهن پيدا كرده و بعد پرخاشگر و بي

.۴و  ۳، ۱هاي  شناختي نقش عامل رواني دارد. مانند گزينه داشته باشد، متغير روان

ها: توضيح ساير گزينه

¶¼[K: فشار رواني مداوم (حالت رواني) ۱گزينۀ 
عروقي (مشكل جسماني) -بيماري قلبي 

¶¼[Kهاي خانوادگي (حالت رواني)  : فشار۳گزينۀ 
اس (مشكل جسماني) بيماري ام 

¶¼[Kت (حالت رواني) مد : افسردگي طوالني۴گزينۀ 
زخم معده (مشكل جسماني) 
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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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