
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 یکی(الکرتون روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق

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

،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 هب دو نهیگز تیسا وب وارد
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در

.اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

وقت پيشنهاديتا شمارهاز شمارهتعداد پرسشمواد امتحاني

دقيقه 2512518زبان و ادبيات فارسي

دقيقه 25265020زبان عربي

دقيقه 25517517اسالمي معارف و فرهنگ

دقيقه 257610020زبان انگليسي

دقيقه 75گويي:  مدت پاسخ100ها:  تعداد كل پرسش

 ۱۴۰۰ اردیبهشت ۳۱ زمایشی آ زمون آ
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است؟ درست ها واژه كدام يمعان ۀهم -۱

كردن اهمال درنگ، آوردن، ليدل و آوردن عذر: لتعلّ) الف

.كرد هيتك آن بر بتوان آنچه دارنده، نگاه دهنده، هيتك: عماد) ب

آشكار شده، شناخته شده، عهد: معهود) ج

خدا دانستن گانهي و شمردن فرد ، دنيبر قيعال از دل كردن، حق همتوجّ را خود دل: ديتفر) د

  الف -) د4  ج -) د3  ج -) ب2  ب -) الف1  
شود؟ يم دهيد نهيگز كدام در بيترت به ،»كناره -باالخانه -ييبايز -نوشته آغاز -اليخ« مترادف -۲

  كنف -غرفه -حسن -باچهيد  -سودا) 2  طرف -صدر -جمال -آستانه -وهم) 1  
  اطراف -رواق -ييكو ين -آستانه -شهياند ) 4  اكناف -سرسرا -زيدالو  -باچهيد  -ظن) 3  
معني شده است؟ نادرستواژه  »صفر و دو سه، ك،ي« بيترت به موارد كدام در -۳

)نيريش( عصاره -)انگور درخت( تاك -ي)مانيپش( انابت) الف

)ريسر ( آوند -)فرمانرواي (وال -)نقره مسكوك( ناريد) ب

)قدس (صفا -)ريوز( دستور -)بدسرشت( سفله) ج

)سپردن خاك به( عتيمشا -)سرما ماه( تموز -)ايّمه( سامان) د

)پنهان( مستور -مايه (قدرت) -)سرمست( نشئه)  ه

  ج -ب -ه -) الف4  ج -ب -د -ه) 3  الف -ج -ب -ه) 2  ب -ه -د -) الف1  
است؟ درست يهمگ ها واژه از گروه كدام يامال -۴

  تخارمباحات و اف -ضجّه و شيون -ابا و امتناع -درفش و علم) 2  تاوان و غرامت -لسانيط و ردا -يواگذار  و ليتهو  -ريصف و بانگ) 1  
مضغ و هضم  -قواره و ختير  -تضرّع و التماس -سفله و فرومايه) 4  ينواه و اوامر -اتيح و ممات -سلۀ ارحام -يشاد و سور) 3  
است؟ »ييامال غلط« فاقد تيب امكد -۵

ــور قضاســت زان  شــدم اريــ خــرد بــه يگنــاه ســتين را چــرخ )1   ــي معم ــر وقت ــه ه ــرخ ب ــن چ ــه اي ك
ـــت )2 ـــرا نگذاش ـــت م ـــا دس ـــو يتولّ ـــوب ت ــوب نگشــتمغل ــو منصــوبآنكــه  مغل ــه ت شــد از حــق ب
ـــۀباد  در) 3 ـــق ي ـــموم عش ـــت يس ـــوز اس ــاكجگرس ــن خ ــه از اي ــي ك ــۀ گرم ــر نال ــتنشــين خو  ه اس
ــي  )4 ــد خلــق ب فســادي نيســت گــر رو در صــالح آرن

 

خلـــق دارنـــد يمـــ زنـــده را شـــب روز خـــواب بهـــر
هستند؟ ييامال غلط فاقد ها عبارت كدام -۶

.ميكرد حركت آباد عشرت قصر به برودت، به ليما القاتيي يهوا و شد ليزا گرما صورت دوشنبه، روز) الف

.داشته خوار را او سخن شانيا و بود كرده استر هاي حتينص را نيغزن قوم صاحب) ب

.سپرد قاصد به اخبار از شنود آنچه و برد دارا لشكرگاه به يرسول شبه بر را شتنيخو) ج

.تابدار ثمن جعد و خوان مدح سوسن زبان مشينس از وفاست، درخت فرع و اصل و سخا ۀجام پود و تار) د

.برفت و كرد انعام را يمقر آمد منبر يپا به چون و گزارد را يخدا يثنا و حمد شد فراز منبر به چون) ه

  الف -) ب4  ج -ه) 3  الف -) ج2  د -ه) 1  
در منـدرج آثار مؤلف بيترت به »يهمدان القضات نيع -هوگو كتوريو -جمالزاده يعل محمد -ريشكسپ -ثالث اخوان يمهد -يشابورين عطار« -۷

.هستند .......ۀ ........نيگز

  داتيتمه -انينوا يب -كوير -ها غزلواره -زندان در زييپا  كوچك اطيح در -ريالط منطق) 1  
  العشق قةيحقي ف -تيرانا -غاز كباب -سانتاماريا -نه را ات خنده ر،يبگ من از را هوا -هيف ما هيف) 2  
  داتيتمه -انينوا يب -غاز كباب -ها غزلواره -زندان در زييپا  كوچك اطيح در -ريالط منطق) 3  
  العشق قةيحق يف -رانايت -داريد  سه -ايسانتامار  -نه را ات خنده ،ريبگ من از را هوا -هيف ما هيف) 4  
است؟ متفاوت نهيگز كدام در »هيتشب« تعداد -۸

ـــيافشـــاند ) چــون صـــبا سلســـلۀ ســـنبل تـــر مـــي1 ـــر م ـــر ت ـــاد آن گيســـوي چـــون عنب ـــردم ي ك
بـــود افتـــاده اقياشـــت دام بـــه فكـــرش ريطـــا نوشـت يشـان مـي) حافظ آن ساعت كه اين نظـم پر 2
ــر) 3 ــه دگ ــاران ك ــو ب ــك چ ــن اش ــر اي ــد ب بـــرق دولـــت كـــه برفـــت از نظـــرم بـــاز آيـــددارم امي
دگرديـــ يمـــ روز چـــو روشـــن تـــو يرو بـــه شـــبمدمديـــ يمـــ زلـــف شـــام در تـــو يرو مـــاه چـــو) 4

)سنجشسازمانحذفیاتگرفنتنظردربا کتاب کل :۳ فارسی

t.me/Azmoonha_Azmayeshi
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؟است نادرست نهيگز كدام برابر در هشد نوشته هاي هيآرا از يكي -۹  22

ــرم) 1   ــركش از ب ــن س ــنم توس ــدي اي ص ــاش نران ك
 

ـــا ـــد  دو ز ت ـــ در دهي ـــدم جگـــر خـــون ات يپ ينران
 

  استعاره) -(كنايه 
؟قـــدح در لعـــل يمـــ ده،يـــد  ز كـــنم يكـــ تـــا) 2

 

يمــــ نــــاب لعــــل بنمــــا قــــدح گــــوهر از
 

  استعاره) -(تشبيه 
چون يقينـي كـه همـه ملكـت جـم بـر بـاد اسـت )3

 

مـــده ســـتد  از جـــم  جـــام و بـــزن ييپـــا  پشـــت
 

  جناس) -(تلميح 
ــرا )4 ــر و م ــا گي ــرك جف ــا ت ــرك خت ــم اي ت ــو ه ت

 

مكــــن تركانــــه ٔهديشــــور  كاكــــل آن ديصــــ 
 

  جناس) -(ايهام 
  شود؟ يم دهيد نهيگز كدام در زير تيب يها  هيآرا -۱۰

 مســتت شــمچ چــو بــودم يريگ گوشــه نيعــ در
 

و اكنون شدم به مسـتان چـون ابـروي تـو مايـل 
 

  جناس -يز يآم حس -تضاد -تناسب هاميا ) 2    هاميا  -ليتعل حسن -تضاد -اغراق) 1  
  هاميا  -صيتشخ -هيتشب -تناسب هاميا ) 4  ليتعل حسن -هيتشب -استعاره -جناس) 3  
شود؟ يم دهيد اتياب كدام در بيترت به »معادله اسلوب و مجاز استعاره، همسان، جناس هام،يا« هاي هيآرا -۱۱

سـتقـدم ره بـه ميـان ا  تا ديده ز دل، نـيم) الف  
 

ــرده از ــرآ، پ ــم ب ــان چش ــران يجه ــت نگ اس
 

 ب) چون آن خورشيد تابان را به وقت صبح ياد آرم  
 

ــم ز ــانم چش ــديب اخترافش ــت فت ــرو ۀرَس نيپ
 

ايـم اينـت بوالعجـب ج) ما با تـوايم و بـا تـو نـه
 

ــ حلقــه در ــا ماي ــو ب ــر حلقــه چــون و ت ــدر ب مي
 

كــرد خــاموش تــو يايــگو نــرگس را دالنيــب) د
 

ــقان ــرد را عاش ــگو ك ــت اي ــاموش ۀپس ــو خ ت
 

ــقِ از )ه ــه خــوش، خُل ــع شــود نهفت ــ بي يآدم
 

ـــو كـــس ـــار ۀنافـــ ز خـــون يب نشـــنود تات
 

  ه -د -ج -الف -ب) 4  ه -د -ج -ب -الف) 3  ه -الف -د -ج -ب) 2  ب -د -ه -ج -الف) 1  
  ...............  جز به ،دارد وجود »فعل  مسند  مفعول  نهاد« ساختار با يا جمله ها نهيگز ۀهم در -۱۲

ــبك از) 1    ــت يمغز  س ــودا اس ــت يس ــان در اقام جه
 

ـــا نتوانســـت كـــوه ـــا  پ ـــا  در ميق نمـــود صـــحرا ني
 

ــوح امكــان تنــگ) 2 ــه مــي ل ــدان اســت ورن نمــود مي
 

ــــوهر ــــود ج ــــان را خ ــــ زب ــــوالد ۀخام ــــا ف م
 

ــولم ســاخته اســت3 ــاز كارنشناســان مل ) بــس كــه ن
 

ــي ــت م ــذرد دس ــارم بگ ــت ك ــا وق ــم ت ــه ه ــالم ب م
 

ــــه4 ــــر يتيمــــان مشــــفقند ) ماي ــــرّوت ب داران م
 

مهـــد گـــوهر را كنـــد دريـــا مهيّـــا در صـــدف
 

است؟ متفاوتدر كدام بيت » ش َـ«نقش ضمير پيوستۀ  -۱۳

ـــه ) صـــفت عاشـــق صـــادق1    درســـتي آن اســـت ب
 

ـــرود  ـــان ن ـــر پيم ـــرود از س ـــر ب ـــرش س ـــه گ ك
 

از عــــدالت نبــــود دور گــــرش پرســــد حــــال) 2
 

ــــدايي دارد ــــايه گ ــــه همس ــــه ب ــــاهي ك پادش
 

ـــــــــز آب زالل )3 ـــــــــد هرگ ـــــــــاوت كن تف
 

گـــــرش كـــــوزه زّريـــــن بـــــود يـــــا ســـــفال؟
 

ـــي  )4 ـــب م ـــون غي ـــه مكن ـــرس ك ـــد از آن بت دان
 

ـــت ـــه يكيس ـــر نهفت ـــواني و گ ـــد بخ ـــرش بلن گ
 

است؟  آمده رتيب درستت به  هنيگز كدام در شده مشخص يها واژه يدستور نقش -۱۴

 را جـانجسـم  پـروايخودي نمانـده اسـت  از بي
 

ــت  ــ ز يمس ــل ادي ــرده بلب ــت  ب ــ اس را انيآش
 

  مفعول -نهاد -متمم -نهاد) 2   نهاد -مفعول -مفعول -نهاد) 1  
  مفعول -نهاد -هيال مضاف -مفعول) 4   متمم -مفعول -متمم -مفعول) 3  
است؟ متفاوت نهيگز كدام در »وابسته ۀوابست« تعداد -۱۵

  چميپ تو تاب رسن زلف ۀسلسل در) 2  فكنديب سپر عقل تيابرو  كمان ز گر) 1  
  است آزاد غم ز كه خرامان  سرو نآ  حال) 4  منم او جمال شمع ۀپروان گفتمش) 3  
آمده است؟ ادرستنه در كدام گزينه شد جملۀ مشخص نوع -۱۶

عــامي چــو مــن بــه حضــرت ســلطان كجــا رســد؟) 1  
 

اوســـت عـــام اِنعـــام بـــه بنـــده ديـــام كنيلـــ
 

  (جملۀ ساده) 
ـــيپ) 2 ـــت يك ـــاورد كجاس ـــو از ك ـــو يك ـــپ ت امي

 

؟مـــا اميـــپ مـــا بـــر ز بـــرد تـــو يســـو ايـــ
 

  (جملۀ وابسته) 
ــــم )3 ــــت دل ــــا  از گرف پروحشــــت خاكــــدان ني

 

ــــت ره ــــدام بهش ــــت ك ــــزل و اس ــــت من ؟راح
 

  (جملۀ هسته) 
ـــت ز )4 ـــدق شس ـــادم ص ـــزار گش ـــت ه ـــا ري دع

 

دآيــــ ينمــــ كــــارگر يكــــي ؟ســــود چــــه يولــــ 
 

  (جملۀ پيرو) 
  ؟مفهومي دارند تقابل بيت زير با تيب چند -۱۷

 غربت باغ مـن بـودم و يـك چمـن داغديروز در 
 

دار مــن و تــو امــروز خورشــيد در دشــت آيينــه 
 

الف) رفت آن تازه گل و ماند بـه دل، خـار غمـش  
 

گــر و ســرزنش خــار كجاســت؟ گــل كجــا جلــوه
 

ـــودمب)  ـــز ب ـــو عزي ـــرِ ت ـــه ب ـــن دي ب م
 

ــــرده ــــوار ك ــــبس خ ــــرا ح ــــروز م و ام
 

ــال دشــمن ــه همــه محنــت و ب ــرو شــده ب ج) ف
 

ـــد ـــامبرآم ـــرادت ك ـــت و م ـــه همّ ه ز هم
 

من پار ز تـو يـك شـب بـا شـادي دل خفـتم  د)
 

اي كــاش مــرا امســال آن دولــت پارســتي
 

يبـــود مـــرهم ســـوخته دل داغ بـــر پـــار) ه
 

يارب امسـال چـه شـد مرحمـت يـار كجاسـت؟
 

  ) سه4  ) دو3  ) پنج2  ) چهار1  
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؟ندارد خود در را »ماست بر كه ماست از« مفهوم نهيگز كدام -۱۸  33

ـــــد )1   ـــــه كنن ـــــر نال ـــــت غي ـــــه از دس  هم
 

ــــــاد  ــــــتن فري ــــــت خويش ــــــعدي از دس س
 

فگــــار را پــــا همــــه شــــد كــــزو خــــار) 2
 

گــــذار آتــــش بــــر افكنــــد چــــو ســــوخت
 

ــــاه) 3 ــــان دار نگ ــــا زب ــــه ت ــــت ب ــــر  دوزخ دنب
 

ـــه ـــان از ك ـــر زب ـــدر بت ـــان ان ـــز  جه ســـتين ياني
 

اســـت شـــده ســـو هـــر ز درمانـــده كـــه ديصـــ  )4
 

ـــــــــت ـــــــــده او ره دام او غفل ـــــــــت ش اس
 

است؟ پرندگان كدام هاي جويي بهانه و ها يعذرآور به پاسخ در ب،يترت به ريز اتياب عطار، ريالط منطق داستان به توجه با -۱۹

ــف)    كــس مرغيســ چــون ســتين را ســلطنت ال
 

ــه ــ زانك ــا يب ــه همت ــاه ب ــت يش ــس و اوس ب
 

ـــب)  ـــس ۀخان ـــت نف ـــد اس ـــوس خُل پره
 

ـــ   ـــد دل ۀخان ـــدق مقص ـــت ص ـــس و اس ب
 

نوبهـــار هـــر گـــل كـــه گـــل زا درگـــذرج) 
 

دار شــرم تــو، در نــه خنــدد يمــ تــو بــر
 

ــاه  د) ــدن ش ــ اي ــل يف ــون المث ــش چ ــت آت اس
 

اســـت خـــوش زو يدور كـــه يو از بـــاش دور
 

  بلبل -باز -طاووس -) بلبل2   طاووس -بلبل -باز -) طاووس1  
  باز -بلبل -طاووس -) باز4   باز -طاووس -بلبل -) باز3  
  ............... جز به دارند، تناسب بيت زير با ها نهيگز ۀهم -۲۰

ـــرغ يا    ـــحر م ـــق س ـــه ز عش ـــب پروان  اموزي
 

ـــان  ـــدين آواز و شـــد جـــان را ســـوخته ك ام
 

ــي )1   ــل ب ــي بلب ــه ب ــرم نال ــا گشــته اســت شــرم گ  ج
 

ــــتور را   ــــۀ مس ــــد غنچ ــــاموش باي ــــق خ عاش
 

ســـــر نيــــا  در زبــــان  ده سوســــن چــــون) 2
 

ــــــ   ــــــان دار يم ــــــ و زب ــــــاش ســــــخن يب ب
 

خبـر گويـد خمـوش چون خروشم بشـنود هـر بـي) 3
 

ســوزدم جــان چــون كــنم؟ م مــي تپــد دل در بــر مــي
 

ـــــه يخـــــواه  )4 ـــــ دوســـــت صـــــالو  ك يابي
 

ــــــا ــــــد  ب ــــــ و يدرآ  دهي ــــــان يب ــــــاش زب ب
 

دارد؟ تفاوتمفهوم كدام گزينه با ساير ابيات  -۲۱

ـــق در )1   ـــو عش ـــس از ت ـــه ب ـــروش ك ـــآورد  خ  مي
 

ـــــدر   ـــــپهر ياي ـــــه را س ـــــوش ب ـــــآورد  ج مي
 

ـــــــا )2 ـــــــدم دور ت ـــــــن ش ـــــــو درِ از م ت
 

گشــــــت ارغنــــــون چــــــو دلــــــم نالــــــه از 
 

دل گـــــــرد درآمـــــــد عشـــــــقت آتـــــــش) 3
 

ـــــا ـــــو م ـــــمع چ ـــــفّ از ش ـــــداخت آن ت ميبگ
 

عشـــــق راه در كـــــه اســـــت آن ره مـــــرد  )4
 

كنــــد فرمــــان بــــه جملــــه كنــــد هرچــــه
 

است؟ متفاوت اتياب ريسا با تيب كدام مفهوم -۲۲

ــن )1   ــه ك ــكي تجرب ــت ش ــت ار هس ــوص من  در خل
 

ـــس     ـــع ك ـــالص زر اري ـــد خ ـــو نشناس ـــك چ مح
 

خـواهي به عشق آويز دل را از هوس گـر پـاك مـي) 2
 

گـــردد يمــ زود خــالص مغشــوش زر آتــش از كــه      
 

ــــديند ين) 3 ــــل دل ش ــــع كام ــــش از اري دوزخ آت
 

ــــالص زر ــــا خ ــــهياند  كج ــــداختن از ش ؟دارد بگ
 

محـــك از گـــردد شيبـــ ارانيـــع كاملۀ رتبـــ  )4
 

ــــيپروا  ســــتين ــــم ز ي ــــردم زاني را دهيســــنج م
 

دارد؟ تفاوت اتياب ريسا با نهيگز امكد مفهوم -۲۳

ــا1   ــا دري ــگ ب ــردن تن ــوش ك ــت در آغ ــواني دس  ) ت
 

ـــر  ـــت اگ ـــان از دس ـــاخت عن ـــو  اري ـــردار  شيخ يب
 

ــد) 2 ــو آم ــوج چ ــن م ــاحل دام ــه س ــت ب ــا دس م
 

ــــا  ــــاخت ت ــــه شيخــــو  اري ــــدر  ب ميگذاشــــت اي
 

اختيــار نــبض خــويش غافــل اســت از جنــبش بــي) 3
 

اختيــاري داشــته اســتكــه پنــدارد كــه در دســت  آن
 

گــر مــراد خــويش خــواهي تــرك وصــل مــا بگــوي  )4
 

ـــرا ور ـــواه م ـــا يخ ـــن ره ـــاخت ك ـــو  اري را شيخ
 

دارد؟ يمفهوم تناسب ريز عبارت با گزينه كدام -۲۴

.»ديآ افزون ها عقل همه بر عشق يوانگيد و ارزد بهتر جهان يركيز از عشق يسودا«

 ســــتمين مــــنيا  عقــــل زخم چشــــم گزنــــد از )1  
 

ــر رخ خــود همچــو مجنــون نيــل ســودا مــي    كشــم ب
 

ــار؟) 2 ــودا اختي ــه س ــل ب ــد عاق ــز كن ــل را هرگ عق
 

ـــار      ـــد  ٔهچ ـــن يوانگي ـــه يا ك ـــل ك ـــته عاق يا گش
 

شـــود يمـــ ســـودا عقـــل مـــا ٔهديشـــور  ســـر در) 3
 

عشــق يايــدر  را مغــز يبــ كــف عنبــر كنــد يمــ
 

ـــكاف  )4 ـــ را يموش ـــازار در ســـتين يرواج ـــق ب عش
 

دانــد در ايــن ســودا ســر اســت هركــه ســر از پــا نمــي
 

دارد؟ يمفهوم تناسب بيت زير اب نهيگز كدام -۲۵

 پـذير اسـت عشـق جفـت نخواهـد حريـف طاق
 

ــه  ــاق نِ ــي، ط ــاي نه ــر پ ــق اگ ــط عش ــر نم ب
 

تابــد تـو را نـازي اسـت انـدر سـر كـه عـالم برنمـي )1  
 

ــي  ــرهم برنم ــه م ــدر دل ك ــت ان ــرا دردي اس ــد م تاب
 

مرا كـي روي آن باشـد كـه در كـوي تـو ره يـابم؟) 2
 

تابـد آن ره، نفـس هـم برنمـي كه از تنگي كـه هسـت
 

ــدي3 ــّره ببري ــر غمــزه وانگــه ط ــه تي ــرا كُشــتي ب ) م
 

ــي ــاتم برنم ــدر م ــاين ق ــر، ك ــّره مبُ ــن، ط ــد مك تاب
 

گنجــد مــرا بــا عشــق تــو در دل هــواي جــان نمــي  )4
 

ــدان دو رســتم برنمــي  ــد مگــر يــك رخــش در مي تاب
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  ۲۶-۳۵( األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو التَّعریبعّین(:  

  :)العلیم الحکیمقالوا سبحانک ال علم لنا إّال ما َعلّمتنا إنّک أنت ( -۲۶

  ای، هیچ دانشی نداریم؛ هامنا تویی دانای حکیم.  ) گفتند پاک و منزّهی تو! ما جز آنچه به ما آموخته۱  

  ) بگویید تو بسیار پاکی! برای ما هیچ دانشی نبوده مگر آنچه که به ما آموختی که تو دانا و حکیمی.۲  

  گامن تو دانا و حکیم هستی. دانیم مگر آنکه تو به ما بیاموزی، بی ها گفتند که تو منزّهی از بدی! ما هیچ منی ) آن۳  

  دانیم، هامنا تو بسیار دانا و حکیمی. ای می  ها با صداقت و پاکی گفتند که ما فقط آنچه تو به ما آموخته ) آن۴  

  »:م هذه املاّدة!کانَت هناک عرشات رشکات تعمل يف َمجال تحویل الّتالل إلی سهول صالحة للزِّراعة بإستخدا« -۲۷

  کردند! کشت فّعالیّت می قابل های ها به دشت کارگیری این ماده، در زمینۀ تبدیل کردن تپّه ها رشکت وجود داشتند که با به ) ده۱  

  کردند! های زراعی مناسب استفاده می ها به زمین ها رشکت بود که از این ماده برای تبدیل تپّه ) آنجا ده۲  

  کردند! کارگیری این ماده کار می کشت با به قابل های زراعی ها به زمین ت بودند که در زمینۀ تبدیل بلندیها بیست رشک ) آن۳  

  کنند! های مناسب کشت تبدیل می ها را به دشت ها رشکت وجود دارد که با استفاده از این ماده تپّه ) ده۴  

  »:ا العامل الغامضة!لیس علم البرش إّال وسیلة قد إکتشف بها اإلنسان أرسار هذ« -۲۸

  مناید! ) دانش برشی چیزی جز یک وسیله نیست که انسان با آن ارسار این عالَم پیچیده را کشف می۱  

  ای نیست مگر اینکه انسان ارسار پیچیدۀ این جهان را با آن کشف مناید!  ) دانش انسان وسیله۲  

  جهان را گاهی کشف منوده است! ای است که انسان با آن ارسار پیچیدۀ  ) فقط علم برش وسیله۳  

  وسیلۀ آن رازهای پیچیدۀ این جهان را کشف منوده است! ) علم برش فقط یک وسیله است که آدمی به۴  

  »:من یَصرب علی مصاعب الّدهر فقد ذاَق حالوة الحیاة و مرارتها ذوقاً!« -۲۹

  گی صرب منوده است!) شیرینی روزگار و تلخی آن را کسی چشیده است که در برابر سختی زند ۱  

  های روزگار شکیبایی ورزد قطعاً شیرینی زندگی و تلخی آن را چشیده است! کس بر سختی ) هر۲  

  چشد! شک شیرینی و تلخی زندگی خود را می های روزگاران صرب منوده بی کس بر دشواری ) هر۳  

  چشد! را میگامن شیرینی زندگی و تلخی آن  ) دشواری زندگی را اگر کسی تحّمل کند بی۴  

  »:ريّب َجعلني أنا و ذّریّتي مقیمي الّصالة و تقّبل ُدعاءنا برحمته الواسعة!« -۳۰

  واسطۀ رحمت گسرتدۀ خویش دعایامن را بپذیر! ) پروردگارا، مرا و فرزندان مرا برپادارندگان مناز قرار ده و به۱  

  از رحمت گسرتدۀ خود، دعایامن را مستجاب منود! ) خدای من، مرا و دودمانم را از برپادارندگان مناز قرار داد و۲  

  اش دعایامن را پذیرفته است! واسطۀ رحمت گسرتده ) پروردگار من، مرا و فرزندان مرا برپادارندگان مناز قرار داده و به۳  

  ایامن را قبول کردی!واسطۀ رحمت خویش که گسرتده است دع ای خدای من، مرا و فرزندانم را برپادارندۀ مناز قرار دادی و به ) ۴  

  »:هل تَعلمن أّن نوعاً من الّسمک یوَجد أنّه یُحّب أن تأکل الفرائس حّیة!« -۳۱

  دانید که نوعی ماهی وجود دارد که دوست دارد شکارها را زنده بخورد؟ ) آیا می۱  

رد؟ ) آیا خرب دارید که یک نوع از ماهی وجود دارد که دوستدار آن است که شکارها را زنده بخو ۲  

  خواهد شکارهایش را زنده بخورد؟ ها هست که می دانی که نوعی از ماهی ) آیا می۳  

  دانید که یک نوع ماهی پیدا شده است که دوست دارد شکارهای زنده را بخورد؟ ) آیا می۴  

  »:قد یئَس املجتهدون ِمن أن یواصلوا دراساتهم إّال الّذي رأی من محاوالته الّنتیجة!« -۳۲

  شوند جز کسی که از تالشش نتیجه دیده است! ران از اینکه تحصیالتشان را ادامه دهند گاهی اوقات ناامید می) تالشگ۱  

  شود! هایش نتیجه دیده است از ادامۀ تحصیالتش ناامید منی ) از تالشگران فقط کسی که از تالش۲  

  که از تالششان نتیجه ببینند!شوند مگر این هایشان ناامید می ) گاهی اوقات تالشگران از ادامۀ پژوهش۳  

  هایش نتیجه دیده است! از تالشآنکه  اند جز هایشان را ادامه دهند، ناامید شده ) تالشگران از اینکه پژوهش۴  

: الخطأعّین  -۳۳

  رود! ) هذا الّسمک ینام نوماً عمیقاً أکرث من سنة!: این ماهی به خواب عمیقی بیش از یک سال فرو می۱  

  الّسمک إلی الطّعام و الهواء إحتیاج األحیاء!: ماهی نیازی به غذا و هوا ندارد در حالی که زنده است!) ال یحتاج ۲  

  کند! ) یعیش داخل حفرة صغیرة يف إنتظار نزول املطر!: درون یک سوراخ کوچک در انتظار بارش باران زندگی می۳  

  آید! آوری بیرون می ز پوشش خود به طرز شگفت) يف الّنهایة یَخرج ِمن غالفه خروجاً عجیباً!: در نهایت ا۴  

کتاب کل :۳ قرآن زبان عربی،
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عّین الّصحیح:  -۳۴  55

  دنیا او را مشغول ساخته است!آنکه  ای ) یا َمن بدنیاه إشتغل!: ۱  

  ) قد َغرَّه طول األمل!: فریب آرزوهای طوالنی را خورده است!۲  

  آید! صورت ناگهانی می ) املوت یأيت بغتة!: مرگ، به۳  

  ق العمل!: و قرب، صندوقچۀ اعامل است!) و القرب صندو ۴  

  »:ای کاش متاشاگران فقط تیم خود را تشویق کنند! « -۳۵

  ) لیت املتفّرجین ال یشّجعون إّال فریقهم!۲  ) لعّل املتفّرجون مل یشّجعوا إّال فریقهم!۱  

  ) لیت یشّجع املتفرّجین فریقهم فقط!۴  ) یا لیت املتفرّجین شّجعوا إّال فریقهم!۳  

 ۳۶-۴۲( الّتالیة حسب الّنّص أجب عن األسئلة  ثّم قرأ الّنّص الّتايلإ(:  

و متنعه أن یجعل املصاعب أسوأ ماّم هو و من یَستطیُع أن یقـول  أحسنأفکاٌر يف اإلنسان یشاهد بها املحاسن بطریق عادة السّ  من أرسار«

الحـرارة للّشـمس و الـربودة  إلتزام أعامق قلوبنا نِجد أنّهام یلتزمان يف الحیاة يف تأّملناأّن حیاته مملوءٌة بالفرح و لیس فیها أثٌر من الحزن؟ إذا 

فیـداً للّشتاء و إن مل یوَجد يف قلوبنا حزٌن لن نذوَق حلو الحیـاة و لـن نفهـم قیمتهـا! الحـزُن لإلنسـان کـالحرارة للـّرتاب تجعلـه مسـتحکامً و م

إیجابّیٍة (مثبت) و لیعلْم أّن عدّوه الحقیقّي أفکاره الّسلبیّة (منفی) الّتي یقدُر علی أن یَهزَمها أو لإلستخدام! إذن لِينظُِر املرء إلی الحیاة بنظرٍة 

  »تَهزمه، فإذا هزمته یجد نفسه فاشالً أمامها و إن هزمها ترکته األفکار هاربًة!

  الغرض من العبارة: لیسعّین ما  -۳۶

  )إّن مع العِرس یرساً ( )۲  الحزُن قبل أن یأيت إلینا کاَن ُرسوراً! )۱  

  اند! ) شادی و غم دو روی یک سکه۴  هر رسباالیی یک رسپایینی دارد! )۳  

  :الخطأعّین » یعتقد کاتُب النَّصِّ أّن الحزن و الّرسور ............... « -۳۷

  أن نبحَث عنهام دامئاً!ِمثالِن نظیراِن، إذن البدَّ  )۲  بینهام إرتباط و ال ینفصالِن فإذا ذهب أحدهام یأيت اآلَخر!) ۱  

  ال یبقیان لألبد و إذا ظهر الغّم یزول الَفَرُح و عکس ذلك! )۴  ککّفتي املیزاِن إذا إرتفَعْت کّفُة الحزِن نزلْت کّفة الّرسور!) ۳  

  أبداً: ال یلتزمعّین ما  -۳۸

  و الهزیمة نظرة إیجابیّة )۴  الربودة و الّشتاء )۳  الحرارة و الّرتاب )۲  الحرارة و الّشمس) ۱  

  :الخطأعیِّن  -۳۹

  !من زوايا مختلفة إلی الحیاةظُر ننإن نبحث عن الّسعادة فل )۲  أو األبیض!ونني: األسود  باللّ العالَم إّال  الّسعید من ال یری )۱  

  ك!طبيُب نفس أنَت ، فراِقْب أن تنظر إلی الحیاة إیجابیّة )۴  !عىل الّدوام الحیاةّن بنُحسن الظّ إحدی طرق الّسعادة هي أْن  )۳  

 ۴۰-۴۲( اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ  عّین الّصحیح يف(:  

  »:أحسن« -۴۰

  معرب/ مفعول و منصوب -نکرة -مذکّر -مفرد -إسم) ۲  نکرة/ صفة و مجرور -مذکّر -مفرد -إسم التّفضیل) ۱  

/ فعل و فاعله  -من باب له حرٌف زائدٌ  -) فعل ماٍض ۴  مزیٌد ثاليّث/ فعل و فاعله -متعدٍّ  -»إفعال«من باب  -) فعل ماٍض ۳   متعدٍّ

  »:تأّملنا« -۴۱

مزید ثاليّث بزیادة حرٍف واحٍد/ فعل و فاعله  -للمتکلّم مع الغیر -ماٍض  ) فعٌل ۱  

  معلوم/ فعٌل و له فاعل -متعدّ  -»تأّمل«مصدره  -مزید ثاليثّ  -فعل) ۲  

  »نجد«ط و جوابه فعل الّرش  بزیادة حرفین/ -معلوم -للمتکلّم مع الغیر) ۳  

  »نا«فعل الّرشط و مفعوله / الزم -له حرفان زائدان -»نتأّمل«مضارعه ) ۴  

»: إلتزام« -۴۲

مفعول مطلق للتّأکید »/ ملزوم«اسم مفعوله  -مذکّر -من مصادر املجرّد الثّاليثّ ) ۱  

  مفعول مطلق للّنوع و منصوب معرب/ -مزید ثاليثّ  -»ُملتزِم«اسم فاعله ) ۲  

  معرب/ مفعول و منصوب -مذکّر -مصدر من فعل له حرف زائد -فردم) ۳  

  مفعول مطلق للّنوع /مبنيّ  -مذکّر -مزید ثاليثّ  -»إفتعال«مصدر من باب ) ۴  

 ) ۴۳-۵۰أجب عن األسئلة الّتالیة(:  

يف ضبط حرکات الحروف:  الخطأعّین  -۴۳

  ) رََجع الّالِعبوَن اإلیرانیّوَن ِمن املُسابََقة ُمبتَِسمیَن و هم فائزون!۲  ب!) ُخلَِق اإلنساُن ِمن طیَنٍة و هو لَْحم و َعظْم و َعصَ ۱  

َنة الثّاِمَنة!۳   دات الطَّبیَعة!۴  ) َمرَِّت األیّاُم و َوقََعِت الّشیامُء أسیرًَة يف السَّ   ) اإلکثار يف إستَخدام األَسِمَدة و إیجاد النَّفایات ِمن ُمهدِّ
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وضیح املفردات: عن ت الخطأعّین  -۴۴  66

  ) األهَون: الّذي هو أشّد حقارًة و لیس له مکانة؛ مرادفه: األحقر!۱  

  ) الَخرضاوات: أرض واسعة َخرضاء تُزَرع فیها أنواع املحاصیل!۲  

  ) اإلنرشاح: هو الّرسور الّذي یَتّسع فینا؛ مضاّده: اإلنزعاج!۳  

  ) األمرد: هو الیافع الّذي مل تنبت يف وجهه شیٌب!۴  

عّین إسامً نکرة یبّین حالة إسم معرفة:  -۴۵

  ) اإلستفادة من الجّوال لیست مسموحًة يف حّصة اإلمتحان!۱  

  ) الّدالفین تُرشدنا إلی مکان الطّائرة ساقطة أو الّسفینة غارقة يف البحر!۲  

  ) إذا ال تکون مقتدراً فاآلَخروَن ال یسمعون کالمک أبداً!۳  

  تواضع و تَعمر فیه مّدة طویلة!) تَنبت الحکمة يف قلب امل۴  

عّین الّصحیح يف عمل الحروف املشّبهة بالفعل:  -۴۶

  ) أ ال تَعلم أّن الَجوزُة تُثِمُر عدًة بعد عرش سنوات؟!۲  ) إّن اآلَخرین غرسوا أشجاراً فإنّا أکَلنا ِمن مثارها!۱  

  ُمجّدیِن يف تربیة األوالد أکرث! ) لعّل الوالدانِ ۴  ) یا لیت یَعلُم قومي إمّنا إلَهنا إلٌه واحٌد!۳  

  !»إيّن أجتهد يف أداء واجبايت ............... «للفراغ إلیجاد أسلوب الحال:  الخطأعّین  -۴۷

  ) راضیةً ۴  ) و أنا راضیاً ۳  ) و أنا أَرضی۲  ) راضیاً ۱  

يف أّي عبارة یُوجد الحرص؟  -۴۸

هول!) ال۲  ) مل یکن لألنبیاء العظام هدف إّال التّعلیم!۱      منطقَة يف األرض صالحٌة لها إّال هذه السُّ

  ) إيّن ما رأیُت الّدهر ِمن هجرک إّال القیامة!۴  ) لیس عندي ما یُفیدين إّال موعظة أيب القدیمة!۳  

عیِّن ما فیه تأکید للقیام بالعمل:  -۴۹

  )إّن اإلنسان لفي ُخرس() ۲   )و رَتِّل القرآن ترتیالً() ۱  

)اجتِنبوا کثیراً ِمن الظّنّ () ۴ )و قولوا قوالً سدیداً  هاتّقوا اللّ () ۳  

  يف الّتوضیحات: الخطأعیِّن  -۵۰

  ) هذا العمل صعب و لکّني نَجحُت فیه!: املتکلّم یؤکّد علی نجاحه يف العمل!۱  

  ) ما فاز إّال الّصادق!: إمّنا الفوز یَحصل بالّصدق!۲  

  اُستخدم نوع من التّشبیه يف هذه العبارة!) یا أصدقاء أوفوا بعهدکم وفاء املؤمنین!: ۳  

  ) یقول الکّفار یوم القیامة یا لیتنا کّنا تراباً!: هذه العبارة تدّل علی حرسة الکّفار!۴  

ست؟يچ ،»دارد را مانيا يادعا صرفاً«كسي كه  صيتشخ محك سنگ ي،نيد يها آموزه اساس بر -۵۱

  گناه شمردن كوچك) 2    گناه به يفكر  اشتغال) 1  
  خدا دستورات از يچيسرپ) 4    وجدان عذاب گونه چيه نداشتن) 3  
است؟ ياسالم تمدن اريمع كدام آور ادي ،فراهم شدن امكان رشد براي همه -۵۲

  ياجتماع عدالت) 2  طاغوت ينف و ياله نيقوان رشيپذ ) 1  
  معاد به توجه و خدا يگانگي به اعتقاد) 4  خانواده گاهيجا  به توجه و زن منزلت ياياح) 3  
است؟ گريكدي به نسبت منانؤم يبرتر مالك شيافزا يها راه از يكي انگريب نهيگز كدام -۵۳

  خدا شگاهيپ به تقرب يبرا  تيب اهل به يسأت) 2    حكمت از يدرجات به يابيدست) 1  
  گريكد ي با يفاعل و يفعل حسن كردن همراه يبرا تالش) 4    ياله يها نشانه و اتيآ  در تفكر) 3  
كند؟ جاديا ييبسزا ريثأت گرانيد و شتنيخو خدا، با خود روابط در ندتوا يم نهيگز كدام در شده انيب مطالب به توجه با انسان -۵۴

  انسان يزندگ بر حاكم يها سنت و نيقوان شناخت -»اهللا الّا اله ال« عبارت به يعمل التزام) 1  
  انسان يزندگ بر حاكم يها سنت و نيقوان شناخت -»اهللا الّا اله ال« عبارت به اقرار) 2  
  جهان بر حاكم يها سنت و نيقوان شناخت -»اهللا الّا اله ال« رتعبا به يعمل التزام) 3  
  جهان بر حاكم يها سنت و نيقوان شناخت -»اهللا الّا اله ال« عبارت به اقرار) 4  

 )سنجش سازمان حذفیات گرفنت نظر در با( کتاب کل :۳ زندگی و دین

´ 17
پيشنهادي زمان

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



سال
 

صيلي
تح

 
00

 - 
99

  
دفترچة شمارة 

1 -
 

آزمون
 

عمومي
 

31
 

ت 
ش
ارديبه

1400
 ) 

گروه
 

شي
آزماي

 
علوم

 
ساني

ان
 (

  

،»حفظ مرتبۀ علل نسبت به هم«و » استقالل علل از يكديگر« -۵۵  77

  يعرض -يعرض) 4  يطول -يطول) 3  طولي -عرضي) 2  عرضي -يطول) 1  
شود؟ يم مورد كدام يقطع تحقق موجب ،گناه از يقلب و يدرون يمانيپش -۵۶

  .حسنات به انسان ئاتيس شدن لمبّد و انسان يسو به خدا بازگشت) 1  
  .او يبرا آرامش و رحمت يها در شيگشا  و انسان يسو به خدا بازگشت) 2  
  .حسنات به انسان ئاتيس شدن لمبّد و رسولش و خدا نزد شدن واقع محبوب) 3  
  .او يبرا آرامش و رحمت يدرها شيگشا  و رسولش و خدا نزد شدن واقع محبوب) 4  
ست؟يچ نآ علت و رنديگ يم قرار نيالظالم قوم انيم در فهيشر اتيآ كدام به نيعامل يوح اتيآ به توجه با -۵۷

  .كنند يم ظلم خود به نسبت حداقل و خرند يم خود يبرا را ياخرو عذاب گناه انجام با -)المَيسِرِ وَ الخَمرِ عَنِ لُونَكَئيَس() 1  
  .ندكن يم ظلم خود به نسبت حداقل و خرند يم خود يبرا را ياخرو عذاب گناه انجام با -)هَار جُُرفٍ شَفَا عَلَي ۥبُنيَانَهُ أَسَّسَ() 2  
  .كنند يم جاديا  نهيك مردم انيم و دهند يم رواج را هودهيب يكارها قمار چون يناپسند  امور به اشتغال با -)المَيسِرِ وَ الخَمرِ عَنِ لُونَكَئسيَ() 3  
  .كنند يم جاديا  نهيك مردم انيم و دهند يم رواج را هودهيب يكارها قمار چون يناپسند  امور به اشتغال با -)هَار جُُرفٍ شَفَا عَلَي ۥبُنيَانَهُ أَسَّسَ() 4  
است؟ يالزام فهيشر يۀآ كدام اميپ به توجه ،اگر بخواهيم منافع مادي را كنار بگذاريم و حق را محور روابط خود قرار دهيم -۵۸

  )اللباباَ ولوااُ تَذَكَّريَ اِنَّما علَمونيَ ال نَيالَّذ  وَ علَمونيَ نَياَلَّذ  يَستَوِيَ هَل قُل() 1  
  )مِنكُم االمرِ ياَولِ وَ الرَّسول عوايَاط وَ اهللا عوايَاط آمَنوا نَيالَّذ  هايَُّا اي() 2  
  )اءُ عَلي الكُفّار ُرحَماء بَينَهُمدّسول اهللا وَ الَّذينَ مَعَه اَشمُحمّدٌ َر() 3  
  )هاياِلَ لِتَسكُنوا اَزواجا اَنفُسِكُم مِن لَكُم خَلَقَ َان اتِهيآ  مِن وَ() 4  
است؟ مفهوم هم فهيشر يۀآ كدام با ريز يبايز تيب -۵۹

ـــا ـــه م ـــ هم ـــ رانيش ـــ يول ـــم ريش ــــه  عل دم بــــه دم باشــــد بــــاد از مان حمل

  )شَأن يف هُوَ ومٍيَ كُلَّ() 2    )االَرض وَ السَّماواتِ يفِ ما لِلّهِ وَ( )1  
  )يوَل مِن دونِه مِن لَهُم ما() 4    )َاحَد فُواًكُ لَه كُنيَ لَم وَ() 3  
است؟ كدام آن علت و ستيچ انيعص از يدور و خداوند از اطاعت قيمصاد از يك، ي يعل امام ٔهفرمود به بنا -۶۰

  .است مسئول خلوقاتم آن برابر در موحد فرد و است خداوند مخلوقات تمام وجود ۀسرچشم -ها يآباد و شهرها بندگان برابر در يشگيتقواپ) 1  
  .است مسئول مخلوقات آن برابر در موحد فرد و است خداوند مخلوقات تمام وجود ۀسرچشم - است اخالص تمام كه گناهان از اجتناب) 2  
  .برد يم نيب از جيتدر  به را آن و سوزاند يم را يبندگ و اخالص درختۀ شير  گناه، - ها يآباد و شهرها بندگان برابر در يشگيتقواپ) 3  
  .برد يم نيب از جيتدر  به را آن و سوزاند يم را يبندگ و اخالص درخت ۀشير  گناه، - است اخالص تمام كه گناهان از اجتناب) 4  
شود؟ يم نييتب پژوه قرآن منؤم يبرا ،گرانيد به خدا تيوال يواگذار ينف استدالل فه،يشر يۀآ كدام در دقت از -۶۱

  )ءيشَ كلّ َربُّ هُوَ وَ رَبّا ياَبغ اهللا رَياَغَ قُل() 2  )َاحَدا حُكمِه يف شِركيُ ال وَ يوَل مِن دونِه مِن لَهُم ما() 1  
  )َاحَد اهللاُ هُوَ قُل() 4  )ضَّرا ال وَ عَاًنَف لِاَنفُسِهِم ملِكونيَ ال() 3  
است؟ هشد فهيشر عبارت كدام در شده انيب سنت مشمول رد،يگ يم قرار گر تيهدا و رگذاريثأت يكتاب خواندن معرض در منؤم انسان يوقت -۶۲

  )...رَبِّك عَطاء مِن هوالءِ وَ هوالءِ نُمِدُّ كُلّا() 1  
  »بَالئِه يف دَيز  مانِهيا  يف دَيز  كُلَّما زانيالم ةِكَفَّ ةِبِمَنِزلَ مِنؤ ماِنّما ال«) 2  
  )نيالمُحسِن لَمَعَ اهللاَ ِانَّ وَ سُبُلَنا نَّهُميلَنَهد  نايف جاهَدوا نَيالَّذ  وَ() 3  
  )...االَرض وَ السَّماء مِنَ بَرَكاتٍ هِميعَلَ لَفَتَحنا اتَّقوا و آمَنوا يالقُر  اَهلَ اَنَّ لَو وَ( )4  
و فـراز پر خيتار طول در »جايگاه خانواده و زن به توجهٔه حوز در تحوالت مسبب« و »در شيؤه زندگي فردي و اجتماعي مردم انقالب يتجل« -۶۳

بود؟ چه بيترت به يآسمان نيد نيآخر فرود

  باال بردن جايگاه زن يبرا نآ قر  و تدريجي مكرر يها اميپ - اسالم عصر به تيجاهل عصر از گذر) 1  
  باال بردن جايگاه زن يبرا نآ قر  و تدريجي مكرر يها اميپ -   اسالم يمتعال تمدن جاديا ) 2  
  گفتار و رفتار رسول گرامي اسالم  -اسالم عصر به تيجاهل عصر از گذر) 3  
  گفتار و رفتار رسول گرامي اسالم  - اسالم يمتعال تمدن جاديا ) 4  
است؟ شده دهيكش ريتصو به نهيگز كدام در )ةبِالمَوَدَّ هِمياِلَ تُلقونَ اءياَول عَدُوَّكُم وَ يعَدُوّ تَتَّخِذوا ال( ياله توردس مقابل در منانؤم يسرسپردگ بازتاب -۶۴

  .او با انس خلوت و پروردگار با شيا ين تيمعنو  درك) 1  
  .يعمل ديتوح ياجتماع و يفرد ابعاد انيم متقابل ۀرابط جاديا ) 2  
  .ياله حكمت به ها آن دادن نسبت و يزندگ ائبمص و ها يسخت تحمل) 3  
  .عدالت گسترش و ياله احكام ياجرا سمت به جامعه اركان ريسا  و فرهنگ و اقتصاد يرو شيپ) 4  
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السِّجن رَبِّ قالَ( ۀفيشر يۀآ در  وسفي حضرت سخن علت -۶۵  88

شـــب همـــه شـــب ام شـــده دل رمحـــ پاســـبان ) 1   
 

ــــا ــــا  در ت ــــرده ني نگــــذارم او ۀشــــياند  جــــز پ
 

ـــر) 2 ـــتان ب ـــان آس ـــر جان ـــر گ ـــوان س ـــادن ت نه
 

ــــگ ــــر يســــربلند  گلبان زد تــــوان آســــمان ب
 

ــــ) 3 ــــز يدل ــــت ك ــــور معرف ــــفا و ن ــــد  ص دي
 

ــــه ــــهرچ ب ــــه يز ي ــــد  ك ــــدا اول دي ــــد  خ دي
 

نــــه دگــــر يمرغــــ بــــر دام نيــــا  بــــرو) 4
 

ــــــه ــــــا ك ــــــد را عنق انهيآشــــــ اســــــت بلن
 

است؟ گرفته قرار انسان يرو شيپ يرستگار و الحف به دنيرس يبرا ييها هرا چه بيترت به ،ينبو اناتيب و ميكر قرآن اتيآ به تيعنا با -۶۶

  ياله دستورات و احكام به عمل - توبه  ۀواسط به انسان شدن شيرا يپ) 2  ياله دستورات و احكام به عمل -  ها يآلودگ از نفس شدن پاك و هيتزك) 1  
  »اهللا االّ اله ال« گفتن - توبه  ۀواسط به نسانا شدن شيرا يپ) 4  »اهللا االّ اله ال« گفتن - ها يآلودگ از نفس شدن پاك و هيتزك) 3  
هستند؟ صحت به محكوم ر،يز احكام از كي كدام ،ياسالم ميتعال به توجه با -۶۷

ييكفا واجب   يعاد طيشرا در ابتذال با مبارزه و ياسالم معارف و فرهنگ ۀاشاع منظور به ينترنتيا يها گاهيپا جاديا) الف

شرط و ديق بدون حالل   يمذهب يشاد مراسم در شركت) ب

حرام   يستيونيصه غاصب ميرژ نفع به تجارت) ج

زيجا  ي معمول يها ورزش و ها يباز در يبند شرط) د

مشروط اما حالل   يقيموس ابزار و آالت از استفاده) ه

  ه -الف) 4  د -ج -ب) 3  ه -ج) 2  د -ب -الف) 1  
جهت اسوه قرار دادن خود براي مردم در اين امر، ايجادكنندٔه كدام محصول اجتناب مديران و مسئولين جامعه از زندگي تجمالتي و تالش در  -۶۸

مبارك در جامعه است؟

  ) روابط اقتصادي سالم و بروز تأثيرات مثبت در تربيت فرزندان1  
  ت در تربيت فرزندان) حفظ استقالل اقتصادي جامعه و بروز تأثيرات مثب2  
  اعتمادي عمومي ماندگي اقتصادي و بي ) روابط اقتصادي سالم و جلوگيري از عقب3  
  اعتمادي عمومي ماندگي اقتصادي و بي ) حفظ استقالل اقتصادي جامعه و جلوگيري از عقب4  
دارند؟ اشاره ف،يتعر و اوصاف كدام به بيترت به ريز يها عبارت -۶۹

 است. كرده نييتع خدا كه يياعضا از انسان بدن ليتشك

 دهد يم انجام ارياخت با را شيها كار انسان.

 باشد اراده يدارا و مختار يموجود انسان كه است كرده اراده خداوند.

 رديگ ينم انجام كار آن ميا نكرده را يكار ٔهاراد ما كه يزمان تا يارياخت فعل در.

  ياله يقضا - ياله قدر - ياله قدر - ياله قدر) 2  ياله يقضا - ياله يقضا - ياله قدر - ياله قدر) 1  
  ياله قدر - ياله يقضا - ياله قدر - ياله قدر) 4  ياله قدر - ياله يقضا - ياله قدر - ياله يقضا) 3  
م،يابيـب »كنـد يم عفو را يمابق خداوند ،نتواند اما كند ياله حقوق جبران يبرا را خود تالش تمام تائب انسان اگر« يبرا ييمبنا ميبخواه اگر -۷۰

بود؟ خواهد ما رسان ياري فهيشر ارتعب كدام

  »غَضَبَه هَرحمَتُ سَبَقَت مَن اي«) 2  )نيالمُتِطَهِّر  حِبُّيُ وَ نياَلتّّواب حِبُّيُ اهللاَ ِانَّ() 1  
  )نيالمُحسِن لَمَعَ اهللاَ ِانَّ وَ سُبُلَنا نَّهُميَلَنَهِد() 4  )األرض وَ السَّماء مِنَ بَرَكاتٍ هِميعَلَ لَفَتَحنا() 3  
  است؟ مرتبط تيب كدام با )القَهّار الواحِدُ هُوَ وَ( ۀفيشر يۀآ -۷۱

دوســـت حضـــرت آســـتان و مـــا ارادت ســـر )1   
 

ـــر هرچـــه كـــه ـــا ســـر ب ـــ م اوســـت ارادت رود يم
 

ــــه) 2 ــــحرا ب ــــرم ص ــــحرا بنگ ــــو ص ــــب ت نمي
 

ـــــه ـــــدر  ب ـــــرم اي ـــــدر  بنگ ـــــو اي ـــــب ت نمي
 

ــــا) 3 ــــدم م ــــا  ع ــــت و مييه ــــا يهس ــــا يه م
 

نمــــــا يفــــــان يمطلقــــــ وجــــــود تــــــو
 

ـــند  تدوســـ ريـــنظ) 4 مهـــر و مـــه از اگرچـــه دمي
 

ــــــادم ــــــهيآ  نه ــــــل در ها ن دوســــــت رخ مقاب
 

به ديبا انسان ،ياله ٔهوعد كدام اساس بر و است شده داده يكسان چه به خطاب )اهللا رَحمَةِ مِن تَقنَطوا ال( ياله دستور ميكر قرآن اتيآ بر بنا -۷۲

؟دل بسپارد دستور نيا

  )عايجَم الذُّنوبَ غفِرُيَ اهللاَ ِانَّ( -)اَنفُسِهِم يعَل فوااَسر  نَياَلَّذ  يَّعِبادِ() 1  
  )حزَنونيَ هُم ال و هِميعَلَ خَوفٌ ال( -)سِهِماَنفُ يعَل فوااَسر  نَياَلَّذ  يَّعِبادِ() 2  
  )عايجَم الذُّنوبَ غفِرُيَ اهللاَ ِانَّ( - )صالِحا عَمِلَ وَ اآلخِر ومِيَال وَ بِاهللا آمَنَ مَن() 3  
  )حزَنونيَ هُم ال و هِميعَلَ خَوفٌ ال( - )صالِحا عَمِلَ وَ اآلخِر ومِيَال وَ بِاهللا آمَنَ مَن() 4  
است؟ مشهود فهيشر يۀآ كدام در )ءيشَ كُلّ خالِق اهللا قُلِ(ۀ فيشر يۀآ گاهتخاس -۷۳

  )األرض وَ اَلسَّماواتِ يفِ مَن سألُهُيَ() 2    )اهللا ياِل الفُقَراءُ اَنتُمُ ()1  
  )شَأن يف هُوَ ومٍيَ كُلَّ() 4    )ديالحَم يُّالغَن هُوَ اهللاُ وَ() 3  
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انسا يزندگ«،كه گردد يم برداشت فهيشر يۀآ كدام در دقت از -۷۴  99

؟»زند يم رقم را او خسران و يماندگ عقب غلط،

  )ديلِلعَب بِظَلّامٍ سَيلَ اهللاَ َانَّ وَ كُميد يَا قَدَّمَت بِما ذلِكَ() 2  )كسِبونيَ كانوا بِما فَأخذناهُم كَذَّبوا لكِن وَ() 1  
  )هايفَعَلَ يَعَمِ مَن وَ فَلِنَفسِه اَبصَرَ فَمَن رَبِّكُم مِن بَصائِر جاءَكُم قَد() 4  )فتَنونيُ ال هُم وَ آمَنّا قولوايَ َان اكو يُترَ َان النّاس َاحَسِبَ() 3  
است؟ كدام »فحشا دهندگان اشاعه فرجام« و »شهوت روانيپ ۀخواست« ميكر قرآن ۀفيشر اتيآ به توجه با -۷۵

  )ةاآلخِرَ وَ ايالدُّن يف مياَل عَذابٌ لَهُم( -)مايعَظ لَاًيمَ الو يتَم َان() 2  )ستَهزِئونيَ بِها كانوا وَ اهللا اتِيبĤِ  كَذَّبوا( -)مايعَظ لَاًيمَ لوايتَم َان() 1  
  )ةاآلخِرَ وَ ايالدُّن يف مياَل عَذابٌ لَهُم( -)ياؤ السَّ اَساءُوا() 4  )ستَهزِئونيَ بِها كانوا وَ اهللا اتِيبĤِ  كَذَّبوا( -)ياؤ السَّ اَساءُوا() 3  

76- A: “Why aren't you going mountain climbing with the rest of us next weekend?”
B: “To be honest with you, I'm a coward. If I ............... brave, I ............... with you.” 

1) was– could go 2) were– couldn't go 3) am– will go 4) were– would go
77- When the news ............... a number of families ............... all their belongings in an apartment fire, 

hundreds of people automatically offered to donate money, food and clothing to the victims. 
1) was reporting– has lost 2) had reported that– was lost
3) was reported that– had lost 4) were reported that– had lost

78- They have the power to persuade people to buy things, and influencers ............... many companies 
as a direct way to customers’ hearts. 
1) are now seen by 2) now are seen by 3) see 4) are being seen now

79- In this second style of communication, the message is clear, but it ............... to the person ............... 
it is intended. 
1) doesn't direct– for that 2) is not directed– for whom
3) is directed– for which 4) hasn't been directed– for who

80- When out at sea, to keep the fish that is freshly caught from ............... , it is immediately put into ice. 
1) wasting 2) spoiling 3) expanding 4) consuming

81- The best students, who attended one of the few selective schools, received the ............... of a high-quality 
prep school education. 
1) renewable 2) bilingual 3) equivalent 4) incomprehensible

82- When they first came out in the market, solar panels were too expensive to be ……… for home use. 
Not a lot of people could buy them. 
1) immediate 2) commercial 3) practical 4) ancient

83- The results of the research were made freely available for the ............... of all mankind. 
1) benefit 2) strength 3) treasure 4) introduction

84- You can make a/an ............... to pay off the bill and your current consumption by regular payments 
to the fuel supplier. 
1) development 2) absorption 3) arrangement 4) foundation

85- Peter: We hardly ever see my brother any more. He is always hanging out with his artist friends.
Tom: ...............
Peter: That’s true they are all alike.
1) Actions speak louder than words 2) Birds of a feather flock together
3) Kill two birds with one stone 4) Absence makes the heart grow fonder

86- Since the disease is very similar to the flu (influenza) or the common cold, which are a lot more
common than COVID-19, testing is the only way we can ............... if you have COVID-19. 
1) confirm 2) end in 3) spare 4) develop

87- I agree with him on certain points, but not ............... . There are a few things he forgot to mention. 
1) effectively 2) basically 3) increasingly 4) entirely

کار کتاب کل + کتاب کل: ۳ زبان انگلیسی

´ 20
پيشنهادي زمان
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1010   Cloze Test 
The purpose of this guide is to provide a starting point for discussions about the role that energy 

from waste might have in …(88)… waste. This role will always be dependent on specific conditions, 
therefore this guide does not …(89)… to give all the answers. 

However, it does highlight questions …(90)… , options that are …(91)…, and the process for 
making decisions and influencing them. The guide is mostly concerned with energy from remaining 
waste. This is the waste that is left over when all the recycling possible …(92)... .  

88- 1) disappearing 2) managing 3) combining 4) magnifying
89- 1) accept 2) attempt 3) cause 4) range
90- 1) that should be asked 2) which should ask

3) should be asked 4) should ask
91- 1) countless 2) event 3) unknown 4) available
92- 1) have done 2) was done 3) has done 4) has been done

 Reading Comprehension I 
Have you ever noticed small “rivers” of water running down the sides of streets after a heavy 

rain? That’s rain water, and it is a big source of water pollution.  
In cities, the roads and sidewalks cover much of the ground. Therefore, they block the ground 

from absorbing the water. As a result, rain water collects on the pavement or runs through 
drainpipes. Most cities have waterways that channel the rain water out of the city. This keeps cities 
from flooding (rise of water with no place to go), but it has an unwanted effect. It carries a lot of 
dirty water into lakes, rivers, and the ocean. 

So how does rain water pollute? Well, if you have ever walked down the sidewalk, you have 
probably noticed garbage and waste in the street. Rain water carries this garbage with it as it 
moves. As a result, bags, cans, and bottles end up in lakes and rivers. So do oil and gasoline left 
behind by cars. This is because when rain hits the streets, it picks up garbage and waste from cars 
and washes it into the rain water. 

Scientists and people who plan how cities are designed want to find a way to stop rain water 
from being such a problem. They think planning better, having trees and grassy areas, and 
teaching people not to drop garbage on the streets will help. 

93- According to the passage, rain water is a problem because it ............... . 
1) pollutes rivers and lakes
2) carries pollution from the ocean
3) causes floods in cities and towns
4) is acidic and contains dangerous chemicals

94- The information in the passage is organized ............... . 
1) by mentioning an issue and its reasons
2) from the most important to the least important
3) in the order in which the events take place
4) by presenting a problem and then the solution

95- Which of these would NOT help make rain water safer?
1) Better planning of where rain water goes
2) Planting more trees and grassy areas
3) Building more roads and sidewalks
4) Teaching people about pollution

96- What happens soon after rain water builds up in cities?
1) Rivers and lakes flood cities
2) It runs through waterways.
3) People use it for drinking water.
4) The water is absorbed, and it goes to underground water system.
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1111   Reading Comprehension II
Theories about how brain works remain a topic of debate. It is agreed, though, that the 

hippocampus, region of the brain that is associated primarily with memory, is undeniably 
important for memory. When we experience something, the information is sent via our senses to the 
hippocampus, where it is processed. Scientists believe that brain cells called neurons first transform 
the sensory stimuli we experience into images in our immediate memory. Then, these images are 
sent to the hippocampus and stored temporarily in short-term memory. In the hippocampus 
information is organized, and it is during this process that parts of the image of our experience fade 
away. Finally, certain information is then transferred to long-term memory in a section in the 
frontal lobe of the brain known as the cerebral cortex. Scientists think this process may happen 
while we are sleeping, but exactly how the information is transferred from one area of the brain to 
another is a mystery. 

97- Which of the following statements is supported by the passage?
1) The knowledge that we hold in semantic memory focuses on “knowing that” something is the case.
2) The frontal lobes are important for voluntary movement.
3) Scientists don't know exactly how the information is transferred from one area of the brain to another.
4) Damage to the neurons causes memory loss.

98- It can be understood from the passage that …………… 
1) when we are focusing our attention on something, in fact we are using our short-term memory.
2) damage to hippocampus doesn't cause memory loss.
3) all of the information stored in the short-term is transferred to long time memory.
4) important part of our brain for learning and memory is hippocampus.

99- In line 2, the sentence: “region of the brain that is associated primarily with memory”, is a/an
“……………” .  
1) Definition 2) Psychological topic 3) Exemplification 4) Imaginary belief

100- Which of the following questions is the one that the passage is mainly concerned with?
1) How to improve our memory?
2) Why some of the information in short-term memory fades away?
3) Why do we sleep and dream?
4) How human brain processes and stores information?
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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

 ۱۴۰۰ اردیبهشت ۳۱ زمایشی آ زمون آ
 اختصاصیآزمون 

رچ
فت
د

 ة
مار
ش

2 ة
لة 
رح
م

14

وقت پيشنهاديتا شمارهاز شمارهتعداد پرسشمواد امتحاني

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

دقيقه 30  165  136  30اختصاصيادبيات 
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  20شناسي روان

دقيقه 165 گويي: مدت پاسخ180ها:  تعداد كل پرسش
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11  
هاي چهارم عدد قدرمطلق تفاضل ريشه -۱۰۱

81
كدام است؟16

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

xyنمودار توابع  -۱۰۲  xy و 2 ( )
1
A(mدر نقطۀ 3 ,n) اند. مقدار  متقاطعm n كدام است؟

  1 (1  2 (2  3 (1-  4 (2-  
؟ (تكرار ارقام مجاز نيست.)نباشد ۳كدام از ارقامش  داريم كه هيچ ۵رقمي مضرب  چند عدد سه -۱۰۳

  1 (90  2 (95  3 (100  4( 105  
كنار هم باشند؟ Bو  Aتوان نوشت كه در آن دو حرف  چند كلمۀ چهارحرفي مي ”BRAZIL“با حروف كلمۀ  -۱۰۴

  1 (60  2 (72  3 (84  4 (90  
۱۰۵- A  وB  دو پيشامد ناسازگارند كهP(A) P(B)3 P(Aو  4 B) / 0 84  است. مقدارP(A) كدام است؟

  1 (36/0  2 (4/0  3 (48/0  4 (52/0  
فرزند است. پيشامد آنكه دومين دختر خانواده، فرزند پنجم خانواده باشد، چند عضو دارد؟ ۶اي داراي  خانواده -۱۰۶

  1 (8  2 (6  3 (10  4 (4  
؟نيستند ۴يك از اين دو عدد مضرب  لي هيچكنيم. با چه احتما ، دو عدد انتخاب مي۲۹از  تر كوچكو  ۳از مجموعۀ اعداد طبيعي مضرب  -۱۰۷

  1 (7
9  2 (7

10  3 (7
12  4 (7

15
؟نيستها، يكسان  كدام از آن الي ماه تولد هيچاند. با چه احتم ها در فصل تابستان به دنيا آمده اي داراي سه فرزند است كه همۀ آن خانواده -۱۰۸

  1 (1
3  2 (2

9  3 (1
9  4 (4

9
nدر دنباله با رابطۀ بازگشتي  -۱۰۹ n na a a n    22 a، اگر 12 1 aو  1 2 باشد، جملۀ پنجم دنباله كدام است؟ 5

  1 (41  2 (42  3 (43  4 (44  
است. جملۀ هشتم اين دنباله كدام است؟ ۸۷و مجموع سه جملۀ بعدي  ۳۸در يك دنبالۀ حسابي، مجموع دو جملۀ اول  -۱۱۰

  1 (41  2 (43  3 (45  4 (47  
واسطه كدام است؟ ۸ين عدد بين تر بزرگايم تا اعداد حاصل تشكيل يك دنبالۀ حسابي بدهند.  را طوري قرار داده هشت عدد ۱۱و  ۵بين دو عدد  -۱۱۱

  1 (39
4  2 (41

4  3 (29
3  4 (31

3
و ۶ترتيب  ت دوم و پنجم بهدر يك دنبالۀ هندسي، جمال -۱۱۲

2
باشد. قدرمطلق تفاضل جمالت سوم و چهارم اين دنباله كدام است؟ مي9

  1 (2
3  2 (4

3  3 (5
3  4 (7

3
تومان باشد، قيمـت ايـن ۴۰۰۰۰۰، ۱۳۹۹يابد. اگر قيمت اين كاال در سال  درصد افزايش مي ۲۰كاال، هر سال نسبت به سال قبلش قيمت يك  -۱۱۳

كدام است؟ ۱۴۰۲كاال در سال 

  1 (480000  2 (512000  3 (691200  4 (804180  

nدر دنبالۀ بازگشتي  -۱۱۴ na a 1 a، اگر 3 2
2
Sباشد، مقدار S7جملۀ اول برابر  ۷و مجموع 9 7

1
كدام است؟27

  1 (80  2 (81  3 (26  4 (27  
4حاصل عبارت  -۱۱۵ 3125 12/چند برابر  25 0 است؟ 2

  1 (35 5  2 (3 253 (5 54 (4 125

نمودار تابع -۱۱۶

x

x

x
f (x)

( ) x

  




2 0
1 04

به كدام صورت است؟

  1 (2 (3 (4( 

y

x
1

x
1

yy

x
1x

1

y

کتاب کل :۳ آمار و ریاضی
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Vصورت  در رابطۀ حجم نيمكره كه به -۱۱۷  22 r  32
Vاست، اگر 3  كدام است؟ rباشد، مقدار  6

1 (( )
1
392 (3 3  3 (( )



1
39  4 (


3 3

دهد. اگر شخصي در ابتداي درصد ضرر به مشتريان خود مي ۲۵ماه متوالي، هر ماه نسبت به ماه قبل  ۵بازار سرمايه بنا به داليل نامعلوم در  -۱۱۸

رسد؟ چند تومان مي ماه، سرمايۀ او به ۴ميليون تومان سرمايه در اين بازار داشته باشد، بعد از گذشت  ۲۵۶ها،  اين ماه

  ميليون تومان 121) 4  ميليون تومان 81) 3  ميليون تومان 64) 2  ميليون تومان 52) 1  
xبا توجه به تساوي  -۱۱۹      7 7 10 13 88 91 مقدار ،x كدام است؟

  1 (201  2 (202  3 (203  4 (204  

nSجملۀ اول يك دنبالۀ حسابي از رابطۀ  nمجموع  -۱۲۰ n n 2 آيد. جملۀ سوم اين دنبالۀ حسابي كدام است؟ دست مي به 4

  1 (9  2 (7  3 (12  4 (21  

كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۲۱

مچنـين در بخـشاي فعاليـت كنـد و ه منظور تأمين امنيت و حفظ مصـلحت كشـور، دولـت شخصـاً در زمينـۀ انـرژي هسـته اگر بهالف) 

دليل عدم اطمينان بخش خصوصي به سوددهي، به گذاري براي تقويت شبكۀ آبرساني كشوري، هاي زيربنايي، نظير سرمايه گذاري سرمايه

ترتيب چه بازارهايي تشكيل شده است؟ ناگزير به فعاليت باشد، در اين صورت به

و كاهش ابعاد آن در جامعه ضروري است؟هاي مقابله با فقر  به چه دليلي طراحي و اجراي سياستب) 

انحصار طبيعي  -الف) انحصار قانوني) 1  
عنوان عاملي براي گسترش توسعه و افزايش سرعت دستيابي به آن  درآمد جامعه به ب) رفع فقر و حمايت از اقشار كم  

انحصار قانوني  -الف) انحصار قانوني) 2  
  عنوان يكي از اهداف اقتصادي دولت ا بهب) اجراي سياست توزيع عادالنۀ درآمده  

  انحصار طبيعي  -الف) انحصار طبيعي) 3  
بضاعت جامعه  هاي زندگي افراد بي عنوان يكي از اهداف بودجه در تأمين هزينه هاي انتقالي، به ب) اجراي سياست پرداخت  

  انحصار قانوني -الف) انحصار طبيعي) 4  
  جانبه امل اصلي بر سر راه توسعه و تداوم آن تا دستيابي به پيشرفت همهعنوان ع ب) فقر نسبي در جوامع به  

كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۲۲

  ...............  جز بهدرست هستند  »علم اقتصاد«ها در رابطه با ديدگاه اسالم به موضوع  همۀ عبارتالف) 

درآمد و سود بين عوامل مختلف توليدي بايد چگونه باشد؟نحؤه توزيع  »سازمان توليد«با توجه به مفهوم ب) 

درست است؟ »اشتغال كامل«كدام گزينه در خصوص ج) 

  ستايش است. قابل نوعان، امري پسنديده و الف) تالش براي ارتقاي سطح زندگي و بهبود رفاه خانواده و هم) 1  
  يابد. ميم بيشتري از درآمد اختصاص كنند سه ب) به عوامل توليدي كه در مشاغل پرريسك فعاليت مي  
  معني صفر بودن نرخ بيكاري است. به ،ج) اشتغال كامل نيروي انساني  

  باشد. عنوان چراغ هدايتگر انسان در تمام مسير زندگي انسان مي الف) محدوديت عقل آدمي، علت انتخاب پيامبران و امامان به) 2  
  د.ب) در هر صورت بايد عادالنه و برابر باش  
  يك از عوامل توليد به ميل خود، بيكار نمانده باشند. ج) اشتغال كامل به اين معنا است كه هيچ  

شـود و نبايـد بـا  اما عبادت صرفاً به رابطۀ فرد با خداوند محدود مي  الف) اگرچه ارتقاء سطح زندگي و افزايش رفاه خانواده از نظر اسالم پسنديده است،) 3  
  بد.مسائل مادي تداخل يا

  ب) در هر صورت بايد عادالنه و بر اساس ميزان مشاركت نيروي انساني در توليد و پذيرش خطرات آن باشد.  
  معني صفر بودن نرخ بيكاري نيست. به ،ج) اشتغال كامل نيروي انساني  

  اندازد. الف) از نظر اسالم، فقر عاملي است كه اعتقاد ديني افراد را به خطر مي) 4  
  طور عادالنه سهم بيشتري اختصاص يابد. ها به دليل حساسيت نقش آن به باشند هاي انساني كه ايجادكنندٔه ريسك توليد مي ايهب) به سرم  
  ج) اشتغال كامل عوامل توليد به اين معنا است كه دولت براي تمام جويندگان كار، كاري متناسب فراهم كند.  

کتاب کل :اقتصاد

´ 10
پيشنهادي زمان
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ست؟كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير ا -۱۲۳  33

درصد افزايش داده است. در رابطه با ۵زمان حقوق كارمندان را  با توجه به دورقمي شدن نرخ تورم در ابتداي يك سال فرضي، دولت همالف) 

توان گفت: مي تغييرات نرخ نقدينگي ناشي از اين اقدام 

گفت: توان نميهاي عرضه و تقاضاي كاال  در رابطه با منحنيب) 

   هاي گذشته از اعتبار كافي برخوردار نيست؛ زيرا ............... هاي جاري نسبت به سال با قيمت ،هاي مربوط به آن وليد كل كشور و شاخصارزيابي ت ج)

  الف) نقدينگي اسمي افزايش يافته است.) 1  
  سمت راست خود خواهد شد. به جايي مكان هندسي منحني تقاضا ها موجب جابه ب) كاهش قيمت  
  كنند. هاي جاري فارغ از اهميت مسئلۀ تورم و ركود، صرفاً شاخص نسبي توليد را بيان مي يمتج) ق  

  الف) نقدينگي واقعي افزايش يافته است.) 2  
  ب) كشش قيمتي پايين موجب افزايش شيب منحني تقاضا خواهد شد.  
  ج) اثر تغييرات قيمت را روي رشد توليد در نظر نگرفته است.  

  نگي اسمي افزايش يافته است.الف) نقدي) 3  
  سمت راست خود خواهد شد. به جايي منحني عرضه ب) عواملي چون كشش قيمتي باال، موجب جابه  
  شود. ج) موجب تداعي رشد كاذب مي  

  الف) نقدينگي واقعي افزايش يافته است.) 4  
  شود. منحني عرضه ميسمت راست خود روي  به جايي مكان هندسي نقطه ها موجب جابه ب) افزايش قيمت  
  كند. ج) تغييرات جمعيت را در نظر نگرفته، لذا رشد غيرواقعي توليد را در اذهان تداعي مي  

كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۲۴

در كدام گزينه آمده است؟ »الملل تجارت بين«فايدٔه اصلي الف) 

با فناوري باالي خود را به كشوري در حال توسعه انتقال داده تا توان توليدي خوديك كشور صنعتي پيشرفته، كارخانۀ توليد محصوالت «ب) 

يك از مفاهيم اقتصادي زير است؟ كداممبيّن اين مطلب  ، »را بر توليد كاالهاي با ارزش افزودٔه باالتر متمركز كند

كند؟ هاي اقتصاد مقاومتي را بيان مي درستي يكي از مؤلفه به كدام عبارت ج)

اي و قطعات دارند.  الف) تقريباً تمام توليدكنندگان براي ادامۀ كار خود، نياز به واردات مواد اوليۀ كاالهاي سرمايه) 1  
  ب) خلق ارزش بهتر از بيكاري  
  شور فراهم شود.هاي طبيعي، مانع كسب مزيت اقتصادي نشود و اقتصادي مقاوم در ك كند كه محدوديت كمك مي  ج) امروزه پيشرفت علم و فناوري،  

ه در جهان و افزايش سـطح  شد هاي اقتصادي موجب افزايش حجم و كيفيت كاالهاي توليد الف) تخصص و تقسيم كار و مبادله بر اساس رعايت مزيت) 2  
  شود. رفاه مي

  ب) خلق ارزش بهتر از بيكاري  
هـاي  هاي جديد، افزايش قدرت توليد و انتخاب زنجيره به خلق فرصت  ب،ج) براي ماندگاري پيشرفت، بايد بر اساس قدرت توليد و انتخاب عرصۀ مناس  

  عنوان محور حركت اقتصادي توجه كرد. اقتصادي با مزيت، به
اي و قطعات دارند.  الف) تقريباً تمام توليدكنندگان براي ادامۀ كار خود، نياز به واردات مواد اوليۀ كاالهاي سرمايه) 3  

  قتصاديب) احياء و خلق مزيت ا  
  هاي طبيعي، مانع كسب مزيت اقتصادي نشود و اقتصادي مقاوم در كشور فراهم شود. كند كه محدوديت ج) امروزه پيشرفت علم و فناوري، كمك مي  

ن و افزايش ه در جها  شد هاي اقتصادي، موجب افزايش حجم و كيفيت كاالهاي توليد الف) تخصص و تقسيم كار و مبادله بر اساس رعايت اصول مزيت) 4  
  شود. سطح رفاه مي

  ب) احياء و خلق مزيت اقتصادي   
هـاي  هاي جديد، افزايش قدرت توليد و انتخاب زنجيره بايد بر اساس قدرت توليد و انتخاب عرصۀ مناسب، به خلق فرصت  ج) براي ماندگاري پيشرفت،  

  عنوان محور حركت اقتصادي توجه كرد. اقتصادي با مزيت، به
باشد. با فرض اينكه در سال دوم ميزان تغييـرات هزار ميليون دالر مي ۱۳۴۰و  ۸۵۰كشور فرضي، توليد كل در دو سال متوالي برابر  در يك -۱۲۵

)از راست به چپ(ترتيب:  هزار ميليون دالر باشد به ۳۱۰قيمت برابر 

توليد كل به قيمت واقعي در سال اول و دوم را محاسبه كنيد.الف) 

مقدار توليد در سال دوم چقدر خواهد بود.تغييرات ب) 

  محاسبه نيست. قابل ب) 1030 -محاسبه نيست. قابل الف)) 1  
  180ب)    1030 -850الف) ) 2  
  310ب)    180 -850الف) ) 3  
  1030ب)    1650 -محاسبه نيست. الف) قابل) 4  
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  ...............  ترتيب: رو به با توجه به جدول روبه -۱۲۶  44

باشد؟ چه مي Bو  Aعناوين مربوط به الف) 

ميزان مازاد يا كمبود عرضه چقدر است؟ ۵۰,۰۰۰در قيمت ب) 

ميزان مازاد يا كمبود تقاضا چقدر است؟ ۲۲,۰۰۰در قيمت ج) 

ين ميزان درآمد را خواهد داشت و چقدر؟در كدام قيمت توليدكننده بيشترد) 

ترتيب براي يـك واحـد مستقيم و هزينۀ غيرمستقيم به  هزينۀاينكه  ) با فرضه

اي باشد، سود مندرج در اظهارنامۀ مالياتي توليدكننده ۴,۰۰۰و  ۶,۰۰۰كاال برابر 

باشد؟ محصوالت خود را به فروش رسانده است چقدر مي ۴۱,۰۰۰كه با قيمت 

  واحد مازاد عرضه 12ب)    عرضه -ف) تقاضاال) 1  
واحد پولي  450,000 -30,000د) در قيمت     واحد مازاد تقاضا 5  ج)  
  واحد پولي 322,000) ه  

  واحد مازاد تقاضا 12ب)    تقاضا -عرضهالف) ) 2  
واحد پولي  1,000,000 -50,000د) در قيمت   واحد مازاد عرضه 5ج)   
  واحد پولي 372,000) ه  

  واحد مازاد عرضه 12ب)    كمبود -الف) مازاد) 3  
  واحد پولي 400,000 -50,000د) قيمت   واحد مازاد تقاضا 5ج)   
  واحد پولي 527,000) ه  

  واحد مازاد تقاضا 12ب)    كمبود -الف) مازاد) 4  
  واحد پولي 450,000 -30,000در قيمت   د)  واحد مازاد تقاضا 5ج)   
  وليواحد پ 372,000) ه  

ترتيب درستي يا نادرستي عبارات زير را مشخص كنيد. به -۱۲۷

بيانگر افزايش نرخ تورم در جامعه است. ،ها صورت افزايش پرنوسان و مداوم قيمت فزوني تقاضا بر عرضه بهالف) 

يابد. قدرت خريد پول، همان پشتوانۀ پول است كه متناسب با حجم پول در گردش، كاهش يا افزايش ميب) 

شود. استقراض دولت از بانك مركزي با افزايش نرخ اسمي نقدينگي، موجب پيدايش تورم در جامعه ميج) 

معني كم شدن ديگري است. به ها رابطۀ عكس داشته و زياد شدن يكي بديهي است ارزش پول با سطح عمومي قيمتد) 

شود. الحسنه مي جاري و قرض هاي ديداري، عنوان ابتكار بانك مركزي شامل سپرده پول به ) شبهه

  درست -نادرست -نادرست -درست -نادرست) 2  درست -نادرست -نادرست -درست -درست) 1  
  نادرست -درست -درست -نادرست -نادرست) 4  نادرست -درست -درست -نادرست -درست) 3  
ه نرخ تورم در قيمت هر سـه كـاال يكسـان باشـد،آورده شده است. در صورتي ك Cو  A ،Bهاي مربوط به سه كاالي  در جدول زير، قيمت -۱۲۸

در ابتداي سال چقدر است؟ Cدر انتهاي سال و قيمت كاالي  Aترتيب قيمت كاالي  به

  1 (5,063,000 - 16/133807  

  2 (5,063,000 - 89900  

  3 (3/34016 - 89900  

  4 (3/34016 - 13380  

كامالً درست است؟ »اسناد اعتباري«يك در رابطه با  كدام -۱۲۹

الحساب، اصـل طلـب خـود را در زمـان  مدت، ضمن دريافت سود علي عنوان اسناد اعتباري بلند افراد يا مؤسسات خصوصي با خريد اوراق مشاركت به) 1  
  كنند. رسيد دريافت مي سر

تواننـد آن را  يداري با ظهرنويسي در معامالت بازرگاني قبل از زمان سررسيد يك يا كمتر از يـك سـال بازپرداخـت بـدهي مـيصاحب اسناد اعتباري د ) 2  
  تنزيل و به ديگري واگذار نمايند.

در قالـب اسـناد اي و عمراني خـود بـا صـدور اوراق سـهام  هاي توسعه منظور تأمين مالي طرح هاي دولتي و خصوصي به ها و شركت دولت، شهرداري) 3  
  كنند. مدت، اقدام به تأمين منابع مالي موردنياز خود مي اعتباري بلند

عنـوان ضـمانت بازپرداخـت  عنوان پول نقد استفاده كرده و در مبادالت بدون تاريخ خود از اين اسـناد بـه مدت از سفته به صاحب اسناد اعتباري كوتاه) 4  
  گيرند. بدهي كمك مي

AقيمتB
۲۰۱۵,۰۰۰۸

۱۷۲۲,۰۰۰۱۲

۱۵۳۰,۰۰۰۱۵

۱۲۴۱,۰۰۰۱۷

۸۵۰,۰۰۰۲۰

قيمت

كاال
انتهاي سالابتداي سال

A۴۱۵۰۰؟

B۵۸۵۰۰۷۱۳۷۰

C۱۰۹۶۷۸؟
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  ...............  :زيراطالعات جدول فرضي  با توجه به -۱۳۰  55

باشد؟ كدام رديف جدول، بهاي خدمات سرمايه و كدام رديف درآمد حاصل از اجاره ميب) درآمد ملي كشور چقدر است؟الف) 

مفهوم و معناي سرانه چيست؟د) درآمد سرانۀ كشور كدام است؟ج) 

ارزش به دالراقالم درآمديرديف

ميليارد ۸۵۲ن مشاغل آزاددرآمد صاحبا۱

ميليارد ۵۶۰جمع حقوق و دستمزد۲

 درآمد صاحبان امالك و مستغالت  ۳
2
درآمد صاحبان مشاغل آزاد3

ميليارد ۱۲۰۰ها و مؤسسات سود شركت۴

  درآمد صاحبان سرمايه۵
1
۲و  ۱مجموع درآمدهاي رديف 2

ميليون نفر ۴۰جمعيت كل كشور۶

  سهم متوسط هر فرد جامعه از ميزان درآمد سرانه  د)   91705ج)   3و  5ب) رديف   3886الف) ) 1  
  »خالص يا ناخالص«د) سهم متوسط هر فرد جامعه از ميزان توليد   1/79ج)   5و  3ب) رديف   3688الف) ) 2  
  متوسط هر فرد جامعه از ميزان درآمد يا توليدد) سهم   15/97ج)   3و  5ب) رديف   3886الف) ) 3  
  د) سهم متوسط هر فرد جامعه از ميزان توليد ناخالص يا درآمد سرانه  95/71 ج)  5و  3ب) رديف   3688الف) ) 4  
كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۳۱

بيان شده است؟درستي  در كدام گزينه به» توسعه«جاي  به» پيشرفت«علت جايگزيني واژٔه الف) 

هاي توليدي شده و با افزايش درآمـدهاي ارزي گذاري هاي اقتصادي در يك كشور در حال توسعه موجب تحقق سرمايه تقويت زيرساختب) 

دنبال آن موجب بهبود وضعيت توزيع درآمد، سطح سواد، سطح بهداشت و افزايش نرخ اميد بـه شاخص درآمد سرانه را افزايش داده و به

  توان گفت: ...............  شده است، در اين صورت ميزندگي 

  هاي بومي و محلي كشورها، تاريخ، فرهنگ، باورها و... و از طرفي، معادل قرار گرفتن اين مفهوم با غربي شدن به تفاوت »توسعه«توجه مفهوم  عدمالف) ) 1  
  ب) قرار گرفتن در مسير توسعه  

  تر وضعيت كشورها و همچنين يك يا چند شاخص ثابت براي ارزيابي دقيق يك الگوي واحد ۀالف) امكان ارائ) 2  
  يافتگي ب) توسعه  

  هاي مورد استفاده در بررسي وضعيت رشد اقتصادي كشورها الف) امكان ايجاد تنوع در الگوها و شاخص) 3  
  ب) پيشرفته شدن و دستيابي به استقالل اقتصادي  

تـري بـراي مقايسـه، در  ه از فرهنگ غرب كه معيار مناسب شد زيابي وضعيت اقتصادي كشورها بر اساس الگوهاي ارائهالف) تغيير الگوهاي مرسوم در ار ) 4  
  دهند. دسترس قرار مي

  ماندگار  ب) استقالل اقتصادي و دستيابي به توسعۀ  
كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۳۲

دهد و چرا؟ زايش و انگيزٔه فرار مالياتي را تا حدود زيادي كاهش ميكدام نوع فعاليت، شفافيت مالياتي را افالف) 

است؟ نادرستكدام عبارت  ،عنوان يكي از منابع درآمدي دولت به »استقراض«در رابطه با ب) 

كدام است؟ نادرستعبارت  ،هاي دولتي و غيردولتي در رابطه با عملكرد خزانه، مؤسسات و شركتج) 

  شود. افزوده، چون در چند مرحله دريافت مي رزشالف) ماليات بر ا ) 1  
  تواند مشكالت دولت را كاهش دهد. مي )ها با فروش اوراق بهادار به آن(هاي جاري دولت و از مردم صورت گيرد،  منظور تأمين هزينه استقراض اگر به ب)  
هـاي خـود را از  داري كل واريز و هزينـه ت موظفند درآمد خود را به خزانهاي و عمراني وابسته به دول هاي سرمايه ها و برخي از شركت ها، بيمه ج) بانك  

  اينجا تأمين كنند.
  باشد. كنندٔه آن فروشنده مي فروشي، زيرا پرداخت الف) ماليات بر خرده) 2  

  شود. يم )دليل دخالت خارج به(گيري  ب) استقراض از خارج موجب افزايش وابستگي كشور و ايجاد اختالل در امور تصميم  
هـا را  طور مستقل عمل كرده و درآمد خود را شخصاً دريافت و هزينه اي و عمراني وابسته به دولت به هاي سرمايه ها و برخي از شركت ها، بيمه ج) بانك  

  آورند. دست مي نيز از محل بودجه به
  شود. يات محسوب ميترين نوع دريافت مال عنوان ماليات مستقيم آسان الف) ماليات بر ارث، زيرا به) 3  

  شود. ها مي ها و بانك مركزي با افزايش اسمي نقدينگي موجب افزايش سطح عمومي قيمت ب) استقراض از بانك  
  كند. مي عنوان ماليات بر درآمد و دارايي دريافت ي را بهمعيّنباشد مبلغ  نظرش ميمورد ج) ماليات غيرمستقيم، زيرا دولت از شخص خاصي كه   

  باشد. مي معيّنترين نوع ماليات محسوب شده و ميزان آن  الوصول عنوان ماليات غيرمستقيم سهل ليات بر حقوق، زيرا بهالف) ما) 4  
  تواند با متعادل كردن حجم نقدينگي و ميزان توليد، شكل تورم كشور را برطرف كند. عنوان يكي از منابع درآمدي دولت مي ب) استقراض به  
هـا را از ايـن محـل  ها، بايد درآمدهاي خود را بـه خزانـه واريـز و هزينـه ها و بيمه هاي دولتي و غيردولتي به استثناء بانك كتتمام مؤسسات و شر  ج)  

  دريافت كنند.
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مجلس ن«، »ديوان محاسبات«،»دولت هيئت«ترتيب وظيفۀ به -۱۳۳  66

تصـويب مـتن  -تصويب اليحۀ بودجه تا آخر سال و تبديل آن به قانون بودجـه -اجراي بودجه -شنهادي بودجه و تسليم آن به مجلستدوين متن پي) 1  
  تدويني بودجه و تبديل آن به اليحه

تصـويب مـتن  -ودجـهنظـارت بـر اجـراي ب -شـده بينـي هاي واقعي با ارقام پـيش تنظيم سند تفريغ بودجه و مقايسۀ درآمدها و هزينه -اجراي بودجه) 2  
  دولت هيئتپيشنهادي بودجه و تسليم آن به 

تصويب اليحۀ بودجه تـا آخـر سـال و  -منظور نظارت بر اجراي بودجه تنظيم سند تفريغ بودجه به -تصويب متن تدويني بودجه و تبديل آن به اليحه) 3  
  دولت تدوين متن پيشنهادي بودجه و تسليم آن به هيئت -تبديل آن به قانون بودجه

وظيفۀ تصويب متن پيشنهادي بودجه و نظارت بر عملكرد ديوان  -تهيۀ سند تفريغ بودجه و اجرايي كردن قانون بودجه -نظارت بر اجراي دقيق بودجه) 4  
تصويب اليحۀ بودجه و تسليم آن به مجلس تا پايان آذر  -محاسبات

كشوري فرضي، بر اساس رو، بيانگر وضعيت توزيع درآمد در اطالعات جدول روبه -۱۳۴

  است. »ها شاخص دهك«

دست آوريد. هاي مجهول داخل جدول را به ترتيب اطالعات مربوط به دهك بهالف) 

ها براي اين كشور چند است؟ شاخص دهكب) 

درصد است. ۳تفاوت سهم دهك اول و سوم 

درصد است. ۵/۲تفاوت سهم دهك پنجم و هفتم 

درصد است. ۷تفاوت سهم دهك نهم و پنجم 

درصد است. ۲۱تفاوت سهم دهك دهم و اول 

  8ب)   وچهار بيست -پانزده -هشت -الف) سه) 1  

  3ب)   وچهارونيم بيست -نيم و چهارده -هشت -الف) سه) 2  

  8ب)   وچهار بيست -پانزده -ونيم هشت -الف) دوونيم) 3  

  3ب)   وچهارونيم بيست -ونيم چهارده -ونيم هشت -الف) دوونيم) 4  

كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۳۵

گفت: توان نميدر رابطه با قانون اساسي كشور الف) 

نيافته چگونه است؟ در كشورهاي توسعه» زنجيرٔه خلق ارزش«ب) 

شود؟ اي محسوب مي هاي منطقه ها يا سازمان يك از موارد، جزو اتحاديه كدامج) 

اقتصادي سال كدام است؟در رابطه با شعار  نادرستعبارت د) 

  كند. الف) در هر كشوري چارچوب كلي نظام اقتصادي، اجتماعي و سياسي را مشخص مي) 1  
صرفه نيست و از  نيافته مقرون به گذاري ناعادالنه روي محصوالت اين كشورها، توليد صفر تا صدي يك محصول در كشورهاي توسعه دليل قيمت ب) به  

  مانند. روم ميالملل مح منافع تجارت بين
  آن ج) آسه  
  د) بيانگر گفتمان و راهبردي است كه بيشترين اولويت را در آن سال دارد.  

  بر اساس خواست عمومي مقام معظم رهبري و با گرفتن مصالح جامعه تدوين شده است. 1357الف) قانون اساسي كشور ما در سال ) 2  
  شود. ها نمي شده و لذا همۀ خلق ارزش و منافع توليد نهايي نصيب آنب) در اين كشورها صرفاً بخشي از كاالي توليد   
  آن ج) آسه  
  شود. د) با پايان هر سال حساسيت به شعار اقتصادي متوقف شده و راهبرد سال جديد طراحي و تدوين مي  

  كند. الف) در هر كشوري چارچوب كلي نظام اقتصادي، اجتماعي و سياسي را مشخص مي) 3  
  شود. ها نمي ين كشورها صرفاً بخشي از كاالي توليد شده و لذا همۀ خلق ارزش و منافع توليد نهايي نصيب آنب) در ا   
  IMFج)   
  شود. د) راهبرد اقتصادي هر سال به پيشنهاد نخبگان كشور و توسط مقام معظم رهبري تعيين مي  

  مقام معظم رهبري و با گرفتن مصالح جامعه تدوين شده است.بر اساس خواست عمومي  1357الف) قانون اساسي كشور ما در سال ) 4  
صرفه نيست و از  نيافته مقرون به گذاري ناعادالنه روي محصوالت اين كشورها توليد صفر تا صدي يك محصول در كشورهاي توسعه دليل قيمت ب) به  

  مانند. الملل محروم مي منافع تجارت بين
   IMFج)   
  شود. و نخبگان اقتصادي كشور طرح و ارائه مي دولت هيئتظم رهبري و توسط د) به پيشنهاد مقام مع  

جدول وضعيت درآمد كشور فرضي

؟سهم دهك اول

درصد ۵سهم دهك دوم

درصد ۶سهم دهك سوم

درصد ۷سهم دهك چهارم

؟سهم دهك پنجم

درصد ۹سهم دهك ششم

درصد ۵/۱۰سهم دهك هفتم

درصد ۵/۱۲سهم دهك هشتم

؟سهم دهك نهم

؟سهم دهك دهم

درصد درآمد ملي ۱۰۰ درصد جمعيت كشور ۱۰۰
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77  
است؟» جالل آل احمد«كدام گزينه تماماً از آثار داستاني  -۱۳۶

  ضيافت -خسي در ميقات -تار ) سه2  مدير مدرسه -تار سه -بازديدو  ) ديد1  
  ها همسايه -خسي در ميقات -) ديد و بازديد4  آتش خاموش -ارزيابي شتابزده -) مدير مدرسه3  
شود؟ ترتيب مربوط به چه كساني مي توضيحات زير به -۱۳۷

نوشت. الف) تكلف را در نثر از بين برد و به سبك گلستان سعدي مي

زيادي داشت. كار رفت، نقش زاده و هدايت به هاي جمال ب) او در رواج نثر ساده و عاميانه كه بعدها در داستان

ها وطني و سياسي و اجتماعي بود. كرد و مضامين آن آزمايي مي هاي ديگر طبع ج) وي در قصيده بيشتر از قالب

اش به افشاگري اعمال پليد و مقاصد شوم رجال خائن زمان پرداخت. د) وي در روزنامه

  ميرزادٔه عشقي -قائم مقام فراهاني -دهخدا -الممالك فراهاني ) اديب 2  يميرزادٔه عشق -الممالك فراهاني اديب  -دهخدا -مقام فراهاني  ) قائم1  
  نسيم شمال -قائم مقام فراهاني -اديب الممالك فراهاني -) دهخدا4  نسيم شمال -اديب الممالك فراهاني -مقام فراهاني  قائم -) دهخدا3  
؟نيستصاحب كدام اثر و شعر يكي  -۱۳۸

ـــس آزا1  ـــرا از قف ـــه م ـــويم ك ـــن نگ ـــد) م د كني
 

ـــد ـــاد كني ـــم ش ـــاغي و دل ـــه ب ـــرده ب ـــم ب قفس
 

(تاريخ تطوّر نظم فارسي) 
) گر اين چنـين بـه خـاك وطـن شـب سـحر كـنم2

 

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

  (منشĤت) 
ــدم3 ــو گزي ــاي او چ ــادم رض ــو نه ــود چ ــواي خ ) ه

 

ــدم ــام خــويش ندي ــه ك ــز ب ــان و هرچــه در او ج جه
 

  (گنجينۀ نشاط) 
ــــــه  )4 ــــــنش ب ــــــد بي ــــــام خداون ــــــار ن نگ

 

ـــــــــــرينش  ـــــــــــرين، آف ـــــــــــار خردآف نگ
 

  (خداوندنامه) 
  خالق كدام آثار هستند؟» دستور زبان عشق -مدار صفردرجه -خواب ارغواني«پديدآورندگان  -۱۳۹

  بال پريدن بي -دهكدٔه پرمالل -) صداي سبز2  ظهر روز دهم -زمين سوخته -) گوشوارٔه عرش1  
  تنفس صبح -زمين سوخته -) دري به خانۀ خورشيد4  طوفان در پرانتز -اي درداره آينه -) از آسمان سبز3  
  ............... جز بهها درست است،  با توجه به ادبيات قرن چهاردهم و دورٔه معاصر همۀ گزينه -۱۴۰

  نويسي رشد چشمگيري كرد. نامه نگاري و زندگي ) در دهۀ هفتاد و پس از آن گرايش به خاطره1  
  نويسي در ايران بود كه تقريباً در سراسر دهۀ هفتاد تداوم يافت. هاي پس از جنگ دوران اوج شكوفايي رمان ) سال2  
  تر است. رنگ نويسي جايگاه نسل جوان كم ) در دهۀ شصت برخالف شعر، در داستان3  
  ناشي از بدفرجامي و زندان حاكم است. نويسي قبل از انقالب اسالمي، اضطراب سياسي و ترس هاي نسل دوم داستان ) بر اغلب داستان4  
است؟ نادرستاطالعات مقابل كدام شاعر يا نويسنده  -۱۴۱

  ها است. كند، شكل تصرف وي در مضامين و كيفيت آن ) پروين اعتصامي: آنچه شعر پروين را از ديگران متمايز مي1  
  نوشت. 1301) محمدباقر ميرزا خسروي: نخستين رمان تاريخي را در سال 2  
  ايم. ها گرفته ) سيمين دانشور: سبك او تلفيقي است از آنچه خود داشتيم و آنچه از غربي3  
  پور: از شاخۀ جوان ادبيات انقالب بود كه كار ادبي خود را در انقالب آغاز كرد. ) قيصر امين4  
اند؟ ترين شاعران بوده شاخص است كه در آن حوزه از» فرخي يزدي و ابوالقاسم الهوتي«موضوع كدام بيت وجه اشتراك  -۱۴۲

ــي ) 1    ــع ب ــر نف ــا فك ــود ت ــيش خ ــي پ ــت م ــد نهاي كن
 

ــــي ــــت م ــــارگر را كــــي رعاي ــــا ك ــــد؟ كارفرم كن
 

ــي2 ــهر ب ــر آن ش ــدر آن ) واي ب ــانون ان ــه ق ــانون ك ق
 

ـــود ـــدر كافرســـتان مصـــحف فرســـوده ب همچـــو ان
 

ام آن دوســـت ) حـــبس نمـــودي مـــرا كـــه گفتـــه3
 

ــــه بگ ــــن ز چ ــــمن وط ــــه روي دش ــــاد؟در ب ش
 

بخشـي بـه خـوان تربيـت از سخن چـون چاشـني  ) 4
 

پـــر شـــود از مغـــز معنـــي اســـتخوان تربيـــت
 

هاي فكري شعر قبل از انقالب است؟ كدم موارد از ويژگي -۱۴۳

ب) تفكر شاعر بيشتر زميني و پيرامون امور دنيوي است.الف) لحن شاعر صميمانه و متواضعانه است.

د) معشوق در اين دوره زميني است.  انتزاعي در شعر اين دوره آشكار است.ج) روي آوردن به مفاهيم 

) روح حماسه و عرفان در شعر اين دوره آشكار است.ه

  ه -د -) ج4  ه -د -) الف3  د -ج -) ب2  د -ب -) الف1  
است؟ نادرستبا توجه به شعر زير كدام گزينه  -۱۴۴

شستي/ وقتي كه صد كوكب از دوردستان اين شب/ در خيمۀ آسمان ريخت/ تو روزن خانهوقتي گل سرخ پرپر شد از باد/ ديدي و خاموش ن«

»را بر تماشاي آن لحظه بستي

  ) شعر داراي قافيه است.1  
  هاي اين شعر نمادين بودن آن است. ) يكي از ويژگي2  
  كند. افتد، انتقاد مي توجهي افراد جامعه به وقايعي كه در جامعه مي ) شاعر از بي3  
  هاي كهن در اين شعر كامالً مشهود است. گرايي و استفاده از واژه ) باستان4  

کتاب کل :۳ ادبی فنون و علوم
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ي
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با توجه به نثر دورٔه معاصر (پيش از انقالب)، كدام موارد درس -۱۴۵  88

ها، كنايات و اصطالحات عاميانه وارد نثر داستاني اين دوره شد. (ويژگي ادبي) الف) بسياري از واژه

ها، عيني، كوتاه، بيروني و مشخص است. (ويژگي فكري) ها و شخصيت ب) توصيف پديده

ج) اساطير يوناني، رومي، هندي و عبري ردپاي آشكاري در داستان اين دوره دارند. (ويژگي فكري)

هاي اقليمي، شهري، كودكانه، زنانه و... در نثر داستاني اين دوره رواج دارد. (ويژگي فكري) د) داستان

تأثير گفتار محاورٔه اقشار اجتماعي ايران است. (ويژگي زباني) شدت تحت استاني اين دوره به) نثر ده

  د -ج -) الف4  ه -د -) ب3  ه -د -) ج2  د -ب -) الف1  
است؟ ناهمسانوزن كدام گزينه  -۱۴۶

ـــــت مســـــتم ) 1    ـــــادٔه غفل ـــــن از ب ـــــــر هشـــــــيار كجاســـــــت؟چـــــون م ـــــــت دلب آن ب
ــي2 ــته هم ــود سرگش ــق روي خ ــر عاش ــواهي ) گ ـــتهخ ـــن سرگش ـــر از م ـــه اگ ـــا ك ـــد حق ـــرت افت ت
ـــــه3 ـــــافظ ب ـــــو ح ـــــدعيان ) همچ ـــــم م رغ

 

شـــــعر رندانـــــه گفتـــــنم هـــــوس اســـــت
 

اي خوش آن صيد كه وقتي بـه كمنـد تـو درافتـاد ) 4
 

خــّرم آن مــرغ كــه روزي بــه هــواي تــو پريــده اســت
 

بندي به اركان كرد؟ توان به دو صورت تقسيم كدام گزينه را مي -۱۴۷

ــــردم ) 1    ــــو ك ــــروي ت ــــم اب ــــر در خ ــــو نظ چ
 

ســــيلم از خــــون جگــــر بــــر كمــــر آمــــد
 

) بگوييــــــــد اي رفيقــــــــان ســــــــاربان را2
 

ـــــــه امشـــــــب بـــــــاز دارد كـــــــاروان را ك
 

) خضـــــر اســـــت مگـــــر كـــــه سرنوشـــــتش3
 

بـــــر گوشـــــۀ چشـــــمۀ حيـــــات اســـــت؟
 

جــز از كمــر نديــدم ســر مــويي از ميانــت بــه ) 4
 

ـــه ـــت ب ـــنيدم از دهان ـــاني نش ـــخن نش ـــز از س ج
در كدام گزينه اختيار شاعري زباني وجود دارد؟ -۱۴۸

ـــره ) 1    ـــنم قط ـــف ك ـــه وص ـــاران را چگون ـــاي ب ه
 

ــــيده ــــو  رس ــــه ت ــــا ام ب ــــران را ام ــــوز هج هن
 

ـــــاران راخيـــره بـــر ضـــريح تـــوام  ) ســـكوت كـــرده زبـــان2 ـــــاس ب ـــــان التم ـــــنود دلت ـــــه بش ك
ـــير3 ـــك دل س ـــرد ي ـــه ك ـــرم گري ـــاه منتظ را بيابـــــــان را تمــــــام فاصـــــــله را دشـــــــت) نگ
ــك مصــرع ) 4 ــدر ي ــه ق ــرده ب ــو ك ــواي ت ــم ه دل

 

بــــــبخش وزن غــــــزل را ببــــــين پريشــــــان را
؟ندارددر كدام گزينه هيچ اختيار زباني وجود  -۱۴۹

ــه ) 1    ــرد گن ــا گ ــويد ز م ــتش ش ــر رحم ــد اب ــاهرچن ــاكيم م ــه پ ــر گن ــز ه ــوان شــدن ك ــم نت ــرور ه مغ
ـــت2 ـــا بگذش ـــان م ـــر زب ـــري ب ـــديث پ ـــر ح ) اگ

 

اي مــا را جــان دوســت كــه در دل تــو بــوده بــه
 

گيـــري تـــو نيســـت ) مـــه را اگـــر مجـــال عنـــان3
 

ــــاب را ــــد رك ــــه ببوس ــــال ده ك ــــدان مج چن
 

ـــاش دل ) 4 ـــرو ب ـــو س ـــي چ ـــا ته ـــتي آزاده ب دس
 

ــگ ــال تن ــس ح ــه ك ــه ب ــو غنچ ــو چ ــتي را مگ دس
 

ارد؟در كدام گزينه تغيير كميّت مصوت كوتاه به بلند و بلند به كوتاه وجود د -۱۵۰

گــر گــر نمــايي روي روشــن كــي دگــر آيينــه ) 1   
 

پــــــردٔه زنگــــــاري از رخ بركشــــــيد آيينــــــه را
 

ــكين2 ــوي مش ــو اي آه ــا ت ــده  ) ت ــدم دل ش اي هم
 

دم ببســــتم كــــه كســــي پــــي نبــــرد راز تــــو را
 

ـــايي مـــن مـــي3 ـــه توان چــه خيــال اســت بــه ايــن ضــعف صــدا بــردارمخنـــدد ) مـــوي چينـــي ب
ـــــودگي وادي  ) 4 ـــــور آس ـــــتكش ـــــي اس آزادگ

 

دســـــتان بـــــرد دســـــت ضـــــعيفان او پنجـــــۀ 
در بيت زير چند اختيار وزني وجود دارد؟ -۱۵۱

خاصــه وفــا در جهــان گــوهر نايــاب شــد  اين چه حديث است باز من كـه و عشـق تـو چـه    

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
وجود دارد؟» قلب«در كدام گزينه اختيار شاعري  -۱۵۲

  اند ) كسان كه كار جهان بهر خدا كرده2  دان كه هست سرّ حالل اين سخن ) يا نه چنان1  
  وفايي را ) اي به بر كرده بي4   ) اي خرد كرده سرفراز تو را3  
»جاي فعالتن، ابدال، بلند در نظر گرفتن هجاي پاياني و تغيير كميت مصوت كوتاه به بلنـد آوردن فاعالتن به«در كدام گزينه اختيار شاعري  -۱۵۳

وجود دارد؟

ــــب1 ــــه ل ــــم ب رســــيدٔه توســــت ) جــــانم از غ
 

ـــــون ـــــده خ ـــــم از دي ـــــت دل ـــــدٔه توس چكي
 

ــــــــــتپــــــرور تــــــو ) بــــــا لــــــب لعــــــل روح2 ــــــــــدٔه توس ــــــــــوهر روح پروري ج
ــــــــف آرميــــــــدٔه توســــــــتآرام دل شــــــــــــــــوريدگان بــــــــــــــــي ) 3    در ســــــــر زل

ـــــــي شـــــــكرت ) 4 طـــــــوطي جـــــــانم از پ
 

ز آشـــــــيان بـــــــدن پريـــــــدٔه توســـــــت
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ــف)      ــه ال ــان كهن ــدم از ج ــاني ش ــن ف ــو م چ
 

ــــات ــــان مالق ــــا جان ــــاده ب ــــرا افت م
 

ــــــم ــــــان ه ــــــن وداع ب) رفيق راز را ك
 

درد را كــــــن درود عزيــــــزان هــــــم
 

هـا اي در كف به ظاهر چنگ  ج) دارند اگر سررشته
 

ــتۀ  ــود سررش ــرب ب ــۀ مط ــگدر پنج ــا آهن ه
 

ــت در دل شــب ــر غافــل شــوم د) از خيال ــا اگ ه
 

تــا قيامــت سنگســار از خــواب غفلــت كــن مــرا
 

  د -ج -الف -) ب4  ب -د -الف -) ج3  ب -ج -الف -) د2  د -ب -ج -) الف1  
هايي وجود دارد؟ ترتيب چه آرايه در ابيات زير به -۱۵۵

هـا سـوزي فكنده آتش عشـقت بـه سـينه الف)     
 

ــام  ــه ك ــنهك ــوخت تش ــزم س ــت ز آب زم لبان
 

ب) جمــع كــن سلســلۀ زلــف پريشــانت را
 

ــد ــاني چن ــال پريش ــي ح ــع كن ــر جم ــا مگ ت
 

ج) ســيبي اســت زنخــدان بهشــتيت كــه ناچــار
 

هـــايش شـــكند وسوســـه پرهيـــز مـــرا مـــي
 

  تلميح -تضاد -) تناقض4  تضمين -تضاد -نشر و  ) لف 3  نشر  و لف  -تناقض -) تضاد2  تناقض -تضاد -) تلميح1  
هاي مقابل كدام گزينه تماماً درست است؟ آرايه -۱۵۶

ـــدان روح1  ـــب و دن ـــه از ل ـــان گرفت ـــش ) خوب بخ
 

ـــــر ـــــل و در گه ـــــمند او را در لع ـــــل س نع
 

تلميح) -(لف و نشر 
) دل خـــراب مـــن از عشـــق كـــي شـــود خـــالي؟2

 

جايگـــه گـــنج كـــنج ويـــران اســـت چراكـــه 
 

  ايهام) -(اسلوب معادله 
ز دســـت داد و عشـــؤه دنيـــا خريـــد) هركـــه دل ا 3

 

يوســف خــود را بــه ســيم قلــب ســودا كــرد و رفــت
 

 آميزي) حس -(ايهام تناسب 
حلقـــۀ دام نجـــات اســـت خـــم طـــرٔه دوســـت ) 4

 

واي بـــر حالـــت مرغـــي كـــه در ايـــن دام نبـــود 
 

  مراعات نظير) -(تناقض 
  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ هاي ابيات زير به آرايه -۱۵۷

ــف)    ــرواز  ال ــده از پ ــا بازمان ــت م ــاب طاع عق
 

شــديم صــيد معاصــي چــو كبــك صــيد عقــاب
 

ــق ــان عالي ــد ج ــن برآي ــكل ز ت ــود ب) مش آل
 

بسـته چسبيده بـر غـالف اسـت شمشـير زنـگ
 

ج) از كلــك صــنع آنچــه رقــم شــد صــواب دان
 

فكـــر خطـــا بـــود كـــه خيـــال خطـــا كنـــد
 

  مراعات نظير -حسن تعليل -) ايهام2  تضاد -اسلوب معادله -) ايهام تناسب1  
  تضمين -لف و نشر -) ايهام تناسب4   اسلوب معادله -تضاد -) ايهام3  
در كدام گزينه درست است؟» آميزي ايهام، حسن تعليل، تضاد، تلميح و حس«هاي  ترتيب آرايه -۱۵۸

ــف)     ــدح ال ــدش دور ق ــر كن ــع تحي ــايد ار دف ش
 

ـــد ـــد دوّار بمان ـــن گنب ـــرت اي ـــه در حي هرك
 

اب تلخ دارد عيش شـيرين در قفـا صـائبب) شر
 

ــيحت ــخ نص ــادٔه تل ــرش از ب ــردان رو ت ــا مگ ه
 

ــد ــا نرس ــت م ــو دس ــف دراز ت ــه زل ــر ب ج) اگ
 

ــت ــه ماس ــت كوت ــان و دس ــت پريش ــاه بخ گن
 

چون ز دقيانوس خود رستند هست انـدر رقـيم د) 
 

ــار ــوانمردان غ ــواب ج ــما خ ــداري ش ــه ز بي ب
 

ــ ) ه ــر زلف ــبا دارد س ــاد ص ــه از ب ــانين ش پريش
 

سـازند هـر تـارش ز حرص دلبـري بـا هـم نمـي
 

  ج -د -ب -ه -) الف4  ب -د -ج -ه -) الف3  ب -د -الف -ج -ه) 2  الف -د -ب -ج -ه) 1  
وجود دارد؟» آميزي تناقض، اسلوب معادله، مراعات نظير و حس«هاي  در كدام گزينه همۀ آرايه -۱۵۹

ــــرس ) 1    ــــق پ ــــخ را ز عاش ــــخن تل ــــالوت س ح
 

ــــــا راز  ــــــم آب دري ــــــب طع ــــــان بطل ماهي
 

ــــتي2 ــــديث بايس ــــت ح ــــب لعل ــــب ل ) مناس
 

ــت ــان اي دوس ــت از آن ده ــديع اس ــخ ب ــواب تل ج
 

ــاره نيســت3 ــان چ ــيرين جان ــب ش ــل دل را از ل ) اه
 

ــوش ــوطي خ ــت ط ــاره نيس ــتان چ ــه را از شكرس نغم
 

غمــان برنــد از بوســتان دامــان پرگــل بــي مــي ) 4
 

ــــي ــــان را م ــــاي باغب ــــدل دع ــــ عاشــــق بي ردب
 

وجود دارد؟» نما متناقض«در كدام گزينه  -۱۶۰

ـــه1    ـــونم ب ـــد ) از جن ـــت نكني ـــل دالل ـــوي عق س
 

ــت ــزن اس ــه در آن راه ــر از آن ره ك ــدن بهت ــم ش گ
 

دهـــد كـــار مـــي دلـــي بـــه ســـتم ) ايـــام، خـــوش2
 

دهـــد گريـــه بـــه زخـــم و خنـــده بـــه ســـوفار مـــي
 

ــــت اســــباب حجــــاب نظــــر ماســــت3 ) جمعي
 

ـــا ـــزن م ـــود ره ـــه ش ـــركس ك ـــت ه ـــر ماس راهب
 

ـــت ) 4 ـــام نيس ـــا تم ـــّرد عنق ـــا تج ـــيش م در ك
 

در قيــــد نــــام مانــــد، اگــــر از نشــــان گذشــــت
 

آرايۀ مقابل كدام ابيات درست است؟ -۱۶۱

ـــگ عاشـــقان  ـــگ معشـــوقان و رن ـــف) رن ال
 

ــــد  ــــه همچــــون ســــيم و زر آميختن جمل
 

(لف و نشر) 

امـاب) گرچه كامم ز لـب نـوش تـو تلـخ اسـت 
 

ــ ــوش ده ــي گ ــر كس ــيرين دارمگ ــۀ ش  د قص
 

(ايهام تناسب) 

ج) تا نپنداري كه سلمان را نظـر بـا شـاهد اسـت
 

 مست جـام عشـق را بـا شـاهد رعنـا چـه كـار؟
 

(تلميح) 

اگــر نــه ســجده بــرد پــيش چشــم جــادويش د) 
 

ــو ــرويش دوتاســت بگ ــن اب ــت م ــو قام ــرا چ  چ
 

(حسن تعليل) 

  د -) ب4  ج -) الف3  ج -) ب2  د -) الف1  
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»نشر، تضاد  و  نما، تلميح، لف  متناقض «هاي  ترتيب آمدن آرايه -۱۶۲  1010

خـورد خون بلبل را نه تنها در چمن گـل مـي الف)    
 

خـورد هر كجا خاري است آب از چشم بلبـل مـي
 

ــاب شــود آهــوي مشــكين ــو در ت ــوي ت ب) از ب
 

گــر بــاز كننــد از شــكن زلــف تــو تــابي
 

ج) هرچه جز تشـريف عريـاني بـرايم تنـگ بـود
 

ــن ــن داشــتم ت ــر ت ــوش از قمــاش زخــم ب ــا پ ه
 

در آتـــش ار فكـــنم تخـــم مهربـــاني را د) 
 

ــــدگاني را ــــربيتش آب زن ــــه ت ــــم ب ده
 

بــا زلــف و رخ يــار گــذاري شــب و روز كـه  يا ) ه
 

فرصــتت بــاد كــه خــوش صــبحي و شــامي داري
 

  ج -ه -ب -الف -) د4  ب -الف -ه -د -) ج3  ه -لفا -ج -ب -) د2  الف -ه -د -ب -) ج1  
مفهوم بيت زير با كدام گزينه قرابت دارد؟ -۱۶۳

ــده ــدهوش مان ــو م ــنع ت ــرين ص ــم در كمت  اي
 

ــا؟  ــد آن كج ــف خداون ــا و وص ــود كج ــا خ م
 

ــر نشــكيبد چــه عجــب1    ــت گ ) جــامي از وصــف لب
 

ـــه ـــيرين نكت ـــان ش ـــه ده ـــش ب ـــد از آت ـــر اي ناي ت
 

شـمه در وصـف خـط سـبزت سـواد ) گر كـنم يـك2
 

روي دفتــر گــردد از نــوك قلــم پُــر مشــك نــاب
 

ــت3 ــخن گف ــم اوســت س ــه فه ــا ك ــعدي از آنج ) س
 

ورنــــه كمــــال تــــو وهــــم كــــي رســــد آنجــــا؟
 

تــو نظيـــر مــن ببينـــي و بــديل مـــن بگيـــري ) 4
 

ــيچ ــه ه ــه ب ــابم ك ــن ني ــو م ــوض ت ــاني ع ــس نم ك
 

رد؟كدام گزينه با بيت زير قرابت مفهومي دا -۱۶۴

ــه آب بقــا رســيداينكــه  حرفــي اســت      خضــر ب
 

ســيه دم آبــي نديــد كــس زيــن چــرخ دل 
 

ـــراب1    ـــنه از س ـــر تش ـــود جگ ـــر ش ـــيراب اگ ) س
 

كنـــــد كـــــوثر عـــــالج تشـــــنۀ ديـــــدار مـــــي
 

ــــي در2 نيافــــت نعمــــت روز وصــــال ) هــــيچ دل
 

ـــداد ـــذابي ن ـــاب ع ـــت ت ـــراقش نخس ـــه ف ـــا ب ت
 

) ناكـــامي اســـت قســـمت خودكـــام، زينهـــار3
 

ــ ــام دوســتب ــه ك ــه باشــي ب ــاش ك ــام خــود مب ر ك
 

گل به بـاغ آمـد ولـي از عمـر خـود كـامي نيافـت ) 4
 

خارهـــا در زيـــر پهلـــو داشـــت آرامـــي نيافـــت
 

ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» تعلقي بي -اميد -طلبي كمال -ناپايداري«مفاهيم  -۱۶۵

عزّت و خواري كه پشت و روي كار عالم است الف)    
 

د رنـدي كـه نـدارد كـار بـر دنيـا يكـي اسـتنز
 

ب) با درد خوش توان بود عمري بـه بـوي درمـان
 

بــا غــم بــه ســر تــوان بــرد گــر غمگســار باشــد
 

سرا تا كي اسير آب و گل باشيم ج) در اين وحشت
 

ــه ــي ب ــرا راه ــن م ــت ك ــاال كرام ــالم ب ســوي ع
 

ــــار ــــردش روزگ ــــد گ ــــه را بركش د) ك
 

بـــــاركـــــه روزي ز خـــــاكش نيايـــــد غ
 

  د -الف -ج -) ب4  الف -ب -ج -) د3  الف -ب -د -) ج2  ج -الف -ب -) د1  

  ۱۶۶-۱۷۵( املفرداتأو املفهوم أو أو الّتعریب  الجواب للّرتجمةعّین األصّح و األدّق يف(:  

  : )یا أیُّها اإلنسان ما غرَّک بربّک الکریم( -۱۶۶

  ات مغرور کرد؟ یزی تو را نسبت به پروردگار بخشندهچ چه ای انسان ) ۱  

  ای انسان نسبت به پروردگار بخشندۀ خویش مغرور نشدی؟ ) ۲  

  گر مغرور جلوه داده است؟ یزی انسان را در پیشگاه پروردگار رحمتچ چه )۳  

  ت؟گر تو را مغرور کرده اس یزی در مقابل پروردگار رحمتچ چه ای انسان ) ۴  
»: لحکومة بإعامر البالد و تطویر إمکانّیاتها و ال یتحّقق يشٌء إّال مع الَجهد!تهتّم ا« -۱۶۷

  شود مگر با کوشش! ولی چیزی محّقق منی ،سازی امکانات آن اهتامم ورزیده ) دولت برای آبادسازی کشور و بهینه۱  

  شود! چیزی محّقق می) حاکمیّت به آباد ساخنت کشور و بهبود امکانات آن توّجه دارد و فقط با تالش، ۲  

  شود، آن هم تالش است! فقط یک چیز محّقق می اما  ،کند ) دولت به آبادسازی کشور و بهرت شدن امکانات توّجه می۳  

  یابد مگر با تالش! ورزد و چیزی تحّقق منی سازی امکانات آن اهتامم می ) حکومت به آباد کردن کشور و بهینه۴  
»: يف أکل اللّحوم یؤّدي إلی األمراض املؤملة الّتي ترضّنا! کان یقول الخبیر: اإلکثار« -۱۶۸

  زد! شود، به ما آسیب می های دردآوری را منجر می هایی که بیامری گفت: افزایش در خوردن گوشت ) کارشناس می۱  

  زنند! میشود که به ما آسیب  ها منجر به بیامری های دردآوری می روی در خوردن گوشت گفت: زیاده ) کارشناس می۲  

  رسانند! شود که به ما رضر می های دردآوری منجر می روی در خوردن گوشت به بیامری ) کارشناس گفته بود: زیاده۳  

  رساند! های دردآورتری منجر شد که به ما نیز رضر می ها به بیامری گفت: افزایش در خوردن گوشت ) کارشناس می۴  

کتاب کل :۳ قران زبان عربی،

´ 20
پيشنهادي زمان
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»:الحة للّزراعة لیريّب الخرضاوات تربیة األوالد!یستفید املُزارع من األرض الّص « -۱۶۹  1111

  کرد تا سبزیجاتی برای رشد فرزندان پرورش دهد! برداری می کشت بهره قابل ) کشاورز از زمین۱  

  کند! ) کشاورز برای اینکه مانند تربیت فرزندان، سبزی تازه پرورش دهد، از زمین مناسب کشت استفاده می۲  

  برداری کند! داد تا از زمین مناسب کشت بهره فرزندان، سبزیجات پرورش می) کشاورز مانند تربیت ۳  

  کند تا سبزیجات را مانند پرورش فرزندان، پرورش دهد! کشت استفاده می قابل ) کشاورز از زمین۴  

  »:غلیظ القلب الّذي ما أعتق الّصبّي بل َقَتلَه خلف الّتّل! الجنديّ لن أنسٰی ذلک « -۱۷۰

  نگدل را فراموش نخواهم کرد که کودک را آزاد نکرد بلکه او را پشت دشت به قتل رسانده بود!) آن رسباز س۱  

  ) رسباز سنگدل را از یاد نربدم که آن فرزند را رها نکرده بود و او را پشت تپّه کشت!۲  

  !) آن رسباز سنگدل فراموش نخواهد کرد که کودک را رها نکرد بلکه پشت دشت او را به قتل رساند۳  

  ) آن رسباز سنگدل که کودک را آزاد نکرد بلکه پشت تپّه او را کشت، فراموش نخواهم کرد!۴  

: الخطأعیِّن  -۱۷۱

  کند! گویش اعتامد منی کالسی دروغ ) أختي العزیزة ال تعتمدي علی زمیلتک الکاذبة!: خواهر عزیزم به هم۱  

  خوانم! گامن فرامی به کارهای نیک بی) أدعو الّناس إلی األعامل الّصالحة دعوًة!: مردم را ۲  

  کند! ین حیوانات به آهوی کوچک حمله میتر کوچک) ال یهجم علی الغزالة الّصغیرة إّال أصغر الحیوانات!: فقط ۳  

  چیزی بهرت از لبخند مقابل مردم نیست! ) ال يشَء أفضل من البسمة أمام الّناس!: هیچ۴  

عیِّن الّصحیح:  -۱۷۲

  مقیم الّصالة و من ذّریّتي!: پروردگارمان من و فرزندانم را از برپادارندگان مناز قرار داد! ) ربّنا إجعلني۱  

  چیزی توامنند است! هر دانم که خداوند بر  ه علی کّل يشٍء قدیٌر!: می) أعلم أّن اللّ ۲  

  تبه هستید.: سست نباشید و اندوهگین نشوید و شام بلندمر )و ال تهنوا و ال تحزنوا و أنتم األعلون() ۳  

  دانند با کسانی که ندانستند یکسان هستند. : آیا کسانی که می)هل یستوي الّذین یعلمون و الّذین ال یعلمون() ۴  

  »............... مصاعب الحیاة!لـ  إّن اإلنسان ............... ال یشعر بـ ............... فیسعیٰ «عیِّن الّصحیح للفراغات:  -۱۷۳

  ) الّناجح/ البیئة/ تغییر۴  ) الّدؤوب/ الیأس/ تقنیة۳  ) الّدؤوب/ خیبة األمل/ تحویل۲  لوجع/ تقنیة) الّنشیط/ ا۱  

»:ای بندگان من! پشت رس دیگران چیزی را نگویید که دوست ندارید دربارۀ شام گفته شود!« -۱۷۴

 ) یا عباِد! ال تَقولوا خلَف اآلخرین ما ال تُحبّون أن یُقال عنکم! ۱  

بادي! یجب أّال یقولوا خلف غیرکم شیئاً ال تحبّون أن یقولوا عنکم!) یا ع۲  

 ) یا عابدّي! مل تقولون خلف غیرکم ما ال تحبّون أن یقولوا عنکم!۳  

 ) یا عابدّي! ال تقولوا خلف اآلِخرین ما تحبّون أّال یقال عنکم!۴  

   املفهوم:يف غیراملناسبعّین  -۱۷۵

ــن أحســنَ ( )۱ ــیُع أجــَر م ــا ال نُض ــالً إنّ :)عم
  

کـــار نیکــــو گــــم نشـــد پــــیش خــــدا  
  

ـــد جـــزا کـــه نیکـــی می چـــون   کنـــی آی
  

:!دواؤك منك و ما تُبُرص و داؤك منك و ال تشـعر) ۲
  

سینه ماالمال درد است ای دریغا مرهمی  
  

دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همـدمی  
  

:!إّن دنیـــاکُم عنـــدي ألهـــوُن مـــن ورقـــةٍ ) ۳
  

جهانـــــــا رسارس فسوســـــــی و بـــــــاد  
  

ـــاد   ـــد ش ـــرد خردمن ـــت م ـــو نیس ـــه ت ب
  

ــّالم ال() ۴ ــت ع ــك أن ــا إنّ ــم لن ــوبغُ ال عل :)ی
  

ـــر دو جهـــان   ـــای رازی بـــه ه ـــو دان ت
  

ـــود ز   ـــر آن و نب ـــش ب ـــم و دان ـــا عل م
  

  ۱۷۶-۱۷۸( الّتحليل الّرصيفّ اإلعراب و عنيِّ الّصحيح يف(:  

 :)یا عبادي الّذین آَمنوا إّن أريض واسعة( -۱۷۶

 معرب/ منادی و منصوب -و هو مذکّر» عابد«ع سامل مفرده جم -) عباد: إسم۱  

متعّد/ فعل مع فاعله  -»إفعال«مزید ثاليّث من باب  -للمخاطبین -) آمنوا: فعل أمر۲  

 معرب/ إسم الحروف املشبّهة بالفعل  -»جمعه: أرايض«مفرد  -) أرض: إسم۳  

 و مرفوع بالّضّمة» إنّ «معرب/ خرب  -معرفة -مؤنّث -مفرد -) واسعة: إسم الفاعل۴  

»:عندما یشعر هذا الطّائر بالخطر قرب عّشه، یطیر طَیراناً رسیعاً!« -۱۷۷

 و الجملة فعلیّة» الطّائر«الزم/ فعل و مفعوله  -مجرّد ثاليثّ  -للغائب -) یشعر: فعل مضارع۱  

 ةٌ و الجملة فعلیّ » عّش «الزم/ فعل و فاعله  -مجرّد ثاليثّ  -للغائب -) قرب: فعل ماٍض ۲  

 »طیراناً «معلوم/ فعل و مفعوله  -»ط ی ر«ماّدته  -لیس له حرف زائد -) یطیر: من األفعال املضارعة۳  

»رسیعاً «معرب/ مفعول مطلق للّنوع و منصوب و موصوف للّصفة  -نکرة -مذکّر -مفرد -) طَیراناً: إسم۴  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



ي 
صيل

تح
ل 
سا

00 - 
99  

رة 
شما

چة 
تر
دف

2 - 
ي 
اص
ص
خت
ن ا
مو
آز

31 
ت 
ش
يبه
رد
ا

14
00

 ) 
ي 
سان

 ان
وم
 عل
شي

ماي
 آز
وه
گر

(  

»:تؤّدي إلی إختالل الّتوازن! الّروابط املتداِخلة بین الکائناِت الحّیِة و بیئتها ال«-۱۷۸  1212

 معرب/ مبتدأ و مرفوع و الجملة إسمیّةٌ  -معرّف بأل -مؤنّث -جمع تکسیر -) الّروابط: إسم۱  

معرب/ صفة  -معرّف بأل -»تداخل«مصدره  -) املتداخلة: إسم املفعول من فعل له حرفان زائدان۲  

معرب/ مجرور بحرف الجاّر  -»خ ت ل« ماّدته -مذکّر -مفرد -»إفتعال«) اختالل: مصدر من باب ۳  

إلیه و مجرور معرب/ مضاف -معرّف بأل -مصدر من فعل له حرف زائد -مذکّر -) التّوازن: مفرد۴  

 ۱۷۹-۱۸۵( عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة(:  

 عّین الّصحیح يف ضبط حرکات الکلامت: -۱۷۹

َوید َصبيٌّ سُ ۱   َي فیام بعد ألِفرد نوبل!) ُولَِد يف َمملکِة السُّ ) ما کاَن َغرَُض نوِبل ِمن اِخِرتاِع الّدینامیَت إشاَعَة الحروِب!۲  مِّ

  ۳! ) إّن املُخرتِعات الَجدیدَة بَضائٌع تساِعُدنا لِتسهیِل األمور!۴  ) لکّل ما یَخرتِعه اإلنساُن وجهاُن: الوجُه الّناِفع و الَوجُه املُِرضُّ

في أََشدُّ (نافیٌة للجنس): عیِّن ما فیه النَّ  -۱۸۰

  َه أّال یَْعبُدوا الّشیطاَن!) عاَهَد هؤالء املؤمنوَن اللّ ۲  ) ال یَخُرُج هذا الطّفل بعیداً َعْن أُّمه!۱  

حَّ ۴  ) ذلَک الّالِعُب ال یَتَقّدُم يف قامئة املسابقات إّال ُخطَوتَیِْن!۳     ِة!) َعلِْمُت يف حیايت أنَّه ال ثروَة أَنَفُع من الصِّ

يف الّنوع:  یختلفعیِّن املفعول املطلق  -۱۸۱

  ) إذا مل یَقِدْر املَلُِک أْن یَْستلِم الحجر إستالماً خاَب و رََجَع!۲  ) إجتََهْدنا يف أعاملِنا إِجتهاداً کثیراً!۱  

  حیاة تََذکَُّر َمْن ال یَنساُهم أبداً!) تََذکَّرُت أسامَء األصدقاء يف ال۴  َه إِستغفاراً یُحبُّه املُخلَُصوَن!) إِستَْغفرُت اللّ ۳  

َق وقوُع الفعل فیه تحّققاً کاِمالً:  -۱۸۲ عیِّن ما تحقَّ

  ۱! هريِّ   ) کاَدِت الُکتُب تَسُقُط ِمْن یدي!۲  ) لَعلَّ هذا الطّالَب یَنَجُح يف إمتحانِِه الشَّ

  ملاّدة اُْستُخِدَمْت لِإلعامر و البناء!) کانت هذه ا۴  ) أَخَذ املریُض یَْنَهض ِمن َمکانِِه لیشاهد الطّبیب!۳  

ُل الرِّسالَة:  -۱۸۳   عیِّن ما فیها حرٌف یُکَمِّ

  )و یقوُل الکاِفر یا لیتني کُْنُت تراباً () ۲  ) کأنَّ إرضاَء الّناِس غایٌة ال تُْدَرُک!۱  

  یَن!ه یُحبُّ املحسن) و أحِسنوا إّن اللّ ۴  )فهذا یوم البعث و لکّنکم کنتم ال تعلمون() ۳  

الحال؟ ما جاءيف أّي عبارة  -۱۸۴

) َسمعنا ُمنادیاً یأمرنا عند صالة الّصبح بقراءتها!۲  ) ذهَب أخي األکرب باملکیّف عاجالً لیصلّحها املصلّح!۱  

) کانت ترضع األّم الحنون ولدها األصغر مبتسمة!۴  ) مل یستطع األعداء أن یهزمونا يف الحرب فرجعوا مأیوسین!۳  

:الخطأ عّین -۱۸۵

) أیّتها املعلاّمت امللتزمات! ال تنسین واجباتکّن أبدا!۲  ) یا األغنیاء! أنفقوا قسامً من أموالکم للفقراء!۱  

) أیّها املتفرّجون لفریقنا! رجاء شّجعوا فریقکم!۴  ) یا إله املؤمنین! اِقض حاجات املحتاجین!۳  

پس از پيروزي انقالب اسالمي به امامت چه كسي در دانشگاه تهران اقامه شد؟اولين نماز جمعه  -۱۸۶

  اهللا مهدوي كني ) آيت4  اهللا بهشتي ) آيت3  يمطهر  استاد اهللا تيآ ) 2  اهللا طالقاني ) آيت1  
ژي) نمود؟تالبوت (ر قرارداد لغو به مجبور را شاه ناصرالدين مردم، اعتراضات كنارفتواي كدام مرجع بزرگ شيعه در  -۱۸۷

  اهللا آخوند خراساني ) آيت4  يراز يش يرزايماهللا  ) آيت3  ) حاج مالعلي كني2  ) ميرزا آقاخان كرماني1  
و پايان جنگ تحميلي، از سوي مرزهاي عراق به داخل خاك ايران هجوم آورد؟ ۵۹۸كدام گروه مبارز مسلح، پس از پذيرش قطعنامۀ  -۱۸۸

  نقاب ) سازمان2    ) سازمان مجاهدين خلق1  
  خلق ييفدا  يها كيچر  سازمان) 4    ياسالم ۀمؤتلف يها ئتيه) 3  
كدام عامل، صدمۀ شديدي به صنايع ايران در عصر قاجار وارد آورد؟ -۱۸۹

    رويۀ پنبه و ابريشم ) صادرات بي2    يياروپا  يكاالها) واردات 1  
  ي اصالحي اميركبير با مرگ ويها ) ناتمام ماندن برنامه4  كااليي دولتي ) اتكا بر شيؤه توليد خرده3  
كرد كه مهمترين راه پيشرفت و توسعۀ كشور چيست؟ رضاشاه تصور مي -۱۹۰

  توسعه مانند خطوط آهن يها رساختيز ) توجه به 2  ها ها و اصالح و بازسازي آن ) افزايش وزارتخانه1  
  ) تقليد از غرب و اشاعۀ فرهنگ غربي4  بحجا كشف و ها لباس كردن شكل  ك) ي3  

)سنجش سازمان حذفیات گرفنت نظر در با( کتاب کل :۳ تاریخ
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هاي خو السلطنه با ستمگري در آستانۀ انقالب مشروطه، شعاع -۱۹۱  1313

  ) فارس4  ) كرمان3  ) خراسان2  ) آذربايجان1  
ترين دستاورد ارتش نازي، شكست و اشغال كدام كشور در جنگ جهاني دوم بود؟ مهم -۱۹۲

  ) فرانسه4  ) انگلستان3  ) لهستان2  ) روسيه1  
ايران وادار كرد؟ در موردهاي پيشين و توافق  چه موضوعي، روس و انگليس را به رفع اختالف -۱۹۳

  ) ظهور استعمارگري جديد به نام آلمان2   ) قدرت گرفتن ناپلئون در فرانسه1  
شاه و مجلس  لي) كشمكش بين محمدع4   ) پيروزي انقالب مشروطه در ايران3  
ي، رهبر حزب فاشيست، چه سودايي در سر داشت؟نيموسول -۱۹۴

  يحاتيتسل عيصنا ) توسعه و تقويت 2   ٔه بالكانرجزي ) تسلط بر شبه1  
  هاي كمونيستي در اروپا ) ترويج انديشه4  باستان روم يامپراتور ) احياي دوبارٔه 3  
وزير خود را بركنار نمود؟ مبني بر ايجاد فضاي باز سياسي، كدام نخست كايآمر يها خواسته به مساعد پاسخ درپهلوي  شاهمحمدرضا -۱۹۵

) اميرعباس هويدا 4  يامام فيشر  جعفر) 3  ) جمشيد آموزگار2  اهللا زاهدي ) فضل1  
با كدام اقدام آغاز شد؟ (ره)اولين مرحلۀ فعاليت سياسي و مبارزٔه امام خميني -۱۹۶

  ب سفيدپرسي مربوط به انقال  ) تحريم همه1  
  عنوان عزاي عمومي به 1342) اعالم عيد نوروز 2  
  واليتي و يالتيا  يها انجمن انتخاباتنامۀ  ) اعتراض به تصويب3  
  ) سرزنش شاه پس از واقعۀ فيضيه و حرام دانستن تقيه در برابر ظلم حكومت4  
ها را شكست داد؟ كدام كشورها جنگيد و آن ويلهلم يكم (فرمانرواي پروس) براي تأسيس امپراتوري آلمان (رايش دوم) با -۱۹۷

  ) فرانسه، بلژيك و دانمارك2  مجارستان و فرانسه -) دانمارك، اتريش1  
  مجارستان، فرانسه و هلند -) اتريش4    ) هلند، بلژيك و فرانسه3  
چه بود؟ ۱۳۵۹س در ارديبهشت ماه سال طب به ينظام حملۀاز  كايآمرهدف  -۱۹۸

  يانقالب مردم و هبي محبوبي مذها تيشخص ترور) 1  
  ) طراحي يك كودتا با پشتيباني سازمان سيا و حزب بعث عراق2  
  بازداشتي از ايران انييكا يآمر  كردن خارج و تهران در مركز چند ريتسخ) 3  
  تفرقه و اختالف به يرانيا  مختلف اقوام زيآم مسالمت يزندگ و يكپارچگ) تبديل ي4  
اهللا كاشاني چه بود؟ به رهبري آيت ۱۳۳۱تير  ۳۰نتيجۀ قيام مردمي  -۱۹۹

 يپهلو ميرژ  يسرنگون به مبارزه نهايي هدف) تغيير 2  ) قطع رابطۀ سياسي و اقتصادي ايران با لندن1  
  ي در كنار دانشگاهياناسيس مبارزات به ونيروحان) روي آوردن 4  وزيري و وزارت جنگ ) انتصاب دكتر مصدق به نخست3  
شود؟ ياد مي» مرواريد«قدس، از كدام اقدام رزمندگان غيور ايراني با عنوان عمليات در تاريخ دفاع م -۲۰۰

  گير كردن منافقين در گردنۀ چهارزبر ) زمين2  صدام متجاوز يروهاين) آزادسازي آبادان از محاصرٔه 1  
  يي صداما يدر  يروين نابودي و راقع يها اسكله) انهدام 4  يبعث ميرژ  يرادار  و يارتباط مراكز و ييهوا  يها گاهيپا ) بمباران 3  

عبارت زير، تعريف كدام مفهوم جغرافيايي است؟ -۲۰۱

.»اند بعدها روستا يا شهر از آن محل گسترش يافته است مكاني كه مردم برحسب نياز، آن را براي زندگي انتخاب كرده و به اشغال درآورده«

  ) حوزٔه نفوذ4  ) موقعيت3  ) مقر2  ) هستۀ اوليه1  
درستي ذكر شده است؟ هاي زير در كدام گزينه به پاسخ پرسش -۲۰۲

چيست؟ ما كشور در اخير هاي سال در سيالب از ناشي هاي خسارت افزايش اصلي الف) دليل

؟آيد نميحساب  سيل به وقوع مديريت در اي غيرسازه هاي روش ب) كدام مورد از مزاياي

گيرد؟ سيل در كدام گروه از اقدامات مديريت سيل قرار مي مهار يا رافانح ج) هدايت،

  از وقوعپيش  -استفاده كمتر از مصالح -ها رودخانه گير سيل حريم در سازها و ) ساخت1  
  از وقوع  پس -دارند زيست محيط بر كمتري نامطلوب تأثيرات -اي سازه روش به توجه عدم) 2  
  از وقوع پس -ترند هزينه كم بسيار و مفيدتر درازمدت در -گياهي پوشش بردن بين ) از3  
  از وقوعپيش  -فراهم آوردن امكان هدايت سيل -هاي آبخيزداري ) عدم اجراي روش4  

بکتا کل :۳ جغرافیا
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-...............

لغزش ............... است. زمين

  بعد از وقوع -) كاهش نفوذپذيري2    قبل از وقوع -) افزايش نفوذپذيري1  
از وقوع  دبع -) افزايش نفوذپذيري4    قبل از وقوع -) كاهش نفوذپذيري3  
درستي بيان شده است؟ هاي زير در كدام گزينه به گزاره (غ) يا نادرستي (ص) درستي -۲۰۴

هايي است كه قدرت تخريب بيشتري دارند. افتد از زلزله خيز اطراف اقيانوس آرام اتفاق مي كمربند زلزله هايي كه در لهالف) زلز

خيزي منطقۀ ايران است. لرزه اصلي اوراسيا علت -ب) واگرايي صفحات عربستان و اقيانوس هند

دهد. مي روي آن كانوني نقطۀ در لرزه زمين تنش پ) شديدترين

  غ -ص -) غ4  ص -غ -) ص3  ص -ص -) غ2  غ -غ -ص) 1  
؟نداردمطابقت رو  روبههاي حوضۀ آبخيز شكل  كدام گزينه با ويژگي -۲۰۵

  ها طول تقريباً يكساني دارد. ) انشعابات پراكندٔه سرشاخه1  

  رسند. مي خروجي به زمان همها  جريان ) همه2  

  شوند. رجخاها  آبراهه آب تا شود مي صرف بيشتري زمان ) مدت3  

  هاي كشيده بيشتر است. ) خطر وقوع سيل در اين حوضۀ آبخيز نسبت به حوضه4  

الـف شـهر شرق در ب شهر بدانيم درجۀ شرقي باشد و ۴۵الف  شهر جغرافيايي طول دقيقه است. اگر ۴۰الف و ب،  هاي ساعت شهر اختالف -۲۰۶

واقع شده است، طول جغرافيايي شهر ب چند درجه است؟

  1 (65  2 (55  3 (25  4 (35  
كند؟ درستي پر مي هاي زير به ي خالي را در عبارتهاكدام گزينه جا -۲۰۷

شود. نقل پايدار دسترسي ............... براي همه در نظر گرفته مي و الف) در حمل

معني ............... است. مسير به يك در بيشتر نقاط ب) تعداد

كيلومتر باشد، شاخص انحراف اين مسير ............... است. ۵دو  آن بين مسير ترين كوتاه كيلومتر و ۷مكان  دو بين احداث قابل مسير طول اگر پ)

 درصد  140 -تأخير زماني بيشتر -) مساوي2  كيلومتر 140 -تأخير زماني كمتر -مساوي) 1  
  كيلومتر 140 -تأخير زماني بيشتر -) عادالنه4  درصد 140 -تراكم رفت و آمد -) عادالنه3  
نقل اشاره دارد؟ و توجه در مديريت حملمورديك از عوامل  هاي زير به كدام يك از عبارت هر -۲۰۸

قيمت تفاوت دارد. گران كاالهاي حمل شيؤه دارند، با نياز دار يخچال كانتينرهاي خاص يا مراقبت به كه كاالها برخي ونقل حمل الف) شيؤه

دارد. قرار در اولويت دارند، موقتي يا فصلي ونقل حمل تقاضاي كهاي  نواحي به دارند، نسبت جايي جابه به نياز اديزي جمعيت آن در كهاي  ناحيه ب)

  هاي جمعيتي ويژگي -) نوع و حجم محموله2  هاي جمعيتي ويژگي -) سرعت و زمان1  
  تقاضا -) نوع و حجم محموله4    تقاضا -) سرعت و زمان3  
درستي ذكر شده است؟ ها به يك از گزينه ، در كدام»و نقل حمل«هاي زير دربارٔه  عبارت (غ) يا نادرستي(ص)  درستي -۲۰۹

عباس بوده و بندر خرمشهر در جايگاه چهارم قرار داشته است. بندر مسافربري كشور بندر پرترددترين ۱۳۹۶الف) در سال 

است. داشته وجود جهان سراسر در لوله خط كيلومتر ميليون ۵/۳بيش از  ۲۰۱۴ب) در سال 

آيد. حساب مي نقل بخشي از جغرافياي اقتصادي به و نقل اساساً اقتصادي است و جغرافياي حمل و پ) ماهيت حمل

شد. ساخته فرانسه در بخار موتور به مجهز لوكوموتيوهاي نخستين هفدهم قرن اواخر ت) در

  ص -ص -غ -) ص4  غ -ص -ص -) ص3  ص -غ -غ -) غ2  غ -غ -ص -) غ1  
است؟ نشدهدرستي ذكر  نقل در كدام گزينه به و هاي مختلف حمل مزايا و معايب شيوه -۲۱۰

  نقل هوايي است. و اي و مصرف سوخت زياد از معايب حمل نقل جاده و ) دسترسي به نقاط مختلف در مسير راه از مزاياي حمل1  
  زيست است. ها، سازگاري با محيط مزاياي آن در مقايسه با ساير شيوهاما از جمله  ،نقل ريلي باال است و احداث پايانه در حمل ۀ) هزين2  
  اي است. نقل جاده و نقل است و ظرفيت پايين حمل بار از معايب حمل و حمل ٔهترين شيو صرفه به نقل دريايي مقرون و ) حمل3  
نقل  و مترقبه از معايب حمل پذيري در برابر حوادث غير له و آسيبنقل با خطوط لو و روزي از مزاياي حمل صورت شبانه ) انتقال حجم عظيمي از مايعات به4  

  اي است. جاده
اشاره دارد؟ GISهاي  يك از قابليت عبارت زير به كدام -۲۱۱

پوشـش مختلـف، نقـاط در آن تـراكم و روسـتا جمعيتها،  زمين شيب قبيل از هايي داده به جهت احداث يك مركز خدماتي در يك روستا«

».داريم نياز و... كشاورزيهاي  زمين محدودٔهها،  خانه لۀفاص گياهي،

  هاي جداگانه بندي و تركيب اليه ) طبقه2    يابي ) قابليت مكان1  
  ها بخش همۀ در اطالعات كردن روز به ) امكان4  اطالعات انواع بين رياضي و منطقي ارتباط ) برقراري3  
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است؟ نادرست» يهاي هادي روستاي طرح«كدام گزينه دربارٔه  -۲۱۲  1515

  شد.تأسيس  1358ها، در سال  ) سازمان متولي طراحي و اجراي اين طرح1  
  هاي اراضي روستا و تهيۀ نقشه وضع موجود آن است. هاي هادي روستايي شناسايي كاربري ) يكي از اركان طرح2  
  شود. مي معيّنروستا در آينده كشاورزي، خدماتي و چگونگي گسترش  مسكوني،هاي  ساماندهي كاربريها  طرح اين ) در3  
  گردد. هاي روستايي ارائه مي روستاها و ايجاد و توسعۀ راه اجتماعي و اقتصادي وضعيت براي بهبود ها راهكارهايي ) در اين طرح4  
يك از نيازها و مسائل شهرهاي امروز قرار دارد؟ ٔه زير، در حوزٔه كدام شد موارد و مفاهيم مطرح هريك از -۲۱۳

»هاي مداربسته نصب دوربين -نشيني زاغه -ونداليسم شهري -اواييخط بس«

  هاي اجتماعي آسيب -مسكن -امنيت شهري -) مبلمان شهري2  شهر هوشمند -اشتغال -مبلمان شهري -) خدمات عمومي1  
  شهر هوشمند -اشتغال -مبلمان شهري -) زيباسازي4  امنيت شهري -مسكن -هاي اجتماعي آسيب -) خدمات عمومي3  
درستي ذكر شده است؟ هاي زير در كدام گزينه به پاسخ پرسش -۲۱۴

يك از نواحي جهان بيشتر از سايرين است؟ الف) سرعت گسترش شهرنشيني در كدام

جهان است؟ در شهرنشيني الگوي تغييرات به مربوطهاي  ب) كدام مورد، از پديده

  ميليوني شهرهاي مكاني الگوي تغيير -) آمريكاي شمالي2  ريپراكندگي جمعيت و خدمات در نقاط شه -) آسيا و آفريقا1  
  پراكندگي جمعيت و خدمات در نقاط شهري -) آمريكاي شمالي4  ميليوني شهرهاي مكاني الگوي تغيير -) آسيا و آفريقا3  
كنند؟ خيز را پايش مي هاي لرزه اي چگونه موقعيت گسل تصاوير ماهواره -۲۱۵

  ها ) رصد تغييرات سطح منابع آب در امتداد گسل2  سطح زمين مواد جايي گيري جابه ) اندازه1  
  گيري گرماي امتداد گسل ) اندازه4  ها ) رصد ارتعاشات صوتي پيرامون گسل3  

ترتيب هريك از عبارات زير به كدام مفهوم اشاره دارد؟ به -۲۱۶

 زبان يك قوم يا جهان اجتماعي ■
 ت زندگيالراي حل مسائل و مشكش بالت ■
 اساس و مبناي تعاريف متفاوت از دانش علمي ■

 هويت فرهنگي -دانش عمومي -) پديدٔه اجتماعي2  هويت ديني يا دنيوي -دانش علمي -) ساختار اجتماعي1  
هويت ديني يا دنيوي  -دانش عمومي -) ساختار اجتماعي4  هويت فرهنگي -دانش علمي -) پديدٔه اجتماعي3  
عبارات كدام گزينه همگي اشاره به بازٔه زماني اوايل قرن بيستم، در جهان غرب دارد؟ -۲۱۷

 -تنهـا روش كسـب علـم عنـوان بـهروش تجربـي توجه بـه  -غيرعلمي دانستن علومي مانند فلسفه و اخالق -جاي تأكيد بر موضوع ) تأكيد بر روش به1  
 هاي غيرتجربي ستفاده از روشغيرعلمي دانستن علوم انساني و اجتماعي در صورت ا

تأكيـد بـر  -جانبه از دانش علمـي طور همه حمايت دانش عمومي به -گيري علم تجربي سكوالر شكل -) غيرعلمي دانستن علومي مانند فلسفه و اخالق2  
 جاي تأكيد بر موضوع  به روش

جاي تأكيد بـر  به تأكيد بر روش -گيري علم تجربي سكوالر شكل -جربيهاي غيرت ) غيرعلمي دانستن علوم انساني و اجتماعي در صورت استفاده از روش3  
  تنها روش كسب علم عنوان بهروش تجربي توجه به  -موضوع

غيرعلمي دانستن علومي مانند فلسفه و  -جانبه از دانش علمي طور همه حمايت دانش عمومي به -تنها روش كسب علم عنوان بهروش تجربي ) توجه به 4  
هاي غيرتجربي علمي دانستن علوم انساني و اجتماعي در صورت استفاده از روشغير  -اخالق

ها براي با هم زندگي كردن و وضع قواعد به اين منظور باشد؟ تواند از پيامدهاي پذيرش انسان عبارات كدام گزينه مي -۲۱۸

ها وجود آمدن نگاه انتقادي به فرهنگ به -اعد اجتماعيگيري تبيين تجربيِ قو  شكل -نظم اجتماعي -از ديگران توقعات و انتظارات) فهم 1  
 بيني رفتار ديگران پيش -پذير شدن همكاري با ديگران امكان -از ديگران توقعات و انتظاراتفهم  -) نظم اجتماعي2  
 بيني رفتار ديگران  پيش -تماعيگيري تبيين تجربيِ قواعد اج شكل -از ديگران توقعات و انتظاراتفهم  -پذير شدن همكاري با ديگران ) امكان3  
گيري تبيين تجربيِ قواعد اجتماعي  شكل -ها وجود آمدن نگاه انتقادي به فرهنگ به -پذير شدن همكاري با ديگران امكان -بيني رفتار ديگران ) پيش4  
كدام گزينه با عبارت زير به لحاظ مفهومي ارتباط دارد؟ -۲۱۹

.»ي گوناگوني را پديد آورندها ختوانند جوامع و تاري مي ها انسان«

. شوند كنند و از جوامع ساده به جوامع پيچيده تبديل مي سوي پيشرفت طي مي بهرا جوامع، مسير يكساني  ۀهم) 1  
 .ست و بود و نبود آن، وابسته به انسان استها ي انسانها جامعه محصول و مخلوق كنش) 2  
 . ترند در رفع نيازهاي خود تواناترند و به همين دليل پيشرفتهترند،  برخي جوامع از برخي ديگر پيچيده) 3  
 .و فقط بايد خود را با آن تطبيق دهيم و سازگار كنيمست نظم اجتماعي بيرون و مستقل از ما) 4  

  )سنجش سازمان حذفیات گرفنت نظر در با( کتاب کل :۳ شناسی جامعه

´ 15
پيشنهادي زمان
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كند؟ كدام گزينه جدول زير را كامل مي -۲۲۰  1616

پيامدعلت

(الف)يكسان دانستن نظم اجتماعي و نظم طبيعي

مانند هنر، ارتباط و انديشه ها عرصهاز در بسياري  ها ق انسانب روحيۀ خالسركو(ب)

(ج)قياليك فضيلت اخعنوان  بهمهرباني  در فهم نگاه تبييني

   مشـاهده و فهـم بـلقا - يي استها  و ارزش ها بدون آنكه بدانند اين نظم براي تحقق چه آرمانرعايت نظم  - نظم و ساختارهاي اجتماعي بره تأكيد بيش از انداز ) 1  
  ارزش بودن مهرباني و فداكارينبودن 

و نيازهـاي  هـا سلطۀ نظمي كه گويا هدفي جدا از انسان -تأكيد افراطي بر ساختارهاي اجتماعي -نظم و ساختارهاي اجتماعي بره تأكيد بيش از انداز ) 2  
 . ها دارد واقعي آن

سـلطۀ نظمـي كـه گويـا  -يي اسـتهـا  و ارزش ها بدون آنكه بدانند اين نظم براي تحقق چه آرمانظم رعايت ن -ها قيت انسانال اراده و خ) ناديده گرفتن 3  
 . ها دارد و نيازهاي واقعي آن ها هدفي جدا از انسان

 فداكاريارزش بودن مهرباني و مشاهده و فهم نبودن  قابل -تأكيد افراطي بر ساختارهاي اجتماعي -ها قيت انسانال اراده و خ) ناديده گرفتن 4  
ه مرتبط است؟ شد ترتيب عبارات كدام گزينه با مفاهيم داده به -۲۲۱

 فيلم سينمايي عصر جديد ■
 فيلم سينمايي تلقين ■
مطالعۀ زندگي اجتماعي با تأكيد بر معنا ■

 پردازان كنش اجتماعي نظريه -انسان به مثابه شيء -) انسان به مثابه آگاهي و معنا1  
شناسي تبييني عبور از جامعه -تر دانستن ويژگي آگاهي در كنش مهم -ويژگي اراده در كنش تر دانستن ) مهم2  
 پردازان كنش اجتماعي نظريه -انسان به مثابه آگاهي و معنا -) انسان به مثابه شيء3  
يني شناسي تبي عبور از جامعه -تر دانستن ويژگي اراده در كنش مهم -تر دانستن ويژگي آگاهي در كنش ) مهم4  
شناسان تبييني در كدام مفهوم است؟ و ماكس وبر در ارتباط با كنش اجتماعي و راه شـناخت آن، چـه نقطۀ شباهت تفكر ديلتاي با جامعه -۲۲۲

 اعتقادي داشت؟
پيچيـدگي و عمـق  ۀنشـانوجود نظريات متفـاوت،  -) جهان اجتماعي همانند جهان طبيعي، مراحل تكاملي دارد كه لزوماً به ارادٔه انسان وابسته نيست1  

 . هاست ي اجتماعي و البته دشواري فهم آنها پديده
ي اجتماعي و البته دشواري ها پيچيدگي و عمق پديده ۀوجود نظريات متفاوت، نشان -دارد جهان اجتماعي همانند جهان طبيعي، نظم و قواعد خاصي) 2  

 . هاست فهم آن
ي معنـادار ها كنش اجتماعي، معنادار است و پديده -كاملي دارد كه لزوماً به ارادٔه انسان وابسته نيست) جهان اجتماعي همانند جهان طبيعي، مراحل ت3  

 . ها را فهميد ي طبيعي، از طريق حواس مطالعه كرد، بلكه بايد معناي آنها توان همانند پديده را نمي
ي هـا توان هماننـد پديـده ي معنادار را نميها عي، معنادار است و پديدهكنش اجتما -دارد جهان اجتماعي همانند جهان طبيعي، نظم و قواعد خاصي) 4  

. ها را فهميد طبيعي، از طريق حواس مطالعه كرد، بلكه بايد معناي آن
 چه عاملي باعث در حاشيه قرار گرفتن تبيين در تقابل با تفسير شد؟ و اين پديده چه پيامدي براي علوم انساني و اجتماعي داشت؟ -۲۲۳
علوم انساني  هعنوان روش مستقل و ويژ  نزديك شدن به علوم طبيعي را ندارند و تفسير به ۀعلوم انساني و اجتماعي ديگر دغدغ -رويكرد تفسيري ۀغلب) 1  

 . شود و اجتماعي به رسميت شناخته مي
نزديك شـدن بـه علـوم طبيعـي را ندارنـد و تفسـير  ۀعلوم انساني و اجتماعي ديگر دغدغ -هاي اجتماعي هاي كنش در مطالعۀ پديده ) توجه به ويژگي2  

 . شود علوم انساني و اجتماعي به رسميت شناخته مي هعنوان روش مستقل و ويژ  به
ترديـد قـرار مورد كنـد،  اين باور كه مرز علم و غيرعلم را تجربه و تبيين تجربي تعيـين مـي -هاي اجتماعي هاي كنش در مطالعۀ پديده ) توجه به ويژگي3  

 و علوم انساني از علوم اجتماعي جدا شد. گرفت
 و علوم انساني از علوم اجتماعي جدا شد. ترديد قرار گرفتمورد كند،  اين باور كه مرز علم و غيرعلم را تجربه و تبيين تجربي تعيين مي - رويكرد تفسيري ۀغلب )4  
پاسخ دهيد: با توجه به مفهوم قدرت اجتماعي و مفاهيم مرتبط با آن به سؤاالت زير -۲۲۴

 آيد؟ قدرت اجتماعي چه زماني پديد مي ■
 فراد چيست؟تنها راه به خدمت گرفتن فعاليت ارادي ا ■
 انواع تبعيت كدامند؟ ■
نامند؟ را چه مي آيد دست مي قدرتي كه بدون استفاده از تهديد و با رضايت طرف مقابل به ■

 هژموني -تبعيت دروني و تبعيت بيروني -اه جلب تبعيّت آن -) هنگامي كه با اراده و آگاهي كاري انجام شود1  
 هژموني  -تبعيت با كراهت و تبعيت با رضايت -ها ٔه آنتأثير گذاردن بر اراد -پذيرش و توافق ديگران) با 2  
 قدرت مقبول -تبعيت با كراهت و تبعيت با رضايت -اه جلب تبعيّت آن -پذيرش و توافق ديگران) با 3  
قدرت مقبول  -تبعيت دروني و تبعيت بيروني -ها ٔه آنتأثير گذاردن بر اراد -با اراده و آگاهي كاري انجام شود ) هنگامي كه4  
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يك از رويكردهاي جام ترتيب هريك از عبارات زير به كدام به -۲۲۵  1717

 .داند مطالعۀ علمي نمي قابل ي سياسي راها ي انساني از جمله ارزشها با منحصر كردن علم به علوم تجربي، ارزش ■
 .كند عنوان يك پديدٔه خنثي و فاقد معنا مطالعه مي و معنازدايي از قدرت، آن را بهزدايي  با ارزش ■
 .دانند ويژه در عرصۀ قدرت را ضروري مي ي اجتماعي بهها يافتن راهي براي داوري علمي دربارٔه ارزش ■
هد.د ها ارائه نمي ك و معياري براي ارزيابي علمي آنالكند و م ي سياسي بسنده ميها امو نظ ها به توصيف ارزش صرفاً ■

انتقادي  -تفسيري -تفسيري و تبييني -) تفسيري و تبييني2  انتقادي -انتقادي -تبييني -) تفسيري و تبييني1  
 يري تفس -انتقادي -تبييني -) تبييني4  تفسيري -تفسيري -تفسيري و تبييني -) تبييني3  
؟اند درستي اشاره كرده ها به به انواع تفاوت موارد  شده كدام هاي داده در مثال -۲۲۶

ب) رنگ پوست: تفاوت اسميالف) وزن: تفاوت اسمي

 د) قد: تفاوت اسميج) ثروت: نابرابري اجتماعي
 و) هوش: نابرابري طبيعياي ) جنسيت: تفاوت رتبهه

ماعيز) تحصيالت: نابرابري اجت

 ز -ه -د -) ب4  و -ه -ج -) الف3  و -د -ب -) الف2  ز -و -ج -) ب1  
ها چه نگاهي را و فرهنگ ها براي دفاع از ارادٔه افراد، گروهكدام گزينه به اشتراك رويكرد تفسيري و انتقادي اشاره دارد؟ و رويكرد انتقادي  -۲۲۷

كند؟ مطرح مي

پردازنـد و  نقد وضعيت موجود جهان اجتماعي مـيبه  -كند خود را خلق مي ٔهي ويژها را دارد و معاني و ارزشهر فرد، گروه و فرهنگي ارادٔه خاص خود ) 1  
 در فرهنگ و جامعه هستند. يي براي رسيدن به يك وضعيت بهتر ها  حل تجويز راه دنبال به

فرد يا گروهي بر فـرد يـا گـروه ديگـري تحميـل شـود يـا  ٔهنبايد اراد -ستها و فرهنگ ها ي افراد، گروهها اراده ۀساخته و پرداخت ها تمام معاني و ارزش) 2  
 . جغرافيايي و محدودٔه تاريخي خود فراتر رود و بر فرهنگ ديگري اعمال سلطه كند ٔهفرهنگي از گستر

كنند تـا از  تارهاي سركوبگر، تأكيد ميبر ضرورت انتقاد علمي از ساخ -ستها و فرهنگ ها ي افراد، گروهها اراده ۀساخته و پرداخت ها تمام معاني و ارزش) 3  
 . را فراهم آورندتر  انساني هاي فرهنگگيري  شكل ۀپيشگيري كنند و زمين ها ساختاري بر انسان هرگونه ۀسلط

مـاعي بسـنده ي اجتهـا به توصـيف و تبيـين پديـده -كند خود را خلق مي ٔهي ويژها هر فرد، گروه و فرهنگي ارادٔه خاص خود را دارد و معاني و ارزش) 4  
  .كند ي ارزشي (خوب و بد) و هنجاري (بايد و نبايد) ارزيابي ميها كالپردازد و آن را با م مطالعه ميمورد ي ها كند بلكه به داوري ارزشي پديده نمي

رن چـه؟ و در دورٔه پسـامدسياسـي شـدو جاي قشربندي و كشمكش طبقاتي، محور اصلي مباحثـات فكـري  هويت بهدر چه بازٔه زماني  -۲۲۸

دهد؟ ها تنازع و درگيري را افزايش مي شوند و چه عاملي در همۀ اين عرصه هايي كانون نزاع و كشمكش مي حيطه

  نگاه انتقادي -سياست، فرهنگ، اقتصاد، علم -) اوايل قرن بيستم1  
  سياست هويت -دانش، قدرت، هويت، ثروت -) اوايل قرن بيستم2  
 سياست هويت -دانش، هويت قدرت،، ثروت -اواخر قرن بيستم) 3  
 نگاه انتقادي  -سياست، فرهنگ، اقتصاد، علم -اواخر قرن بيستم) 4  
پيامدهاي نگاه زير در كدام گزينه آمده است؟ -۲۲۹

.»كند محصول شرايط اجتماعي و فرهنگي است و هر گروه، جامعه و فرهنگي نيز دانش خاص خود را توليد مي دانش، تماماً«

انكـار  -ي انساني و فرهنگـيها به حاشيه راندن و حذف هويت -ها گرفتن امكان شناخت واقعي از انسان -هاي مختلف داوري ميان شناخت ) ناتواني در1  
اساس دانش 

 انكار اساس دانش -ناتواني در تشخيص شناخت صحيح -هاي مختلف ناتواني در داوري ميان شناخت -) ناتواني در تشخيص دانش و شناخت بهتر2  
نـاتواني در تشـخيص دانـش و  -و اصالت بخشيدن به آن ها تأكيد بر تنوع و تكثر هويت -ها گرفتن امكان شناخت واقعي از انسان -) انكار اساس دانش3  

 شناخت بهتر 
 -الت بخشيدن به آنو اص ها تأكيد بر تنوع و تكثر هويت -ي انساني و فرهنگيها به حاشيه راندن و حذف هويت -) ناتواني در تشخيص شناخت صحيح4  

 ناتواني در تشخيص دانش و شناخت بهتر 
ترتيب هريك از عبارات زير به كدام نگاه قرآن به اجتماع اشاره دارد؟ به -۲۳۰

 هاي اجتماعي چرايي اتفاقات جهان ■
 گذرد. هاي اجتماعي مي اشاره به آنچه در جهان ■
 فرهنگ حق در جهان اجتماعي ■
 هاي اجتماعي ه جهانتأييد رفتار عاقالن ■

 هاي اجتماعي  نقد و ارزيابي جهان -ترسيم جامعۀ آرماني -توصيف -) تبيين1  
هاي اجتماعي  نقد و ارزيابي جهان -هاي اجتماعي نقد و ارزيابي جهان -توصيف -) تبيين2  
 ترسيم جامعۀ آرماني  -ترسيم جامعۀ آرماني -تبيين -) توصيف3  
 ترسيم جامعۀ آرماني  -هاي اجتماعي يابي جهاننقد و ارز  -تبيين -) توصيف4  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



ي 
صيل

تح
ل 
سا

00 - 
99  

رة 
شما

چة 
تر
دف

2 - 
ي 
اص
ص
خت
ن ا
مو
آز

31 
ت 
ش
يبه
رد
ا

14
00

 ) 
ي 
سان

 ان
وم
 عل
شي

ماي
 آز
وه
گر

(  

و در ارتباط با  نادرستكدام گزينه در ارتباط با جوامع جاهله  -۲۳۱  1818

 . شود علم در مدينۀ فاضله، به علم تجربي محدود نمي -نامند مي» مدينۀ جاهله«را  اند بهره جوامعي كه از علوم عقلي بي) 1  
  علـوم عقلـي و وحيـاني را  تنهـاعلـم در مدينـۀ فاضـله،  -گيـرد مـي بـر شود و علوم عقلي را نيز در ، به علم تجربي محدود نميجاهلهدر مدينۀ علم ) 2  

 .گيرد مي بر در
كه بر محور علم اي  معهجا -و حقيقت زندگي سخن بگويد ها ، آرمانها علمي كه از ارزش نه ،تواند وجود داشته باشد علم ابزاري مينه در جوامع جاهله ) 3  

 است. فاضله هيافته باشد، مدين سازمان
مدينۀ فاضله جامعۀ آرماني موردنظر فارابي است. -تواند شكل بگيرد ، نميو حقيقت زندگي سخن بگويد ها ، آرمانها علمي كه از ارزش هدر جوامع جاهل) 4  
ترتيب هريك از عبارات زير به كدام شخصيت اشاره دارد؟ به -۲۳۲

.ناميده است »علم مدني« دانسته و آن را علوم انساني مي ۀعلم اجتماعي را زيرمجموع ■

 .در مطالعات خود از جامعۀ آرماني سخني نگفت ■
»بي است؟الچرا ايران كشوري انق: «دربارٔه ايران با اين عنوان نوشته استاي  مقاله ■

كيالسوفيا كوت -ابوريحان بيروني -ونخلد ) ابن2  كيالسوفيا كوت -خلدون ابن -خلدون ) ابن1  
 نيكي كدي -خلدون ابن -) فارابي4  نيكي كدي -ابوريحان بيروني -) فارابي3  
ترتيب هريك از عبارات زير به كدام مفهوم از عقل اشاره دارد؟ به -۲۳۳

 داوري دربارٔه مناسبات و ارتباطات انساني ■
.شود ل فهميده ميمعناي برخاستن يك فرد در جمع با كمك اين عق ■

 د.شو قانون جاذبۀ زمين در فيزيك با اين عقل شناخته مي ■
.شناسد خوبي عدالت و بدي ظلم را مي ■

  عقل نظري -عقل ابزاري -عقل نظري -) عقل انتقادي1  
 عقل عملي -عقل نظري -عقل تفسيري -) عقل انتقادي2  
  عقل عملي -عقل نظري -عقل تفسيري -) عقل عملي3  
 عقل نظري  -عقل ابزاري -عقل نظري -قل عملي) ع4  
عبارات كدام گزينه در ارتباط با علم فقه و كاركردهاي آن درست هستند؟ -۲۳۴

ي قـومي، ها رسميت شناختن تفاوت مي با بهالفقه اس -كند مي، احكام و قواعدي را مطرح ميالدربارٔه چگونگي رفتار اجتماعي مسلمانان و جامعۀ اس) 1  
مي با استفاده از اين شاخۀ علم اجتماعي خود، الجامعۀ اس -مي تبديل كردالگيري امت اس را به فرصتي براي شكل ها ني و فقهي، اين تفاوتنژادي، زبا

 . كند ها داوري مي نمايد و دربارٔه آن رفتارها و هنجارهاي اجتماعي را ارزيابي و نقد مي
مي با اسـتفاده از ايـن شـاخۀ الجامعۀ اس -كند ، احكام و قواعد آن را نيز مشخص ميكند ا تبيين ميمسائل اجتماعي را توصيف يعالوه بر اينكه فقه، ) 2  

دربارٔه چگونگي رفتار اجتماعي مسـلمانان و  -كند ها داوري مي نمايد و دربارٔه آن علم اجتماعي خود، رفتارها و هنجارهاي اجتماعي را ارزيابي و نقد مي
 . كند را مطرح ميمي، احكام و قواعدي الجامعۀ اس

مي، احكام و قواعـدي را الدربارٔه چگونگي رفتار اجتماعي مسلمانان و جامعۀ اس -كند ي جامعۀ مطلوب و آرماني را مشخص ميها علم فقه تنها ويژگي) 3  
مي الگيري امـت اسـ براي شكل را به فرصتي ها ي قومي، نژادي، زباني و فقهي، اين تفاوتها رسميت شناختن تفاوت مي با بهالفقه اس -كند مطرح مي
 .تبديل كرد

فقـه،  -مي تبديل كردالگيري امت اس را به فرصتي براي شكل ها ي قومي، نژادي، زباني و فقهي، اين تفاوتها رسميت شناختن تفاوت مي با بهالفقه اس) 4  
ي جامعـۀ مطلـوب و هـا علم فقه تنهـا ويژگـي -كند ص مي، احكام و قواعد آن را نيز مشخكند مسائل اجتماعي را توصيف يا تبيين ميعالوه بر اينكه 

. كند آرماني را مشخص مي
هاي زير درست هستند؟ يك از گزينه در ارتباط با عقالنيت در جهان اسالم كدام -۲۳۵

ز مـتن فرهنـگ وخـود را ا ۀو اعتبار روشـنگران ها ي تاريخي محيط خود، ارزشها تعامل با فرهنگ و سنتدر م النيت در جهان اسالعق الف)

 .گيرد ن ميالي عامها كنش
ي فرهنگي، اجتماعي و تـاريخيها و آرمان ها ي حسي و تجربي و همچنين هنجارها و ارزشها م دادهالنيت مورد استفاده در جهان اسالعقب) 

 .دهد پيرامون خود را مورد ارزيابي انتقادي قرار مي
ي فرهنگـي،هـا و آرمـان ها با هنجارها و ارزشندارد، بلكه ي حسي و تجربي تعامل فعال ها هم با دادالنيت مورد استفاده در جهان اسالعقج) 

 .اجتماعي و تاريخي پيرامون خود تعامل فعال دارد
.م در توليد دانش علمي دربارٔه محيط فرهنگي و اجتماعي نقش محوري داردالنيت جهان اسالعقد) 

.بخشد را با استفاده از وحي سامان مي ي علميها عرصه ۀم همالنيت جهان اسالعق) ه

.دهد تنهايي سامان نمي به ي علمي راها عرصه ۀم در توليد دانش علمي همالنيت جهان اسالعقو) 

ه -د -) ج4  ه -ج -) الف3  و -د -) ب2  و -ب -) الف1  
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1919  
درست است؟» سيشنا معرفت«و » وجودشناسي«كدام تحليل دربارٔه رابطۀ  -۲۳۶

  شود. پس نوعي وجودشناسي محسوب مي ،شناسي بخشي از دانش فلسفه است ) از آنجا كه معرفت1  
  شناسي يك قسمت خاص از وجودشناسي خواهد بود. است، معرفت» وجود«نوعي » علم«) چون 2  
  م است.ولي مقدمۀ الزمِ وجودشناسي به معناي عا ،كند بحث مي» معرفت«شناسي دربارٔه  ) معرفت3  
  شناسي بخشي از وجودشناسي به معناي خاص است. است لذا معرفت» وجود«قسمي از » علم) «4  
...............» چيستي«و » هستي«دو مفهوم  -۲۳۷

  روند. كار مي وگوهاي روزمره و حتي علمي هستند و معموالً در كنار هم به ها در گفت ) از پركاربردترين مفاهيم ميان انسان1  
  توان به آن رسيد. هاي فلسفي مي وگوهاي عادي دارند كه فقط با طي كردن قدم ر فلسفه معناي متفاوتي نسبت به گفت) د2  
  غلط چيزي را كه نيست، واقعي و موجود بپنداريم.  گردد كه به شوند و منجر به اين مي ) در بسياري مواقع با هم اشتباه مي3  
  كنند. فقط در ذهن با هم مغايرت دارند و به دو جنبۀ مختلف از اشيا اشاره مي ) خارج از ذهن يك مفهوم واحد هستند و4  
الوجودها از حيث بودن يا نبـودن، تفـاوت الوجود، آنچه بين ممكن الوجود هستند يا ممكن با توجه به اينكه موجودات از نظر ذاتي يا واجب -۲۳۸

  ...............  گذارد مي

  ) ذات خودشان است كه نياز به وجوبي از ناحيۀ غير دارد.2  بخش ديگر است. وجوب عاملِيك  ) وجوب يا امتناع1ِ  
  الوجود است. ) ماهيتِ عاملِ ايجادكنندٔه يك ممكن4  اش رفع شده باشد. ) وجود يك علت است كه حالت امكاني3  
رابطۀ كدام موضوع با محمول خود ممكن است؟ -۲۳۹

  ) مجموع زواياي مثلث برابر با سه قائمه است.2  ضالع يكي است.اال ) ارتفاع و ميانه در مثلث متساوي1  
  ) مثلث داراي دو زاويۀ قائمه نيست.4  الزاويه نيست. الساقين، قائم ) مثلث متساوي3  
گفتنِ كودكان در كدام گزينه بهتر توضيح داده شده است؟» چرا«ريشۀ  -۲۴۰

  فيت خاص ساختمان ذهن كودك) كي2  ها و كنجكاوي فطري و طبيعيتر  بزرگ) تقليد از 1  
  ) ساختار ويژٔه جهان هستي كه علت و معلولي است4  اي بين اشيا كه انگيزٔه چنين سؤالي است ) درك رابطه3  
داند؟ كدام فيلسوف درك انسان از اصل عليت را امري فطري مي -۲۴۱

  ) دكارت4  ) جان الك3  ) هيوم2  سينا ) ابن1  
  ...............  هر شيء را بشناسد؟ زيراهاي  كوشد ويژگي چرا انسان مي -۲۴۲

  تواند علل ويژٔه هر شيء را شناسايي كند. ) اينگونه بهتر مي2  خواهد. اي علتي مي كند كه هر حادثه ) انسان درك مي1  
  چيزي انتظار آثار متناسب با خودش را دارد.هر ) انسان از 4  ) معتقد است هر علتي ضرورتاً معلول را در پي دارد.3  
داند؟ خدايي مي افالطون بر چه اساس چندخدايي يونان را برابر با كفر و بي -۲۴۳

  داري افعال الهي ) حكمت و هدف2  ) فراحسي و صرفاً عقلي بودن خداوند1  
  ) ثبات و جاودانگي خدا و عدم زايش و زوال او4  يابي چيزي به خدا يا ورود خدا در چيزي ) عدم امكان راه3  
توضـيح قابـل جاي اثبات وجود خدا، ضرورت باور به خدا را ثابت كرد، برهان كانت با كدام تمثيل بهتر نكه در حقيقت، كانت بهبا توجه به اي -۲۴۴

است؟

گاه ندارد.  ها بر پِيِ ساختمان متكي هستند و پِي، بر زمين تكيه دارد و زمين نياز به تكيه هاي محكمي دارند و ستون ) طبقات ساختمان ستون1  
  اين دستگاه مكانيكي بسيار دقيق طراحي شده است و چنين طراحيِ دقيقي نياز به يك طراح خبره و توانا دارد لذا چنين طراحي وجود دارد.) 2  
  زا است. شود بايد جايگزين شود و اين مستلزم وجود ابرهاي باران ) آبي كه براي حيات ضروري است، وجود دارد و چون آب زمين، تبخير مي3  
  بار هوا تاريك و روشن شود و اين مستلزم طلوع خورشيد است. كنند يعني يك روز توجه مي گذاري مجدد، به گذرِ يك شبانه ها براي تخم غ) مر4  
هم موردتوجه افالطون بوده است و هم ارسطو؟» خدا«كدام مطلب دربارٔه  -۲۴۵

  رين و بهترين موجودت ) برهان خوب4  ) برهان نظم3  ) تبيين موضوع خداشناسي2  ) مثال خير1  
  ...............  از نظر فيلسوفان مسلمان، وجود خدا و تأثير آن در حيات انساني، شبيهِ -۲۴۶

  بخشي به زندگي است. ) پذيرش هدف و نقش آن در انگيزه2  ) وجود آب و نقش آن در حيات جسماني بشر است.1  
  كننده از انسان است. تماد به يك نيروي غيبيِ محافظت) اع4  ) وجود ناخدا و نقش آن در هدايت درست كشتي است.3  
سينا و پيروان او چه بود؟ پيام اصلي ابن -۲۴۷

  اند. الوجود بالذات نشئت گرفته ) موجودات جهان بر حسب ذات خود از واجب1  
  اند، معلول غير هستند. الوجود شده الوجودها از آن حيث كه اكنون واجب ) ممكن2  
  شدن از سوي ذات وجوبي دارد.  براي موجود شدن احتياج به واجب ) ماهيت امكاني،3  
  رسد. الوجود بالذات مي نهايت ادامه يابد لذا به واجب تواند تا بي شدنِ بالغير نمي ) واجب4  

)سنجشسازمانحذفیاتگرفنتنظردربا( کتاب کل :۲ فلسفه

´ 25
ي

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



ي 
صيل

تح
ل 
سا

00 - 
99  

رة 
شما

چة 
تر
دف

2 - 
ي 
اص
ص
خت
ن ا
مو
آز

31 
ت 
ش
يبه
رد
ا

14
00

 ) 
ي 
سان

 ان
وم
 عل
شي

ماي
 آز
وه
گر

(  

سينا و مالصدرا در چيست در اثبات وجود خدا تفاوت بيان ابن -۲۴۸  2020

  ها را نشان داد. از ذات آنجاي نياز وجوديِ ممكنات، ني سينا به ) ابن1  
  ) مالصدرا بر اساس اصالت وجود، واسطه بودن ماهيت را كنار گذاشت.2  
  سينا بر مبناي اصالت ماهيت، به اثبات وجوب يك ماهيت پرداخت. ) ابن3  
  جاي نظر به امكان ماهوي مستقيماً به غناي وجودي نظر كرد. به ) مالصدرا4  
دهد؟ توجه فيلسوفان به عقل ارائه مي كدام گزينه توصيف درستي از -۲۴۹

  دانستند. ) فقط عقل را معتبر مي2   ) تنها مدافعان عقل بودند.1  
  بردند. كار مي معناي ناطق به به ) عاقل را4  دانستند. ) شاخصۀ انسان را عقل او مي3  
كدام گزينه پيرامون عقل در تاريخ فلسفه درست است؟ -۲۵۰

  دانستند كه با وجود آفريدگار متحد و يگانه است. انسان را پرتو و مظهر خردي مي) حكماي ايران قديم خردِ 1  
  شود، نه عقل متعالي و برتر. ظهور و پرتو عقل استداللي محسوب مي» سخن«و » كلمه«) از نظر هراكليتوس 2  
  دانست. تلف ميعنوان قؤه استدالل را كاربرد آن در شناخت موضوعات مخ بندي عقل به ) ارسطو معيار تقسيم3  
  ولي در دورٔه دوم، عقل جاي دين را گرفت. ،شد ) در دورٔه اول حاكميت كليسا، عقل در برابر دين تضعيف مي4  
  ...............  توان گفت: عنوان دستگاه تفكر و استدالل مي دربارٔه عقل به -۲۵۱

  كند. به تشخيص درست از نادرست مي) كودك را قادر 2  ها مورد استفاده است. ) در فلسفه بيش از ساير دانش1  
  ها ندارد. دهد و كاري به خوب و بدِ آن ) حقايق را تشخيص مي4  تواند به تشخيص حق كمك كند. ) تنها منبعي است كه مي3  
عامل اصلي توجه به عقل و عقالنيت در جهان اسالم چه بود؟ -۲۵۲

  اي عقل) قبول داشتن انواع كاربرده2    مخالفت صريح با عقل عدم) 1  
  ) قرآن و احاديث4    سوي علم به ) حركت عمومي3  
عبارات زير به ترتيب مربوط به كدام مراحل تكامل عقل هستند؟ -۲۵۳

يك كسوف رخ خواهد داد. ۵۸۰بيني كرد كه در سال  قبل از ميالد پيش ۵۸۵الف) تالس با محاسبات پيچيدٔه هندسي در سال 

كند. دو نقطه فقط يك خط راست عبور مي ب) يكي از اصول هندسه اين است كه از

  عقل بالملكه -) عقل بالمستفاد4  عقل بالملكه -) عقل بالفعل3  عقل بالفعل -) عقل بالمستفاد2  عقل بالفعل -) عقل بالفعل1  
عنوان موجودات متعالي است؟ گر باور فيلسوفان مسلمان دربارٔه عقول به كدام گزينه بيان -۲۵۴

  ) عقل فعال اولين مخلوق خداست كه كامالً روحاني است.2  ه همۀ ديگر ممكنات هستند.رساني ب ) عامل فيض1  
  رساند. ها مي ها حقايق را به عقل انسان ) يكي از آن4  ها را دارد. ) عقل انسان هم قابليت تبديل شدن به آن3  
آن داوري كلي كرد؟دربارٔه  توان نميسينا با نگاه به بخش كوچكي از جهان طبيعت  چرا از نظر ابن -۲۵۵

  ) زيرا برخي عوامل حقيقتاً مثبت، شر و بدي به نظر خواهد رسيد.2  ) چون بدون توجه به ماوراءالطبيعه، تحقيق طبيعي ناقص است.1  
  رسيم. ها نمي ) زيرا بدون توجه به مبدأ كل جهان، به باطن پديده4  هاي مختلف طبيعت در شناخت يكديگر نقش دارند. ) چون بخش3  
كند؟ درستي بيان مي هاي حكمت اشراق را به كدام گزينه يكي از ديدگاه -۲۵۶

  توانند محل فرشتگان مقرب را مشاهده كنند. سبب نبود نور كافي، نمي ) موجودات خاكي به1  
  شود كه از سوي مشرق جهان است. اي تأمين مي داران در جهان طبيعت از اشعه ) حيات جان2  
  اي از نور و ظلمت است. ب كامل، مشرق وُسطي قرار دارد كه آميزه) ميان مشرق محض و مغر 3  
  ) رستگاري براي هركس متناسب با استعدادهايش، حدي از وصول به روشنيِ مشرق عالم است.4  
اند؟ اشراق در لغت و در اصطالح به چه معناست و چرا حكمت اشراق را به اين عنوان ناميده -۲۵۷

  اند. عني كشف و شهود و اين حكمت را چون نتيجۀ ظهور و انوار عقلي و تابش آن بر نفس انسان كامل است، اشراق ناميده) يعني تابش و اصطالحاً ي1  
  شود و اين مطلب، كشف اين حكمت است لذا اشراق ناميده شده است. معناي پرتوافشاني است و در اصطالح به كيفيت خلقت خداوند گفته مي به )2  
  گويند و چون حكمت شرقيان اهل فارس بوده، اشراق ناميده شده است. و اصطالحاً به تابش نور از مشرق جغرافياي عرفاني مي ) يعني آمدن از شرق3  
  اند. برند، آن را اشراق ناميده كار مي جاي مفهوم وجود، نور را به اش طلوع است و در اصطالح يعني جدا شدن نور از نوراالنوار و چون به ) معناي لغوي4  
كدام گزينه مطابق با ديدگاه مالصدرا دربارٔه مراتب وجود است؟ -۲۵۸

  ) ظهورات و تجليات وجود حقيقتاً داراي مراتب متفاوت است.2  ) وجود، يك امر واحد حقيقي است و مراتب آن انتزاعي هستند.1  
  مراتب شدن وجود هستند. ) كثرتِ اشياي جهان سبب داراي4  ) مرتبۀ وجودي همان ماهيت است كه امري اعتباري است.3  
  ...............  توان گفت مطابق نظر مالصدرا در تفسير بيت زير مي -۲۵۹

ــــّيوجــود انــدر كمــال خــويش جــاري اســت ــــت نتع ــــاري اس ــــور اعتب ــــا ام ه

  ) كماالت وجودي بر خود وجود مؤثر است، نه ماهيت.2  ) عيني و واقعي بودن امور بستگي به اعتبار ما دارد.1  
  چيزي واقعي نيست. ) غير از خداوند و كماالت او هيچ4  كند. هن از وجودهاي متفاوت، ماهيات را انتزاع مي) ذ 3  
در مقابل كدام مفهوم است؟» اصالت«در مباحث اوليۀ حكمت متعاليه،  -۲۶۰

  ) ذهني4  ) كثرت3  ) ماهيت2  ) واقعيت1  
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است؟ نادرستهاي ذهني ندفرايكدام توضيح دربارٔه  -۲۶۱

  گيرد. هاي ذهني به دو شكل ادراكي و مفهومي صورت ميفرايند) پردازش در 1  
  مشاهده هستند. قابل صورت غيرمستقيم هاي ذهني بهفرايند) 2  
  هاي ذهني همان شناخت است.فرايند) منظور از 3  
  هاي ذهني مختص انسان است و حيوانات فاقد آن هستند.فرايند) 4  
  از نوع ............... است، به اين صورت كه ...............» هاي علمي بيان«روابط بين  -۲۶۲

  انجامد. شود و به نظريه مي با مسئله آغاز مي -مراتبي ) سلسله1  
  رسيم. با تركيب نظريات مختلف، به اصول و قوانين علمي مي -اي ) زنجيره2  
  رسيم. به اصول و قوانين علمي ميبا تركيب نظريات مختلف،  -مراتبي ) سلسله3  
  انجامد. شود و به نظريه مي با مسئله آغاز مي -اي ) زنجيره4  
ايم؟ شناسي دست يافته كنيم، به كدام هدف علم روان زماني كه در مورد حافظه عبارات زير را بيان مي -۲۶۳

باشد. خاطر آوردن اطالعات مي بهسازي يا اندوزش و بازيابي يا  الف) حافظه داراي مراحل رمزگرداني، ذخيره

ساعت فاصله بيندازد. ۷تا  ۶ها بيش از  داشته باشد، نبايد بين يادگيري مطالب و مرور آن  خواهد حافظۀ قوي آموزي كه مي ب) دانش

دهند. كنند، عملكرد بهتري در حافظه نشان مي هاي چندحسي در مطالعۀ مطالب استفاده مي ج) افرادي كه از روش

دليل گذشت زمان يا جايگزيني با موارد جديد است. مدت محو شدن مواد اطالعاتي حافظه به ترين دليل فراموشي اطالعات در حافظۀ كوتاه مهم د)

  تبيين -بيني پيش -كنترل -) توصيف2  بيني پيش -تبيين -كنترل -) توصيف1  
  وصيفت -كنترل -تبيين -بيني ) پيش4  كنترل -توصيف -تبيين -بيني ) پيش3  
   توان گفت ............... گويد، مي خطر افتادن منافعش دروغ مي داند دروغ گفتن كار بدي است، اما خودش از ترس به در مورد علت رفتار فردي كه مي -۲۶۴

  بروز پيدا نكرده است. زمينۀ) رشد اخالقي وجود دارد، ولي 2  ) شناخت كافي صورت نگرفته است.1  
  ) رشد درك اخالقي وجود دارد، ولي رفتار اخالقي وجود نداشته است.4  باورهاي فرد تبديل نشده است.) شناخت به عقايد و 3  
است؟ نادرستكدام عبارت در خصوص رشد جنسي در دورٔه نوجواني  -۲۶۵

  زمان با بلوغ جنسي، تغيير اساسي دورٔه نوجواني است. ) رشد دستگاه توليدمثل هم1  
  دهد. اي است كه در آن رسش جنسي رخ مي ) منظور از بلوغ جنسي مرحله2  
  شود. ترين تغييرات مربوط به جنس صرفاً به دو دسته تقسيم مي ) برجسته3  
  شود كه نوجوانان احساس توانمندي زيادي پيدا كنند. ) تغييرات جنسي باعث مي4  
دنبال او گشت، ولي با اينكه هانيه جلـوي مدرسـه در كنـار ها به دنبال فرزندش رفت و در بين بچه مادر هانيه بعد از تعطيل شدن مدرسه به -۲۶۶

مگر صبح كاپشن صـورتي بـه تـن نكـرده«دوستانش ايستاده بود، او را نديد تا اينكه هانيه خودش نزد مادر آمد. مادر با تعجب از او پرسيد 

كـرد. در مادر متوجه شد كه چرا او را پيدا نمـي» م!بله، ولي دوستم سردش بود و كاپشنم را به او قرض داد«وقتي هانيه پاسخ داد كه » بودي؟

اند؟ نقش داشته توجه بيشتريك از منابع  اين واقعه كدام

  ها ) تغييرات دروني محرك4  ) اطالعات موجود در حافظه3  و انتظارات ) سبك پردازش2  هاي بيروني ) محرك1  
تر با هواي باالي خود و عبور نور از آن، خاطر انتقال هواي گرم تابد، به جاده مي طور مستقيم بر خورشيد به معموالً در فصول گرم سال كه نور -۲۶۷

شود، در حالي كه واقعاً آبي وجود ندارد. اين تجربه بينند كه اصطالحاً سراب ناميده مي هاي آبي در حال حركتي را مي افراد حين رانندگي موج

بيانگر كدام پديده است؟

  ) اثر استروپ4  ) خطاي شناختي3  ) خطاي ادراكي2  ) توهم1  
يك گلدان گـل«گويند:  ها مي بيشتر آن» بينيد؟ چه چيزي مي«پرسد كه  ها مي كشد و از بچه مقابل را ميمعلمي بر روي تابلوي كالس تصوير  -۲۶۸

يـزيچ چـه ا ادامـه دهيـد،اگر از شما بخـواهيم ايـن تصـوير ر«گويد  سپس معلم مي» تنها، دو گلدان گل كنار هم و سه گلدان گل كنار هم

يك از آموزان بيانگر كدام ه توسط دانش شد هاي ارائه ترتيب پاسخ  ، به»كشيم چهار گلدان گل كنار هم مي«گويند:  آموزان مي دانش» كشيد؟ مي

اصول گشتالت است؟

  تكميل -) مجاورت1  
  استمرار -) مجاورت2  
  تكميل -) مشابهت3  
  استمرار -) مشابهت4  
ها اطالعات دارند، ولي والدينشان معمـوالً اخبـار كنند و در مورد آن ها را دنبال مي طلب كه نوجوانان بيشتر اخبار مربوط به سلبريتياين م -۲۶۹

يك از عوامل مؤثر بر فراموشي مربوط است؟ گيرند و از آن باخبرند، به كدام مربوط به مسائل اقتصادي را پي مي

  ) عوامل عاطفي4  ) اطالعات موجود در حافظه3  هاي مربوط به بازيابي شانه) ن2  ) سبك پردازش و انتظارات1  

کتاب کل :شناسی روان

?
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است؟ نادرست» حافظۀ حسي«كدام عبارت در مورد  -۲۷۰  2222

  گيرد. ها، حافظۀ حسي شكل مي شوند و سپس با باقي ماندن ردي از آن هاي حسي دريافت مي ) اطالعات محيط پيرامون ما از طريق گيرنده1  
  شود. هاي حسي دريافت مي ماندن اثر اطالعات حسي كمتر از مدت زماني است كه اطالعات توسط گيرنده  باقيزمان  مدت) 2  
  ها كوتاه است. سازي آن ) حجم ردهاي حسي ذخيره شده زياد، اما مدت ذخيره3  
  توجه قرار گيرند.مورد شوند كه  ) ردهاي حسي ذخيره شده در صورتي به اطالعات تبديل مي4  
م فرد، مرحلۀ چهارم از مراحل حل مسئله را انجام داده است؟كدا -۲۷۱

كنـد تـا از  نامۀ پرخاشـگري را پـر مـي كند و پس از پايان دوره، پرسش هاي خود در دورٔه آموزش كنترل خشم شركت مي ) شيوا براي كاهش عصبانيت1  
  هايش آگاه شود. ميزان كاهش عصبانيت

  دهد. هاي مربوطه به آن را انجام مي نام كرده و هر روز تمرين ج از كشور در كالس زبان ثبت) محسن براي پذيرش در يك دانشگاه خار2  
  وزن بيشتري داشته باشد. كاهشنام كرده است تا  هاي ورزشي هم ثبت ) سينا بعد از گرفتن رژيم غذايي و كم كردن چند كيلو وزن، در كالس3  
  كند. ارج هر روز را نوشته و قبل از رفتن به خريد اقالم غيرضروري را حذف مي) راحله براي رفع مشكالت اقتصادي خانواده، مخ4  
هميشه مشترك است؟» انتقال«و » نهفتگي«كدام گزينه در هر دو عامل  -۲۷۲

  ) آسانتر شدن حل مسئله2   حل مسئله تر رسيدن به راه ) سريع1  
  سئله) تأثيرگذاري بر توانايي حل م4   تر حل مناسب ) رسيدن به راه3  
درستي آمده است؟ ترتيب علت موارد زير در كدام گزينه به به -۲۷۳

جويي گرايي و عيب الف) آرمان

ب) پرخاشگري

ج) قرار گرفتن مداوم در حالت فشار رواني

د) افت در عملكرد تحصيلي

  ۀ ناسازگارانهد) مقابل  هاي كارآمد حل مسئله ج) عدم آگاهي از روش  ب) ناكامي  ) الف) تغييرات اخالقي1  
  پردازي د) رؤيا  هاي كارآمد حل مسئله ج) عدم آگاهي از روش  ب) ناكامي  ) الف) تغييرات شناختي2  
  پردازي د) رؤيا  ج) تعارض  ب) فشار رواني  ) الف) تغييرات شناختي3  
  د) مقابلۀ ناسازگارانه  ج) تعارض  ب) فشار رواني  ) الف) تغييرات اخالقي4  
گيري است؟ بندي انواع تصميم هاي تقسيم زير از مالكيك از موارد  كدام -۲۷۴

  ) خطرات4  ها ) مزيت3  هاي قبلي ) هزينه2 ) اهميت موضوع1  
گيري منفي خواهد بود؟ در چه صورت نتايج حاصل از تصميم -۲۷۵

  نادرست هاي گيري و استفاده از روش ) رعايت نكردن مراحل تصميم2  گيري ) نداشتن اطمينان كافي به نتايج تصميم1  
  هاي پيچيده و دشوار گيري رو شدن مكرر با تصميم ) روبه4  هاي مختلف گيري در زمان هاي مختلف تصميم ) داشتن سبك3  
اجتماعي را در پي خواهد داشت؟ -هاي رواني امان ماندن از آسيب در ،برخوردار بودن از كدام ويژگي -۲۷۶

  ) سبك زندگي سالم4  اي هاي مقابله ) استفاده از روش3  گيري ) مهارت تصميم2  ) احساس كنترل و كارايي1  
؟نداردكدام مفهوم نقش » ه شد درماندگي آموخته«در ايجاد  -۲۷۷

  ) ادراك كنترل4  ) باور فرد3  ) يادگيري2  ) توانايي1  
يك از افراد زير بيشتر است؟ دوام رفتار در كدام -۲۷۸

  ها قرار بگيرد.تر  بزرگخصوص  كند تا مورد تحسين ديگران به فتار مي) كودكي كه در يك جمع خانوادگي رسمي، مؤدبانه ر 1  
  كند. گذارد، چون در آنجا امتياز بيشتري كسب مي ) كودكي كه براي مراحل سادٔه يك بازي كامپيوتري بيشتر از مراحل دشوار آن وقت مي2  
  زند تا مادرش را عصباني نكند. خوري دست نمي ) كودكي كه به ظرف شكالت3  
  برد. ها لذت مي ) كودكي كه از اذيت كردن كودكان ديگر در مهدكودك و درآوردن جيغ آن4  
است؟ نادرستيك از عبارات زير در مورد هرم غذايي  كدام -۲۷۹

  جات بايد كمتر از بقيۀ مواد غذايي باشد. ) مقدار مصرف روغن، چربي و شيريني1  
  شود. شان با هم در نظر گرفته مي و مجموع گيرند ها و سبزيجات در يك طبقه قرار مي ) ميوه2  
  هاي آن باشد. ) مقدار مصرف شير و لبنيات بايد بيشتر از مصرف گوشت و جايگزين3  
  ) بيشترين مقدار مصرف مواد غذايي روزانه را بايد نان و غالت تشكيل دهد.4  
ها، اعتياد و انحرافات فردي و اجتماعي چيست؟ دليل بسياري از بزهكاري -۲۸۰

  رو شدن با عامل فشارآور كه زندگي فرد را از حالت عادي خارج ساخته است ) روبه1  
  ) عدم درك درست از اثرات منفي ناشي از مصرف مواد مخدر بر سالمتي فرد2  
  هاي نامناسب و ناكارآمد در هنگام رويارويي با فشار رواني ) استفادٔه مكرر از مقابله3  
  در عين اثر مخرب مواد مخدر بر سالمتي فرد تر گبزر آورهاي  ) برطرف شدن فشار4  
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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 پا
آزمون آزمایشی ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ (مرحلۀ ۱۴)

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

۳۱ 
ت

هش
دیب

ار
 

۱۴
۰۰

سؤال طراحان اسامی
عمـومی هـای درس ریحیـتشـ پاسخ

 

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ

۲  
۳  
    مهم  رهایتذک   ۱۴

 برگزار  ۱۴۰۰ خرداد ۲۱ جمعه روز در دو، گزینه ۱۵ مرحلۀ آزمایشی آزمون

گردد. می

  ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ی،گرامــ طلــبداو

ــه ــمند یهــا کارنام ــون، از بعــد هوش ــون یشپــ آزم یــن،آنال یهــا آزم

ی،آموزشـ کمـک یهـا جـزوه هوشمند، اشکال رفع دو، ینهگز الؤ س بانک

ــ ــون یوآرش ــا آزم ــهگز یه ــا ،... و دو ین ــتفاده ب ــامر  اس ــ ۀاز ش یداوطلب

یتسا وب وارد عبور) رمز عنوان (به خود یکد مل و )یکاربر  نام عنوان (به

  .یدشو gozine2.irwww.آدرس  به دو ینهگز

 یرمـز  هامن شام عبور رمز ید،ا کرده نام ثبت ینرتنتیا که یصورت در 

  .اید منوده انتخاب خودتان که است

 ــۀ آزمایشــی آزمــون های کارنامــه ــه ۱۴ مرحل ــا ،امــلک صــورت ب فاصــلۀ ب

ــانی ــاهی زم ــس کوت ــون از پ ــابق آزم ــۀعال طا مط ــالم ی ــر شــده، اع روی ب

گیـرد. می قـرار gozine2.irwww. آدرس بـه دو گزینـه اینرتنتـی پایگاه

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

.پیگیری منایید خود شهر
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۱۴۰۰رسارسیآزمونداوطلبانویژۀعلمی تئهیاسامی

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

  

|.................................. ن و ادبیات فاریسزاب
الدین افشین محیمسئول درس: 

موسوی نرگس  شجاعی علیرضا  الدین محی افشین  غالمی ابوالفضل

|.......................................................زابن عریب
پویا رضادادمسئول درس: 

پویا رضاداد   غالمیکاظم  مصطفی خاکبازان 

  طاهری محمدمهدی پدرام علیمرادی 

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

زهرا محمدی اکرب آخوندی  علی علیرضا دلشاد 

|.............................................. زابن انگلییس
حسان حیدریائول درس: مس

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

  یارس ارشدی  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

 
روه

ر گ
دی
م

  :
مدا

مح
هی

دال
عب

ن 
سا

ح
  

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

احمد رضوانی بهمن شاهمرادی  علی نعیمی 

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

علی فرزادتبار پور  بهنام ابراهیم نی ماشاءالله سلیام

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

حسن نشتایی بهرام میرحبیبی  محمد پازوکی 

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

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

  

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

 ساز میرتا چینی

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

 بوالفضل قاضیا

|...........................................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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پاسخ ترشیحی درس های عمومـی آزمون ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ (گروه آزمایشی علوم انسانی)
  

  ۳ فارسي ۱۷۶تا  ۱۷۱هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱

:نادرست موارد اصالح

.است درست »گاه هيتك« بلكه ،ستين واژه نيا يمعان از »دهنده هيتك: «عمادب) 

.ستين واژه نيا يمعان از »آشكار: «معهودج) 

۳ فارسي ۱۷۵تا  ۱۷۳و  ۱۷۱، ۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۵هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲

.روند ينم كار به يمعن نيا به گريدٔه واژ دو يول هستند، مترادف »اليخ« با »سودا« و »وهم«

آغاز آستان،: آستانه/  نوشته هر آغاز و مقدمه: باچهيد

.ستين مترادف ييكوين و زيدالو با يول ،است يمعن هم »جمال« و »حسن« با »ييبايز«

.شود يم مشخص خپاس كلمه كي نيهم با. ستين يمعن هم كلمات ريسا با و است مترادف »غرفه« با »باالخانه«

ها كناره   اكناف  اطراف/  كناره  كنف  طرف

۳ فارسي ۱۷۱تا  ۱۶۵هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۳

موارد: يبررس

غلط كي  افشره ره،يش: هعصار )الف

غلط دو  ختهيآو آونگ،: آوند/  طال ۀسك: ناريد) ب

غلط بدون) ج

غلط سه  كردن بدرقه كردن، يهمراه: عتيمشا/  گرما ماه: تموز/  امكان ر،سّيم درخور،: سامان) د

غلط كي ي سرخوش حالت ،يفوريك ،يسرمست: نشئه)  ه

۳ امالي جامع از فارسي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۴

:ها نهيگز ي سايرها غلط

يواگذار و ليتحو :۱ۀ نيگز

مباهات و افتخار :۲ۀ نيگز

صلۀ ارحام :۳ۀ نيگز

۳ امالي جامع از فارسي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵

:ها نهيگز از هركدام نادرست موارد

مأمور  معمور) ۱

منسوب  منصوب) ۲

خاست  خواست) ۳

۳ فارسي ۱۰۹و  ۱۰۳، ۱۰۱، ۱۰هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶

يي:امال هاي غلط يبررس

.شد ليزا گرما) يتند و شدت ( »سورت«  شد ليزا گرما صورت) الف

.ندارد غلط) ب

.ندارد غلط )ج

.است تابدار) اسمني گل ( »سمن« جعد  تابدار ثمن جعد و خوان مدح سوسن زبان) د

.ندارد غلط) ه

۳ فارسي ۱۵۵و  ۱۴۰، ۱۲۵، ۱۱۴، ۶۳، ۵۳هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷

هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸

:ها نهيگز در هيتشب يبررس

هيتشب  ۲ است شده هيتشب »عنبر« به »وسيگ« دوم مصراع در و شده هيتشب »سنبل« به »سويگ« يپنهان و يضمن طور به تيب نيا در: ۱ ۀنيگز

هيتشب  ۲ هستند يهيتشب ۀاضاف »اقياشت دام« و »فكر ريطا: «۲ ۀنيگز

هيتشب  ۲ است يهيتشب ۀاضاف »دولت برق/ « است شده هيتشب »باران« به »اشك«: ۳ ۀنيگز

هيتشب  ۳شد  يم روز مثل شبم/  است يهيتشب ۀاضاف »زلف شام« و »يرو ماه: «۴ ۀنيگز
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*▲ ۴پاسخ: گزينۀ  -۹

:ها نهيگز يبررس

اري از استعاره صنم: استعاره/  فراوان ستنيگر از هيكنا »راندن جگر خون: «هيكنا: ۱ ۀنيگز

است. نيخون اشك از استعاره »لعل يم: «استعاره./  است يهيتشب ۀاضاف »يم ناب لعل« و »قدح گوهر: «هيتشب: ۲ ۀنيگز

جام و جم: جناس./  دارد او اي افسانه جام و ديجمش به اشاره تيب: حيتلم :۳ ۀنيگز

تَرك و تُرك: جناس ./ ندارد: هاميا: ۴ ۀنيگز

هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰

:ميرس يم ۴گزينۀ  به »يزيآم حس و ليتعل حسن« يها هيآرا كردن رد با

)ابرو و چشم با تناسبم و قبول  غيرقابل يمعن( چشم)/ قبول قابل يمعن( يزيچ تينها و كمال ز،يهرچ نفس و ذات: نيع: تناسب هاميا

.است  كرده هيتشب او يابرو به آن از پس و اري چشم به را خود شاعر: هيتشب

.است استعاره و صيتشخ اري چشم يريگ گوشه و بودن مست: صيتشخ

خواهان و كننده ليم) ۲  دهيخم و كج) ۱: ليما: هاميا

هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱

:۲ ۀنيگز اساس بر ها هيآرا يبررس

است. جهان مردم از مجاز جهان: مجاز) الف

:آورم يم ادي به را معشوق يوقت: هاميا) ب

افتد) بر زمين مي افتد ( يم) اشك قطرات ( نيپرو ۀرست) انميگر ( اخترافشانم چشم ز) ۱

شود). يم قدر يب ( افتد يم نيپرو ۀرست) انميرگ ( اخترافشانم چشم ز )۲

.ميهست )در پشت ۀحلق ( حلقه مانند و ميهست) انجمن و جمع ( حلقه در تو با: همسان جناس) ج

است. دهان از استعاره پسته و چشم از استعاره نرگس: استعاره) د

.دارند يدستور استقالل ها مصراع و است اول مصراع يبرا يمصداق و مثال دوم مصراع: معادله اسلوب) ه

۳ فارسي ۷درس *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲

.است ياسناد غير و است دادن نشان يمعن به تيب نيا در »نمود«

:ها نهيگز ريسا يبررس

.نمود د)(مسن ميقا (مفعول) را پا (نهاد) كوه: ۱ۀ نيگز

.است  ساخته (مسند) ملول (مفعول) مرا (نهاد) كارنشناسان ناز: ۳ۀ نيگز

  .كند يم (مسند) ايمه (مفعول) را گهر مهد (نهاد) ايدر :۴گزينۀ 

۳ فارسي ۹۴صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳

اليه مضاف بپرسد  شگر حال كه گرش پرسد حال   اليه مضاف برود  شكه گر سر كه گرش سر برود 

مفعول را بلند بخواني  اوگر  گرش بلند بخواني   اليه مضاف زرين بود  اش گر كوزه گرش كوزه زرين بود 

۳ دستور جامع از فارسي*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴

:ميكن يم مرتب را ها جمله ها نقش شدن روشن يبرا

.است  برده) متمم( بلبل ادي از) مفعول( را انيآش) نهاد( يمست، است  نمانده) متمم( جان يبرا) نهاد( جسم يپروا ،يخود يب از

  ۳ فارسي ۶۷و  ۶۶هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵

:ها نهيگزوابستۀ وابسته در  يبررس

عدد  ۱ تو يابرو كمان: ۱ ۀنيگز

عدد  ۲ )هستند زلف ۀوابست دو هر( تو تاب رسن زلف ۀسلسل: ۲ ۀنيگز

عدد  ۲ او لجما شمع ۀپروان: ۳ ۀنيگز

عدد  ۲ )هستند سرو ۀوابست دو هر(  خرامان سرو آن حال: ۴ ۀنيگز

۳ فارسي ۱۴۲و  ۱۴۱هاي  صفحه*  دشوار: سؤال خصاتمش ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶

.است شده ليتشك ساده ۀجمل سه از نهيگز نيا. است وابسته و هسته ۀجمل فاقد نيبنابرا و نرفته كار به مركّب ۀجمل اساساً نهيگز نيا در

:ها نهيگز ريسابررسي 

.است آمده ساده ۀجمل دو نيب و است ساز هيهمپا ونديپ »كنيل: «۱ ۀنيگز

ۀجمل »اميپ تو يكو از آورد« ۀجمل كه از آنجا. است »اي« از قبل ۀجمل همانند »اي« از پس ۀجمل يدستور شأنت و اس ساز هيهمپا »اي: «۲ ۀنيگز

.است وابسته زين »اي« از پس ۀجمل پس است، وابسته

.شود يم دهينام رويپ اي وابسته ۀجمل ساز وابسته ونديپ از پس ۀجمل: دآي ينم كارگر يكي] كه دارد[ سود چه: ۴ ۀنيگز
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*▲ ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۷

دهيـد نـامطلوب بـه مطلـوب زسؤا صورت تيب در

تهايـ خواسـته ۀهم به تو و شده گرفتار بال و رنج به دشمنت: دگوي يم خود مخاطب به خطاب در شاعر »ج« تيب در. »ج« تيب جز به شود، يم

.اي دهيرس

۳ فارسي ۱۴۰صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۸

را تيـب نيـا مفهوم، بنابراين شود يم سوزانده و شود يم افكنده آتش در نيابرابن و كند يم يزخم را همه يپا خار: دگوي يم شاعر ۲ ۀنيگز در

.باشد يم ماست بر كه ماست از ها نهيگز ريسا مشترك مفهوم، اما ميبدان »جو ز جو ديبرو گندم از گندم/  مشو غافل عمل مكافات از« متواني يم

۳ فارسي ۱۲۴و  ۱۲۲هاي  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۹

:اتياب يبررس

باز دهد  يم حيترج را پادشاهان كه است اي پرنده به خطاب در تيب )الف

طاووس دهد  يم حيترج را) خُلد( بهشت كه است اي پرنده به خطاب در تيب) ب

  بلبل  است گل عاشق كه است اي پرنده به خطاب در تيب) ج

باز دهد  يم حيترج را پادشاهان كه است اي پرنده به خطاب در تيب) د

۳ فارسي ۱۴صفحۀ * متوسط : سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۰

بـه شـاعر اما دارند، يموا سكوت به را او و دارند اعتراض او ۀعاشقان يادهايفر و خروش به گرانيد كه پرداخته نكته نيا به شاعر ۳ ۀنيگز در

.ندارد سكوت توان فراق و عشق سوز علت

.كند يم سكوت يقيحق عاشق كه است نيا سؤال صورت تيب همانند ها نهيگز ريسا مشترك مفهوم

۳ فارسي ۴۶صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲۴پاسخ: گزينۀ  -۲۱

،باشـد معشوق انفرم و امر مطابق افعالش يتمام كه است يكس يقيحق عاشق دگوي يم شاعر و است عاشق بودن رپذي فرمان ۴ ۀنيگز مفهوم

.است عشق دست از عشاق ۀنال و خروش و عشق يدشوار ها نهيگز ريسا مشترك مفهوماما 

۳ فارسي ۱۰۳صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲ ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۲

نيا از سخن ،۲گزينۀ  در. ديآ يم رونيب سربلند و ندارد هراس شيآزما و محك از كامل و خالص كه است نيا الؤس نيا اتياب مشترك مفهوم

.سازد يم خالص را ناخالص عشق كه است

۳ فارسي ۱۲۵صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲ ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۳

نيا از سخن ،۳گزينۀ  در يول ،اردبگذ كنار را خود ارياخت و مراد ديبا وصال به دنيرس يبرا عاشق كه است نيا از سخن ۴و  ۲، ۱ يها نهيگز در

.است غافل دارد، ارياخت خود يكارها در كند يم گمان كه يكس كه است

۳ فارسي ۵۳صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲ ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۴

.است آن يها يركيز و عقل بر آن يسودا و عشق ، برتري۲گزينۀ  و سؤال تيب مشترك مفهوم

:ها نهيگز ريسا مفهوم

عقل زخم چشم و تحساد از ماندن امان  در يبرا كردن شهيپ يوانگيد/  عقل حسادت و زخم چشم از نبودن منيا :۱گزينۀ 

.كند يم ليتبد جنون و سودا به هم را عقل عشق،: ۳گزينۀ 

.رساند يم كمال به را عاشق شدن سروپا يب و خودشدن يب خود از :۴گزينۀ 

۳ فارسي ۶۵حۀ صف*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۵

.كند يم رها را عشق جز به ز،يچ همه ي،قيحق عاشق كه است نيا ۴ ۀنيگز و سؤال صورت تيب مشترك مفهوم

:اتياب ريسا مفهوم

عشق درد يريناپذ درمان: ۱ ۀنيگز

عشق راه يدشوار: ۲ ۀنيگز

معشوق از تيشكا: ۳ ۀنيگز

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱درس *  سادهت سؤال: * مشخصا ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۶

هـا)/  الی نفی جنس (رد سـایر گزینـه» ال علم لنا: هیچ دانشی نداریم)/ «۴)/ سبحانک: تو پاک و منزّهی (رد گزینۀ ۲قالوا: گفتند (رد گزینۀ   

  )۳ای (رد گزینۀ   علّمتنا: به ما آموخته

  ۳عربی، زبان قرآن  ۲درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۷

)/ ۳ها (رد گزینـۀ  )/ عشـرات: ده۴و  ۲های  کردند (رد گزینه ها)/ کانت تعمل: فّعالّیت می نکره: وجود دارد (رد سایر گزینه هناک  کانت   

  )۳و  ۲های  ها (رد گزینه )/ سهول: دشت۲کارگیری (رد گزینۀ  استخدام: به
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۳عربی، زبان قرآن  ۳درس *  سطمتو مشخصات سؤال: *   ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۸

 قـرار بگیـرد» إّال «باید در ابتدای اسم بعـد از » فقط«مهم آن است که در حالت مثبت،  اما  ،توان هم منفی ترجمه منود و هم مثبت در حرص می  

  ها) نادرست هستند/ قد إکتشف: کشف کرده است (رد سایر گزینه ۳و  ۲های  نه در هر قسمتی، لذا گزینه

  ۳عربی، زبان قرآن  ۴درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲سخ: گزینۀ پا -۲۹

)/ مصـاعب: ۳)/ الّدهر: مفرد است (رد گزینۀ ۱)/ ذاق ذوقاً: مفعول مطلق تأکیدی (رد گزینۀ ۳و  ۱های  کس صرب کند (رد گزینه من یصرب: هر  

  نادرست است.  ۱جایی گزینۀ  )/ ضمناً جابه۴و  ۱های  ها (رد گزینه سختی

  ۳عربی، زبان قرآن  ۵درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۰

 زائد اسـت،» از«؛ »برپادارندگان از)/ «۴و  ۱های  هر دو، فعل ماضی و غایب هستند و لذا ساختار عبارت، منادا نیست (رد گزینه» تقبّل«و » َجعل«  

  ).۲نادرست است (رد گزینۀ » رحمت از«همچنین 

  ۳عربی، زبان قرآن  ۲درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ پاسخ: گزینۀ -۳۱

  )/ یحـّب: دوسـت دارد ۴شـود (رد گزینـۀ  )/ یُوجد: وجود دارد، یافت می۳)/ الّسمک: ماهی (رد گزینۀ ۳و  ۲های  دانید (رد گزینه تعلمن: می  

  )۴اید صفت ترجمه شود. (رد گزینۀ حال است و نب» حّیة: زنده)/ «۳)/ الفرائس: شکارها (رد گزینۀ ۳و  ۲های  (رد گزینه

  ۳عربی، زبان قرآن  ۳درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۲

کـامالً نادرسـت اسـت و  ۳و  ۲هـای  ها)/ همچنـین سـختارهای موجـود در گزینـه ماضی است) (رد سایر گزینه» یئس(«قد یئس: ناامید شده   

  )۲و  ۱های  هایش (رد گزینه دراساته: پژوهش)/ «۳و  ۱های  یش (رد گزینهها مفاهیمی متفاوت دارند/ محاوالته: تالش

  ۳عربی، زبان قرآن  ۴درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۳

مفعول مطلق نوعی است نه حال و لذا ترجمۀ زیر درست است: » إحتیاج األحیاء«  

  »ماهی مانند زندگان نیازی به غذا و هوا ندارد!«  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۵درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  ها:  ترجمۀ سایر گزینه  

  ای آنکه به دنیای خویش مشغول شده است! ) ۱  

  ) بلندی آرزو او را فریفته است!۲  

  ) و قرب، صندوقچۀ عمل است!۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۵

)/ از طرفـی حـروف مشـّبهه بـر رس ۱باید بیاید (رد گزینـۀ » املتفرّجین«)/ اسم حروف مشّبهه منصوب است و لذا ۱ای کاش: لیت (رد گزینۀ    

فاعل است » متفرجون)/ «۳، زمان فعل و مثبت بودن آن نادرست هستند (رد گزینۀ ۳)/ همچنین در گزینۀ ۴روند (رد گزینۀ  فعل به کار منی

  )۴صورت مرفوع بیاید (رد گزینۀ  هو باید ب

 ترجمۀ منت:  

ها را بدتر  ها را بهرتین ببیند و مانع شود که سختی وسیلۀ آن خوبی یکی از رازهای خوشبختی این است که در انسان افکاری باشد که به«

ری از نـاراحتی نیسـت؟ اگـر در اعـامق اش پـر از شـادی اسـت و در آن اثـ تواند اّدعا کند کـه زنـدگی از آنچه هست، قرار دهد! چه کسی می

های  یابیم که آن دو در زندگی، مانند الزم بودن حرارت برای خورشید و رسما برای زمستان الزمند! اگر در قلب هایامن تأّمل کنیم، در می قلب

ارت بـرای خـاک اسـت کـه آن را ما غمی نباشد، شیرینی زندگی را نخواهیم چشید و ارزش آن را نخواهیم دانست! غم برای انسان ماننـد حـر 

دهد! بنابراین انسان باید به زندگی با دیدی مثبت نگاه کند و باید بداند که دشمن واقعی او هامن  کارگیری قرار می محکم و سودمند برای به

هـا  ند، خود را مقابل آندهند، پس اگر او را شکست ده ها او را شکست می ها را شکست دهد یا اینکه آن تواند آن افکار منفی اوست که می

  »کنند! ها را شکست دهد، افکار (منفی) او را، گریزان ترک می یابد و اگر آن خورده می شکست

  ۳جامع عربی، زبان قرآن  * دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۶

  ها: ترجمۀ گزینه  

  است) سمت ما بیاید، شادی بوده است! (بی ارتباط ) اندوه پیش از اینکه به۱  

  شک با هر سختی آسانی است!  ) بی۲  

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

  نادرست است!» جوی آن دو باشیم و مثل و نظیر یکدیگرند، لذا باید همیشه در جست«نویسندۀ منت اعتقاد دارد که شادی و غم   

  ها: ترجمۀ سایر گزینه  

  آید! شوند، پس اگر یکی از آن دو برود، دیگری می تباط دارند و جدا منی) با همدیگر ار ۱  

  آید! ) مثل دو کفۀ ترازو هستند، اگر کفۀ غم باال رود، کفۀ شادی پایین می۳  

  رود و عکس آن! مانند و اگر غم ظاهر شود، شادی از بین می ) همیشه باقی منی۴  
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۳مع عربی، زبان قرآن جا * سادهمشخصات سؤال: *    ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۸

آیند. نگری و شکست طبق منت با هم منی مثبت  

  ها: ترجمۀ سایر گزینه  

  ) خورشید و حرارت۱  

  ) حرارت و خاک۲  

  ) رسما و زمستان۳  

  ۳جامع عربی، زبان قرآن  * سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۹

  نادرست است!» بیند می خوشبخت کسی است که جهان را فقط با دو رنگ سیاه و سفید«  

  : ها ترجمۀ سایر گزینه  

  گردیم، پس باید به زندگی از زوایای مختلف بنگریم! دنبال خوشبختی می ) اگر به۲  

  های خوشبختی این است که پیوسته به زندگی گامن نیک داشته باشیم! یکی از راه) ۳  

  نفس خود هستی!) مراقب باش بر اینکه دنیا را خوشبینانه ببینی، پس تو طبیب ۴  

  ۳جامع عربی، زبان قرآن  * متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۰

  ها: بررسی سایر گزینه  

  ) فعل نیست، اسم است.۴  ) فعل نیست، اسم است.۳    صفة ) مفعول ۲  

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

  ها: بررسی سایر گزینه  

  »نا«فاعله  » نا«) مفعوله ۴  الزم ) متعدٍّ ۲  بزیادة حرفین زیادة حرف واحٍد ) ب۱  

  ۳جامع عربی، زبان قرآن  * متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۲

  ها: بررسی سایر گزینه  

  مفعول مطلق للّنوع ول مطلق للّتأکید مفع»/ ملتزَم« » ملزوم«من مصادر مزید الّثاليّث/ إسم مفعوله  ) من مصادر املجرّد الّثاليّث ۱  

  مفعول مطلق للّنوع مصدر من فعل له حرفان زائدان/ مفعول  ) مصدر من فعل له حرف زائد ۳  

  معرب ) مبنّي ۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  جامع*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۳

  درست هستند.» النُّفایات«و » إسِتخدام«  

  ۳عربی، زبان قرآن  جامع*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ینۀ پاسخ: گز -۴۴

  ».زمین زراعی«است نه » َخرضاوات: سبزیجات«  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۲درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۵

ّقت داشت که بعد از افعال ناقصه (ماننـد باید د». الّسفینة«و » الطّائرة«حال هستند برای » غارقة«و » ساقطة«دنبال حال بگردیم که  باید به  

و هـر دو » مـّدة«صفت است برای » طویلة«، ۴خرب را با حال اشتباه نگیریم. همچنین در گزینۀ  ۳در گزینۀ » تکون«و  ۱در گزینۀ » لیست«

  نکره هستند.

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۶

  ها:  بررسی گزینه  

  است.» ي«و منصوب به » إنّ «اسم » اآلَخرین) «۱  

  »الجوزةَ « باید منصوب شود » الجوزة) «۲  

  را منصوب کند.» إله«حروف مشّبهة بالفعل نیست که » إمّنا«آیند/  ) حروف مشّبهه بر رس فعل منی۳  

و مرفوع هستند. ترتیب منصوب  به» لعّل «که اسم و خرب  درست هستند؛ چرا» مجّدانِ «و » الوالدینِ ) «۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۲درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۷

  هر دو درست هستند.  ۴و  ۱های  با توّجه به اینکه گویندۀ جمله معلوم نیست که مذکر است یا مؤنث، لذا گزینه  

مبتـدا و کلمـۀ بعـد خـرب اسـت و بایـد مرفـوع باشـد، لـذا » نـاأ «جملۀ حالیه داریم. در این حالت باید توّجه داشت که  ۳و  ۲های  در گزینه  

  نادرست است.  ۳در گزینۀ » راضیاً «

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

ذوف است. منه مح مستثنی» شیئاً « ۴در گزینۀ  اما  ،منه هستند مستثنی» ما«و » منطقة«، »هدف«ترتیب  ها به در سایر گزینه  

  ام! جز قیامت ندیده چیزیمن روزگار را در فراق تو   
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۳عربی، زبان قرآن  ۴درس *  متوسطمشخصات سؤال: *    ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۹

صورت سؤال، تأکید بر روی انجام کار را خواسته است و لذا مفعول مطلق تأکیدی است.  

  ها: بررسی سایر گزینه  

  ولی تأکید بر جمله است. ،أکید استت» إنّ «) باید دّقت داشت که ۲  

  مفعول مطلق نوعی است و تأکید ندارد. » قوالً) «۳  

  است و تأکیدی ندارد. » اجتنبوا«مفعول فعل » کثیراً ) «۴  

  ۳جامع عربی، زبان قرآن *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۵۰

. تأکیدی ندارد بلکه فقط ابهام را برطرف منوده است ۱گزینۀ   

۳دين و زندگي  ۸۷مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۱

بـه يكسـ است ممكن. است يقلب امر كي خدا به مانيا ؛ است متفاوت بكند، مانيا يادعا يكس نكهيا با خدا به مانيا ميباش داشته توجه ديبا

يچيسـرپ خـدا دسـتور از معمـوالً يكسـ نيچن. باشد نشده قلبش وارد خدا به اعتقاد هنوز اما دارم، لقبو را او دستورات و خدا ديبگو زبان

.شود يم گناه مرتكب و كند يم

۳دين و زندگي  ۱۲۵مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۲

  هاي جامعۀ عادالنه: ويژگي
  آساني حق خود را بگيرد. ) مظلوم بتواند به۱  
ها در انحصار گروه خاص نباشد. مكان رشد براي همه فراهم باشد و نعمت) ا۲  

۳دين و زندگي  ۴۶و  ۴۴هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۳

 خدا رسول  كنند يم دايپ يبرتر گريكدي بر ،اخالصشان مراتب به توجه با منان،ؤم«: نديفرما يم.«

 است ياله يها نشانه و اتيآ در تفكر خدا، به معرفت شيافزا راه كه است خدا به معرفت شيافزا اخالص، شيافزا يها راه از يكي.

۳دين و زندگي  ۶۹و  ۱۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۴

 »و اجتماع خانواده، شتن،يخو خدا، با ۀرابط در را مسلمان فرد يزندگ ۀهم ،)التزام( آن به يبنديپا بلكه ،ستين شعار كي فقط »اهللا الّا اله ال

.دهد يم رييتغ مخلوقات گريد

 سالمت و يماريب ها، تيموفق و ها شكست ها، ينيريش و ها يتلخ به نسبت ما حيصح نگرش موجب ها، انسان يزندگ بر حاكم نيقوان شناخت

در شناخت نيا باالخره و سازد يم ممتاز گرانيد از جهان حوادث و عيوقا به نسبت را ما دگاهيد و شود يم يزندگ حوادث همۀ يكل طور به و

.دارد ييبسزا ريتأث گرانيد با و خلقت با خود، با خدا، با ما روابط

۳دين و زندگي  ۶۱و  ۶۰هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۵

 و فيـرد كيـ در كـدام هـر علل يعني) نفر دو توسط گلدان ييجا هجاب اي گل كي شيرو مثل( دارند قرار هم عرض در علل مييگو يم يوقت

.گرنديكدي از مستقل

 مختلـف يها مرتبه در هم به نسبت بلكه ،ستندين هم از مستقل علل يعني) متن كي نگارش مثل( هستند هم طول در علل مييگو يم يوقت

.دارند قرار

۳دين و زندگي  ۸۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۶

 است توبه قتيحق گناه، از يقلب يمانيپش.

 غفـران و عفـو دامـن در رفتنگـ قـرار و خداوند يسو به گناه از بازگشت يمعنا به ،ينيد اصطالح در و است بازگشت يمعنا به لغت در توبه

زيـن خداونـد گناهكار، ٔهبند بازگشت با. باشد نداشته را آن انجام قصد و شده مانيپش گناه از انسان كه دهد يم رخ يوقت حالت نيا. اوست

.گرداند يم باز او قلب به را آرامش و ديگشا يم شيرو به را رحمتشي درها و گردد يم باز او يسو به

۳دين و زندگي  ۱۱۰و  ۱۰۹هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۵۷

پرتگاه ۀلب بر را يزندگ كه يكسان ،)نيالظّالم القوم يهدي ال اهللا و جهنّم نار يف به فانهار هار جرف شفا يعل انهيبن اسّس( ۀفيشر يۀآ اساس بر

خـود يبـرا را ياخـرو عذاب حتماً گناه انجام با كه چرا ،هستند »نيظالم« كنند يم گناه و كنند ينم توجه ياله احكام به و كنند يم بنا سقوط

  .كنند يم ظلم خود حق در و خرند يم

۳دين و زندگي  ۱۱۶و  ۱۱۵هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۸

 خدا رسول  باطل وجود دارند و روابط ميان مردم كه تا آن روز برها را رد كرد و به مردم آموخت كه فقط دو جبهۀ حق و  بندي تمام صف

اساس منافع مادي بود، بر اساس حق تنظيم شد.

 ها نهيگز در شده انيب يارهايمع يبررس:

طاغوت ينف و ياله نيقوان رشيپذ :۲گزينۀ     دانش و علم به توجه :۱گزينۀ 

خانواده گاهيجا ياياح و زن منزلت ياياح :۴گزينۀ     محوري در روابط حق :۳گزينۀ 
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*▲ ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۹ *

انيـم از كـه اسـت موجـوداتيب الؤس صورت تيب

.است خدا به مخلوقات يدائم ازين عرض ۀجينت كه است بندگان به خدا مستمر يرسان ضيف انگريب )نأش يف هو ومي كلّ( يۀآ موجود يها نهيگز

۳دين و زندگي  ۳۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۰

اسـاس نيهمـ بـر. اسـت داده قـرار مسـئول برابرشـان در را او خداونـد كه داند يم و نديب يم خدا مخلوق را جهان موجودات موحد انسان

:ديفرما يم  نيمنؤرالميام

انيچهارپا و ها نيسرزم حتي نهايا ۀهم برابر در شما كه چرا ها؛ آبادى و شهرها مورد در هم خدا، بندگان مورد در هم د؛يكن شهيپ الهي تقواى«

».ديزيبپره او انيعص از و ديكن اطاعت را خدا. ديمسئول

۳دين و زندگي  ۲۲مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۱

،شـود يم ينف )ضرا ال و نفعا النفسهم ملكوني ال اءياول دونه من افاتّخذتم( يۀآ به توجه با كه تيوال در شرك يعني گرانيد به تيوال يواگذار

.است تيوال در شرك ينف يبرا رآنق استدالل ضرر و نفع بر تيمالك عدم يعني

۳دين و زندگي  ۷۳و  ۶۷هاي  توسط * صفحهمشخصات سؤال: * م ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۲

 ۀجلسـ كيـ در شـركت خوب، دوست افتني مانند ،باشد يم مؤمن شخص يتعال و رشد يبرا مناسب ۀنيزم جاديا ،ياله قيتوف يها جلوه از

.گر تيهدا و گذار ريتأث كتاب كي خواندن و يقرآن

 ها نهيگز در موجود يها سنت يبررس:

يزندگ در اعمال ريثأت) ۴  ياله قيتوف) ۳  ابتالء) ۲  ياله عام امداد) ۱

۳دين و زندگي  ۱۲۶و  ۱۲۴هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۳

 بود مردم اجتماعي و فردى يزندگ ٔهويش در يادينبن تحولي و ها انسان نگرش در رييتغ ازمندين اسالم عصر به تيجاهل عصر از گذر.

  در شرايطي كه زن از هرگونه جايگاه و احترام محروم بود، رسول خدا با گفتار و رفتار خويش، انقالبي عظيم در جايگـاه خـانواده و زن

پديد آورد.

۳دين و زندگي  ۳۵مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۴

 است ياجتماع يعمل ديتوح ۀالزم كه است، طاغوت ينف انگريب الؤس صورت يۀآ.

 كنـد، يم حركت ياجتماع ديتوح ريمس در كه يا جامعه. هست زين فرهنگ و اقتصاد مانند يگريد اركان يدارا ،ياسيس ركن بر عالوه جامعه، كي 

.ديآ يمدر گستر عدالت يا جامعه صورت به و رود يم شيپ گانهي يخدا يها مانفر ياجرا يسو به زين آن اركان و ابعاد ريسا ،فرهنگ ،اقتصاد

۳دين و زندگي  ۴۹و  ۴۸هاي  متوسط * صفحه مشخصات سؤال: * ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۵

 وسفي حضرت يبرا زندان ال،ؤس صورت ۀفيشر يۀآ به توجه با  وسـفي حضرت يباال اخالص از يناش مطلب نيا. است گناه از تر محبوب  

.است شده اشاره اخالص ٔهثمر نيا به وضوح به ۴ ۀنيگز تيب در كه است گناه برابر در شانيا يرينفوذناپذ و

 دهد ينم نشان را گناه برابر در يريناپذ نفوذ اما ،باشد يم اخالص ضرورت انگريب ۱ ۀنيگز در مذكور تيب كه ديكن دقت.

۳ يزندگ و نيد ۱۲۴و  ۱۰۸هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۶۶

 شود يم رستگار قطعاً ،)كند پاك ها يآلودگ از را خود نفس يعني( دهد هيتزك را خود هركس ،)زكّاها من افلح قد( يۀآ به توجه با.

 خدا رسول  تا )اهللا الّا اله ال( ستين اهللا جز يمعبود دييبگو مردم يا«: فرمود و كرد دعوت يپرستاكتي به را مردم دعوت، يابتدا همان از
»ديشو رستگار

 ستين آن ۀهم اما ،است هيتزك آغازگر توبه، يشگريرايپ و توبه ديكن دقت.  

  ۳ يزندگ و نيد ۱۱۶و  ۱۱۵هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۶۷

:موارد يبررس

ييكفا واجب يموارد در و است مستحب يكل صورت به) الف

.گردد تيرعا نامحرم و محرم انيم روابط مانند نيد احكام مجالس نيا در آنكه شرط به اما ،است زيجا و حالل) ب

.است حرام) ج

.است حرام) د

.است مشروط و حالل پس .است زيجا باشد ديمف يفرهنگ يها برنامه ياجرا يبرا اگر) ه

۳ يزندگ و نيد ۱۱۷صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۶۸

وجود آمدن فاصلۀ طبقاتي ماندگي اقتصادي و به عوامل عقب ترين گرايي برخي مسئولين و فساد اداري و مالي يكي از مهم گري، تجمل اشرافي

شود. بنابراين بر مـديران گرايي در ميان مردم مي گرايي و مصرف اعتمادي عمومي و رواج تجمل است كه عالوه بر آثار منفي اقتصادي باعث بي

سوي يك اقتصاد سالم دعوت كنند. گران را بهجامعه واجب است كه از اين شيؤه زندگي اجتناب كنند و با اسوه قرار دادن خود، دي

۳دين و زندگي  ۶۱و  ۵۹، ۵۸هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۹

 است ياله ريتقد انسان، بدن ياعضا جمله از زيهرچ اتيجزئ و اتيخصوص نييتع.

 است ريتقد لذا ،اوست در يژگيو كي انسان ارياخت.

 است ياله يقضا علت و أمنش خدا ٔهاراد.

 است ياله ريتقد كي و شود يم محسوب انسان يژگيو كه است انسان در ارياخت و اراده همان انگريب يارياخت فعل.
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*▲۲پاسخ: گزينۀ  -۷۰ *

»غضـبه هرحمت سبقت ر مصداق انگريب الؤس صورت

.است آن انگريب يروشن به

۳ يزندگ و نيد ۳۳و  ۲۲هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲ ۴ ۀنيگز: پاسخ -۷۱

 است خدا تيوحدان و يگانگي انگريب الؤس صورت ۀفيشر يۀآ.

 است خدا بودن گانهي و بودن همتا يب ٔهدهند نشان ،»دميند وستد رينظ« عبارت.

۳ يزندگ و نيد ۹۷صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲۱ ۀنيگز: پاسخ -۷۲

 :گناهكـاران بـه خدا دستور( اهللا ةرحم من تقنطوا ال )كنند يم گناه اديز كه يكسان: هيآ مخاطب( انفسهم يعل اسرفوا نيالّذ يّعباد اي قل( يۀآ به

.ديكن دقت )ميالرّح الغفور هو انّه) گناهان ۀهم بخشش: گناهكاران به خدا ٔهوعد( عايجم الذّنوب غفري اهللا انّ) ياله رحمت از نشدن ديناام

۳ يزندگ و نيد ۲۲و  ۲۱، ۱۰ي ها صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲ ۳ ۀنيگز: پاسخ -۷۳

 دانستن ازين يب و يغن ت،يخالق در خدا يگانگي به اعتقاد ۀالزم كه ديكن دقت. است تيخالق در ديتوح ٔهدهند نشان الؤس صورت ۀفيشر يۀآ

.است آن انگريب )ديالحم يّالغن هو اهللا و( يۀآ در كه است خدا

 دانسـتن ازيـن يبـ و يغن تيخالق در ديتوح ۀالزم پس ،است خدا دانستن ازمندين و محدود و ناقص ،تيخالق در شرك ۀالزم كه ديكن دقت

.خداست

۳ يزندگ و نيد ۷۱و  ۵۷هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۷۴

شـده تيهـدا فرد به آن دسو كه است كمال و رشد آن ۀجينت كه است درست عمل از يمصداق شدن تيهدا و يينايب يمعنا به )ابصر( عبارت

فرد متوجه آن مضرات و دارد دنبال به را يماندگ عقب و خسران كه است يگمراه و يكوردل انگريب ،)يعم( عبارت و )فلنفسه( يعني رسد يم

  .)هايفعل( شود يم

۳دين و زندگي  ۸۹و  ۸۶هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۵

 )ديشو اردچ يبزرگ انحراف به شما خواهند يم كنند، يم يرويپ شهوات از كه يكسان و ما،يعظ اليم لوايتم ان الشّهوات تّبعوني نيالّذ ديري و.(

 )ّاريبسـ يكارهـا دارنـد دوست كه يكسان گمان، يب ،ةاآلخر و ايالدّن يف ميال عذاب لهم آمنوا نيذالّ يف ةالفاحش عيتش ان حبّوني نيالّذ ان

).دارند دردناك يعذاب آخرت و ايدن در شود، عيشا منانؤم انيم در زشت

۳زبان انگليسي  ۶۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۷۶

 ترجمه:
 A :د؟يكن ينم ينورد ما كوهبقيۀ با  ندهيآ ۀچرا آخر هفت

B :مآمد شما مي، من ترسو هستم. اگر شجاع بودم، با ميصادقانه بگو.

رفت) نوردي مي توضيح: مفهوم جمله بيانگر شرطي نوع دوم است، زيرا بيان شرط غيرواقعي است. (راوي ترسو است در غير اين صورت به كوه

دهيم و در جملـۀ جـواب شـرط از ترجيح مي wasرا به  wereنكته: در شرطي نوع دوم در جملۀ شرط براي تأكيد بر غيرواقعي بودن شرط، 

would كنيم. همراه يك فعل ساده استفاده مي فعال وجهي ديگر بهيا ا  

۳زبان انگليسي  ۸۸ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۷۷

، صـدها نفـراز دست داده بودنـدخود را ت متعلقاآپارتمان تمام  كيدر  يسوز ها در اثر آتش از خانواده يكه تعداد ديخبر رس يوقتترجمه: 

.را دادند اني، غذا و لباس به قربانيكمك مال شنهاديطور خودكار پ  به

، از زمانتوضيح: وقتي دو عملي در گذشته با فاصلۀ زماني اتفاق افتاده باشد، عملي كه زودتر انجام گرفته را با زمان گذشتۀ كامل و براي عمل بعد

اما مفعـول آن قبـل ،متعدي است report) در اين تست دقت شود. دقت داشته باشيد كه فعل whenكنيم. به كاربرد ( ه ميگذشتۀ ساده استفاد

نادرست است. ۴شمارش است، بنابراين گزينۀ   يك كلمۀ غيرقابل newsجاي خالي آمده در نتيجه به زمان مجهول گذشتۀ ساده نياز داريم. كلمۀ 

 ۳زبان انگليسي  ۲۹ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۷۸
هاي به قلب(براي نفوذ)  ميمستق يعنوان راه به ها سلبريتيها از  از شركت ياريرا دارند و بس ءاياش ديمردم به خر بيها قدرت ترغ آنترجمه: 

.كنند يم ادي انيمشتر

حال سـاده اسـت. ازيك فعل متعدي است، اما مفعول آن قبل از جاي خالي آمده، پس جملۀ ما مجهول و در زمان » ديدن« seeتوضيح: فعل 

   بين فعل كمكي و فعل اصلي است. nowطرفي جايگاه قيد 

 ۳زبان انگليسي  ۵۷و  ۲۹هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۷۹
.شود او در نظر گرفته شده است، ارسال نمي يكه برا يواضح است، اما به شخص اميدوم، پ يسبك ارتباط نيدر اترجمه: 

بيانگر اين است كه جمله بايـد در butول مفعول ما قبل از جاي خالي آمده در نتيجه جملۀ ما مجهول است. از طرفي توضيح: در جاي خالي ا

 حالت منفي بيان شود.
تـوانيم از ضـماير توضيح: اگر در جملۀ وصفي حرف اضافه داشته باشيم و بخواهيم حرف اضافه را قبل از ضمير موصولي بيـاوريم فقـط مـي

كنيم. استفاده مي whomاشاره شده است، از  (person)) استفاده نماييم. از آنجايي كه در تست به شخص whichو  whomموصولي (
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**▲۲ گزينۀ: پاسخ -۸۰

برا، ترجمه: در دريا

كردن ) مصرف۴  شدن نبسطم) ۳  ، فاسد شدنشدن ) خراب۲هدر دادن، هدر رفتن) ۱

۳زبان انگليسي  ۸۳ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲ ۳ گزينۀ: خپاس -۸۱

افتيباال را در تيفيبا ك يآموزش مقدمات معادلمدرك كردند،  مي ليتحص گزينشياز معدود مدارس  يكيآموزان، كه در  دانش نيبهترترجمه: 

كردند.

فهم غيرقابل) ۴  معادل، برابر) ۳  دو زبانه) ۲تجديدپذير) ۱

۳زبان انگليسي  ۸۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال صاتمشخ ▲ ۳ گزينۀ: پاسخ -۸۲

ياديـ. افراد زباشند قابل استفادهمنزل كه براي بودند آن  تر از گران عرضه شدندبار به بازار  نياول يبرا يديخورش يها پنل زماني كه ترجمه:

 كنند. يداريها را خر آن ستندتوان ينم
ي) باستان۴  يعمل قابل استفاده، مفيد، )۳  ي) تجار۲ي) فور۱

۳كتاب كار زبان انگليسي  ۴۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲۱ گزينۀ: پاسخ -۸۳

در دسترس قرار گرفت.طور رايگان  به و تيبشر ۀهم به نفع قيتحق جينتا ترجمه:

مقدمه) ۴  نجينهگنج، گ) ۳  قدرت) ۲سود، فايده) ۱

۳زبان انگليسي  ۵۱ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲ ۳ گزينۀ: پاسخ -۸۴

.ض و هزينۀ مصارف جاري خود بگذاريدقب مشخص براي پرداخت قراريك  ديتوان شما مي هاي انرژي، كننده نيبا پرداخت منظم به تأمترجمه: 

مؤسسه) ۴  قرار، توافق) ۳  جذب) ۲توسعه) ۱

۳زبان انگليسي  ۸۴ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲ ۲ گزينۀ: پاسخ -۸۵

ترجمه:

با دوستان هنرمندش است. وگذار گشتدر حال  شهي. او هممينيب برادرم را مي گريد ندرت : بهتريپ

 .كبوتر با كبوتر باز با باز: تام
هم هستند. هيها همه شب آن ،: درست استتريپ

كبوتر با كبوتر باز با باز) ۲  داني نيست به عمل كار برآيد به سخن) ۱

دوري و دوستي) ۴    با يك تير دو نشان زدن) ۳

۳زبان انگليسي  ۳۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲۱ گزينۀ: پاسخ -۸۶

يتنها راهـ شي، آزماشايع هستند ۱۹كوويد از  شتريب اريكه بس، است يسرماخوردگ ايآنفوالنزا  هيشب اريبس يماريباين  كه يياز آنجاترجمه: 

 .مطمئن شويم ۱۹كوويد به  ي شماابتالتوانيم از  مي با آن است كه
دادن ) توسعه۴  كردن غيكردن، در قهي) مضا۳  انجاميدن به) ۲شدن از مطمئنكردن،   دأيي) ت۱

۳زبان انگليسي  ۵۳ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲ ۴ گزينۀ: پاسخ -۸۷

ها را ذكر كند. فراموش كرد آن او وجود دارد كه نكاتي. كاملطور  بهنه  وليبا او موافقم، چند مورد من در ترجمه: 

امالًكطور كامل،  به) ۴  ندهيطور فزا ) به۳  طور اساسي به) ۲يثرمؤطور  ) به۱

  ترجمۀCloze Test:

نقـش نيـپسـماند دارد. ا تيريمـداز زباله در  يناش ياست كه انرژ يبحث در مورد نقش يشروع برا ۀنقط كي ۀراهنما ارائ نيهدف از ا

با اين وجود، آن (راهنما) سـؤاالتي را موارد ندارد. ۀدر پاسخ دادن به هم يسعراهنما  نيا نيخاص وابسته خواهد بود، بنابرا طيبه شرا شهيهم

يمربـوط بـه انـرژ شـتريراهنما ب نيكند. ا ها را برجسته مي بر آن يرگذاريو تأث يريگ ميو روند تصم موجود يها نهيگز، كه بايد پرسيده شود

است. مانده ي، باقشده استانجام ممكن  يها افتيتمام باز ياست كه وقت يعاتيضا نياست. ا مانده يباق يحاصل از پسماندها

 ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۸
) بزرگ كردن، درست كردن۴  ) تركيب كردن۳  ) مديريت كردن۲  ) ناپديد شدن۱

 ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۹
) متغير بودن، نوسان داشتن۴  ) باعث شدن۳  ) سعي كردن۲  ) پذيرفتن، قبول كردن۱

۱گزينۀ پاسخ:  -۹۰

askشوند. نكتـۀ دوم اينكـه فعـل  حذف مي ۴و  ۳هاي  حذف نيستند در نتيجه گزينه نكتۀ اول اينكه ضماير موصولي اگر نقش فاعلي بگيرند قابل
كنيم. را انتخاب مي ۱يك فعل متعدي است، اما مفعول آن قبل جاي خالي آمده است كه بيانگر اين است جملۀ ما مجهول است، در نتيجه گزينۀ 

 ۴پاسخ: گزينۀ  -۹۱
) در دسترس، موجود۴  ناشناخته )۳  رويداد )۲  شمار ) بي۱

۴پاسخ: گزينۀ  -۹۲

) را ايفا كند در نتيجه جملۀ ما مجهول است.doتوضيح: بعد از جاي خالي اسم يا ضميري وجود ندارد كه نقش مفعول فعل (

كنيم. و اثرش هنوز ادامه دارد از زمان حال كامل استفاده مياز طرفي براي نشان دادن كاري كه در گذشته انجام شده 
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  ۱ترجمۀ درك مطلب:

، آبِآب نيشوند؟ ا مي تا به حال متوجه شد ايآ

 آب است. يِاز آلودگ يمنبع بزرگ باران است و
، آبجـهيشـوند. در نت يم نيآب در زم شدن ، مانع جذبرو اين ازپوشانند.  يرا م نياز زم ياديروها قسمت ز ادهيو پ ها يابانخ ،شهرها در

نيـكننـد. ا يمـ تياز شهر هدا بيروندارند كه آب باران را به  ييها . اكثر شهرها آبراهشود ها رد مي از ناودان ايشده  رو جمع ادهيپ يباران رو

،آب نيـدارد. ا يا ناخواسـته نتيجـۀ ولي اين كار)، آن رفتن يبرا يي(باال آمدن آب بدون جا سيل جاري نشودشهرها  داخل كه شود يم ثباع

 كند. يمنتقل م انوسيها و اق ها، رودخانه اچهيرا به در ياديز يفيكث
در ها پسـماند، احتمـاالً متوجـه زبالـه و فته باشـيداه ررو ر ادهيپ درب، اگر تا به حال شود؟ خُ يم گيآلود باعث آب باران چگونه نيبنابرا

هـا ها و رودخانه اچهيدر بهها  يها و بطر يها، قوط سهيك جهيكند. درنت يم جا به جاها را با خود  زباله ني. آب باران هنگام حركت اديا شده ابانيخ

هـا و ، زبالـهبـارد مي بـاران ي در خيابـاناست كـه وقتـ ليدل نيبه ا ني. اجا مانده است به ها نيماشاز كه  ينيو بنز نفت و همچنين رسند مي

 .ديوش يها را در آب باران م كند و آن يها را جمع م نيماش يها پسماند
در آب تيمشكال نيچن جادياز ا يريجلوگ يبرا يخواهند راه يكنند م يم يزير برنامه را شهرهاي طراحگي كه چگون يو افراد دانشمندان

هـا ابانيزباله در خ ختنيرنو آموزش مردم به داراي چمن درختان و مناطق بيشتر كردن ريزي بهتر،  كنند برنامه يها فكر م آن كنند. دايباران پ

  كمك خواهد كرد.به اين موضوع 

   ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۳

زيرا آن ............... ،ساز است با توجه به متن، آب باران مسئلهترجمه: 

 آورد. ه خود ميهمرا آلودگي را از اقيانوس به )۲  .كند يها را آلوده م اچهيها و در ) رودخانه۱
.است يخطرناك ييايميمواد ش ياست و حاو يدي) اس۴  .شود يم در شهرها ليس جادي) باعث ا۳

۴پاسخ: گزينۀ  -۹۴

مرتب شده است................  اطالعات موجود در متنترجمه: 

ترين اهميت كم تا ترين مهم ز) ا۲ يك معضل و داليل آن بيان ) با۱

آن حل راه سپس و مشكل ارائۀ يك ) با۴ حوادث وقوع ترتيب ) به۳

۳پاسخ: گزينۀ  -۹۵

كند؟ يتر شدن آب باران كمك نم منيبه ا موارد زيراز  كي كدامترجمه: 

شتريب چمنزارن و مناطق درختا ن) كاشت۲رود يكه آب باران م ييجا برايبهتر  يزير ) برنامه۱

به مردم يآلودگدربارٔه ) آموزش ۴شتريب يروها ادهيها و پ ) ساخت جاده۳

۲پاسخ: گزينۀ  -۹۶

افتد؟ يم يآب باران در شهرها چه اتفاق جمع شدنِاز ترجمه: بالفاصله بعد 

كند. يم حركت آب يمجار قي) از طر۲.كنند مي انيشهرها طغدر ها  اچهيها و در ) رودخانه۱

رود. يم ينيرزميآب ز ستمي) آب جذب شده و به س۴.كنند ياستفاده م عنوان آب شرب به) مردم از آن ۳

  ۲ترجمۀ درك مطلب:

از مغز كه يا هي، ناحپوكامپيكه ه نظر وجود دارد اتفاقبحث است. اگرچه موردعملكرد مغز همچنان موضوع  يمربوط به چگونگ يها هينظر

حواس مـا قي، اطالعات از طرميكن را تجربه مي يزيچ ياست. وقتمهم حافظه  يبرا يانكار قابلريغطور  بهتبط است، اول با حافظه مر ۀدر درج

را يحسـ يها نام نورون ابتدا محرك به يمغز يها باورند كه سلول نيشود. دانشمندان بر ا آنجا پردازش مي درشود و  ارسال مي پوكامپيبه ه

ۀطـور موقـت در حافظـ شوند و بـه يارسال م پوكامپيبه ه ريتصاو نيكنند. سپس، ا مي ليتبد يفور ۀدر حافظ ريبه تصاو ميكن كه تجربه مي

رنـگ مـا كـم ۀتجرب رياز تصو ييها روند است كه قسمت نيا ياست و در ط افتهي اطالعات سازمان پوكامپيشوند. در ه مي رهيمدت ذخ كوتاه

شـوند. دانشـمندان فكـر منتقـل مـي پوستۀ مغزيمغز معروف به  قداميبخش در مدت  يالنطو ۀبه حافظ يشود. سرانجام، اطالعات خاص مي

معما است. كي گريد ۀيمغز به ناح يۀناح كيانتقال اطالعات از  ٔهنحو قاًي، اما دقفتديفرايند ممكن است هنگام خواب اتفاق ب نيكنند ا مي

۳ ۀپاسخ: گزين -۹۷

 شود؟ مي يبانيتوسط متن پشت رياز عبارات ز كي كدامترجمه: 
 مصداق دارد متمركز است. يزيچ »نكهيدانستن ا«، بر ميدار ييمعنا ۀكه ما در حافظ يدانش) ۱
 مهم هستند. يحركت اراد يبرا) مغز قداميبخش ي (شانيپ يها لوب) ۲
د.شو منتقل مي گريد يۀمغز به ناح يۀناح كيدانند كه چگونه اطالعات از  نمي قاًيدانشمندان دق )۳

 شود. ميباعث از دست دادن حافظه  هاي عصبي سلولبه  بيآس )۴
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۴ ۀپاسخ: گزين -۹۸

...............ت مي متناز جمه: تر

.ميكن مدت خود استفاده مي كوتاه ۀ، در واقع ما از حافظميكن متمركز مي يزيكه ما توجه خود را به چ يهنگام) ۱

 .شود باعث از دست دادن حافظه نمي پوكامپيبه ه بيآس )۲
 .شود مدت منتقل مي يطوالن ۀه حافظمدت ب كوتاهحافظۀ شده در  رهيتمام اطالعات ذخ )۳
است. پوكامپيو حافظه، ه يريادگي يقسمت مهم مغز ما برا )۴

۱ ۀپاسخ: گزين -۹۹

 است................  كي، »اول با حافظه مرتبط است ۀاز مغز كه در درج يا منطقه« جملۀ ،۲در خط ترجمه: 
) باور خيالي۴  تمثيل )۳  يشناخت مبحث روان )۲  فيتعر) ۱

۴ ۀپاسخ: گزين -۱۰۰

 است؟ متن مورد بحثعمدتاً  رياز سؤاالت ز كي كدامترجمه: 
 م؟يخود را بهبود ببخش ۀچگونه حافظ) ۱
شوند؟ مدت محو مي كوتاه ۀاز اطالعات موجود در حافظ يچرا برخ )۲

 م؟ينيب و خواب مي ميخواب چرا مي )۳
كند؟ مي رهيچگونه مغز انسان اطالعات را پردازش و ذخ )۴
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انسانی) علوم مایشی۱۴۰۰اردیبهشت۳۱آزموناختصاصیهای درس ترشیحی پاسخ

   ۳رياضي و آمار  ۸۸ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۰۱

nنكته: اگر   nbناميم، هرگاه:  مي aاُم عدد nرا يك ريشۀ  bيك عدد طبيعي باشد،  2 a همچنين .n a وقتي ،n  زوج است، ريشۀnاُم

است. aمثبت عدد 

n)اُم nهاي  تر، دربارٔه ريشه در حالت كلي )N  عددي مانندa توان گفت: مي

n a  وn a  ريشۀn  اُمa  n زوج باشد

a  0 n a  ريشۀn  اُمa  n فرد باشد  

زوج باشد n  ريشه ندارد

a  0 n a  ريشۀn  اُمa  n فرد باشد  

هاي چهارم عدد ريشه
81
برابر با 16 ،4 81

نويسيم: تر مي صورت ساده هستند؛ اين مقادير را به16

    
4

4 4
4

81 3 3
16 22

 

قدرمطلق تفاضل دو عدد 
3
برابر است با:2

( )  
3 3 32 2

۳رياضي و آمار  ۹۷ صفحۀ*  ساده: * سؤال صاتمشخ ▲ ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۰۲

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

xyفرم  ۀ باال، نمودار تمام توابع بهبا توجه به نكت aاز نقطۀ ،

m n

( , )
 
0 كند، پس: عبور مي 1

m n    0 1 1
۳رياضي و آمار  ۴و  ۳هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۰۳

باشد. ۵صفر يا  پذير است كه يكانش بخش ۵نكته: عددي بر 

شماريم: تعداد اعداد مطلوب را در دو حالت زير مي

 ¾¨ Ájkø » 3 » 0
SvÃº 3 » 0 SvÃº ½k¶A ·I¬kÅ nj

·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä

 

  
8 7 1 : يكان صفر باشد 56

 ¾¨ Ájkø » 3 » 5
SvÃº 5 » 3 » 0 SvÃº ½k¶A ·I¬kÅ nj

·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä

 

  
7 7 1 باشد ۵: يكان  49

بنابراين طبق اصل جمع مجموع دو حالت باال برابر است با:

 56 49 105

x
1

y

x
1

y

( a ) 0 1 (a ) 1
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**▲ ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۰۴

ABهايي كه  تمام حالت
A B
B A

A B
B A

A B
B A

4پر شوند، پس هركدام  Lو  R ،Z ،Iحرف  ۴حالت باال، دو جاي خالي دارند كه بايد با  ۶هركدام از  حالت دارند، بنابراين در كل ۱۲يعني  ،3

با توجه به اصل ضرب  6 12 توان نوشت. كلمه با اين ويژگي مي 72

۳رياضي و آمار  ۱۷ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۰۵

P(A     ناسازگار باشند، آنگاه:Bو  Aنكته: اگر  B) , P(A B) P(A) P(B)  0 

P(A)اگر طرفين تساوي P(B)3 P(B)  گيريم: تقسيم كنيم، نتيجه مي ۴را بر  4 P(A)
3
4

ناسازگارند، پس مطابق نكته: Bو  Aاز طرفي 

P(A B) P(A) P(B) / P(A) P(A) / P(A) P(A) /           
3 7 4 84 480 84 0 84 0 484 4 7 100 100

۳اضي و آمار ري ۱۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۰۶

نويسيم: فرزندي، دومين دختر خانواده، فرزند پنجم خانواده باشد، را مي ۶پيشامد آنكه در يك خانوادٔه 

د)} پ پ پ د (پ ,پ)  د پ پ د (پ ,پ)  پ د پ د (پ ,پ)  پ ددپ (پ ,د)  پ پ (ددپ ,پ)  د پ (ددپ ,پ)  دپ (ددپ ,پ)  پ {(دددپ

عضو دارد. ۸پس اين پيشامد، 

   ۳رياضي و آمار  ۲۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۰۷

Sنكته: فرض كنيد     فضاي نمونۀ متناهي يك پديدٔه تصادفي باشد؛ اگرS ،n  برآمد براي وقوع داشته باشد وA  پيشامدي درS باشد، در

        كنيم: دهيم و مقدار آن را طبق دستور زير محاسبه مي نمايش مي P(A)را با نماد  Aاين صورت احتمال وقوع پيشامد 
n(A)P(A)
n(S)



  نويسيم: را مي ۲۹تر از  و كوچك ۳اعداد طبيعي مضرب  , , , , , , , ,3 6 9 12 15 18 21 24 27

n(S)    تا انتخاب كنيم: ۲عدد،  ۹خواهيم از بين اين  مي
  

   
 

9 9 8 362 2
نيستند: ۴ها مضرب  تاي آن ۷در كل  , , , , , ,3 6 9 15 18 21 27

n(A)  كنيم: تا انتخاب مي ۲عدد،  ۷از بين اين 
  

   
 

7 7 6 212 2
بنابراين مطابق نكته:

n(A)P(A)
n(S)

  
21 7
36 12

۳رياضي و آمار  ۲۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۰۸

Sنكته: فرض كنيد     فضاي نمونۀ متناهي يك پديدٔه تصادفي باشد؛ اگرS ،n  برآمد براي وقوع داشته باشد وA  پيشامدي درS باشد، در

        كنيم: دهيم و مقدار آن را طبق دستور زير محاسبه مي ايش مينم P(A)را با نماد  Aاين صورت احتمال وقوع پيشامد 
n(A)P(A)
n(S)



ماه دارد: تير، مرداد و شهريور ۳تابستان 

H kºpoÎ«−ماه به دنيا بيايند برابر است با: ۳توانند در اين  فرزند مي ۳هايي كه  تعداد حالت ³»j kºpoÎ ³¼w kºpoÎn(S)    
3 3 3 27

H kºpoÎ«−اند برابر است با: ماه مختلف به دنيا آمده ۳فرزند در  ۳هايي كه  حالت ³»j kºpoÎ ³¼w kºpoÎn(A)    
3 2 1 6

بنابراين:
n(A)P(A)
n(S)

  
6 2

27 9
۳رياضي و آمار  ۵۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۰۹

nرابطۀ  در n na a a n    22 برسيم: a5دهيم تا به  را قرار مي ۳و  ۲، ۱ترتيب اعداد  به n، جاي 12

n
n n na a a n a a a ( )
           12 22 1 3 2 12 2 1 2 5 1 1 10

n
n n na a a n a a a ( )
           22 22 1 4 3 22 2 2 2 10 5 4 21

n
n n na a a n a a a ( )
            32 22 1 5 4 32 2 3 2 21 10 9 10 43
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**▲ ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۱۰

a1daنكته: جملۀ عمومي دنبالۀ ح a (n )d1.

aاست، پس: ۳۸مجموع دو جملۀ اول،  a a a d a d        1 2 1 1 138 38 2 38
است، پس: ۸۷پنجم، مجموع جمالت سوم تا 

a a a a d a d a d a d a d               3
3 4 5 1 1 1 1 187 2 3 4 87 3 9 87 3 29

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

xj¼i
( )

( )

a da d
d d

a da d


 

                   

11
2 11

2 382 38 5 20 42 6 583 29
 

جاي dگذاري با  داريم:4 اول معادلۀ   در
da d a a a        4

1 1 1 12 38 2 4 38 2 34 17
aبا داشتن  1 dو  17  a كنيم: جملۀ هشتم را حساب مي4 a d ( )      8 1 7 17 7 4 17 28 45

۳رياضي و آمار  ۷۱ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۱۱

شترك م  واسطۀ حسابي قرار دهيم، اعداد حاصل تشكيل يك دنبالۀ حسابي با اختالف b ،kو  aنكته: اگر بين دو عدد 
b ad
k



 دهند. مي1

aبا فرض   5 ،b  kو  11  داريم: 8

d 
  


11 5 6 2
8 1 9 3

رو هستند: صورت روبه اعداد به

IU 8

x

, , , ,


5 11


 

x   به عقب برگرديم: dاندازٔه  به ۱۱ترين واسطه)، بايد از عدد آخر، يعني  رگ(بز xدست آوردن  براي به d    
2 3111 11 3 3

۳رياضي و آمار  ۷۶ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۱۲

nصورت  ، بهrو نسبت مشترك  a1نكته: جملۀ عمومي دنبالۀ هندسي با جملۀ اول 
na a r  است. 11

aاست: ۶جملۀ دوم دنباله،  a r  2 16 6

جملۀ پنجم دنباله،
2
aاست:9 a r  45 1

2 2
9 9

كنيم: طرفين تساوي دوم را به تساوي اول تقسيم مي

a r
r r

a r
    

41 3
1

2
1 19

6 27 3
1

a   ضرب كنيم:rدست آوردن جملۀ سوم، كافي است جملۀ دوم را در براي به a r    3 2
16 23

a  ضرب كنيم:rدست آوردن جملۀ چهارم، بايد جملۀ سوم را در و براي به a r    4 3
1 22 3 3

a      كنيم: قدرمطلق تفاضل جمالت سوم و چهارم را حساب مي a   3 4
2 42 3 3

۳رياضي و آمار  ۷۷ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۱۳

درصد اضافه كنيم، اعداد حاصل تشكيل يك دنبالۀ هندسي با نسبت مشترك  kطور متوالي،  نكته: اگر به عددي به
kr 


100

دهند. مي 100

kسال  در اينجا به عدد قيمت كاال، هر  دهند: شود، پس اعداد حاصل تشكيل يك دنبالۀ هندسي با قدرنسبت زير را مي درصد اضافه مي 20

r 
  

100 20 12 6
100 100 5

شود: مي a4، ۱۴۰۲بگيريم، قيمت سال  a1را  ۱۳۹۹اگر قيمت سال 

a a a a1 2 3 4
1399 1400 1401 1402 

a a r a ( )            
34 3 3 3 3 31 3

6 6400000 400 10 400 2 6 3200 216 6912005 5
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**▲ ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۱۴

aنكته: رابطۀ بازگشت rar

آيد: دست مي رو به از رابطۀ روبه rو قدرنسبت  a1ا جملۀ اول جملۀ اول دنبالۀ هندسي ب nنكته: مجموع 
n

n
a (r )

S
r





1 1

1
nپس جملۀ عمومي  na a 1 rمربوط به يك دنبالۀ هندسي با نسبت مشترك  3  است. 3

جملۀ دوم اين دنباله
2
كنيم: است. جملۀ اول را حساب مي9

a
a

r
  21

2
29

3 27
aحاال با داشتن  1

2
rو 27  كنيم: جملۀ اول را پيدا مي ۷، مجموع 3

( )a (r )
S ( )

r


       

 

77 71 7 47

2 3 11 1 3 1 127 3 1 31 3 1 27 27 27 27
S بنابراين:      4 47

1 1 13 3 8127 27 27
۳رياضي و آمار  ۹۱ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۱۵

a: اگر ۱نكتۀ   باشد، داريم: 0

m
n mna a

:۲نكتۀ 
m

m n m n m n n
n n

aa a a , a , a
a a

 


   
1

نويسيم: صورت تواني مي به ۵ها را بر پايۀ  عبارت

( )
, /

          
3 2 3 2 17 1

4 3 123 2 14 3 124 3 4 3 12 1212 1125 25 5 5 5 5 5 5 0 2 5 55 

نسبت عدد اول به عدد دوم برابر است با:
( )


    

17 17 1 18 312 2 312 12 12 2
1

12

5 5 5 5 5 5 5
5

۳رياضي و آمار  ۱۰۲ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۱۶

xfنكته: تابع با ضابطۀ  (x) a  با شرطa  aو  0  ، يك تابع نمايي1

، به يكي از دو شكل زير است:aاست و نمودار آن با توجه به مقدار 

xازاي  به  xy، نمودار تابع 0  كشيم: را مي 2

xازاي  و به  xy، نمودار تابع 0 ( )
1
كشيم: را مي4

كنيم: دو نمودار باال را در يك دستگاه، رسم مي

x
1

y

x
1

y

x

1

y

x
1

y

x
1

y

( a ) 0 1 (a ) 1
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**▲ ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۱۷

m n mn(a ) a نكته :

Vدر رابطۀ  r  32
3 ،V  كنيم: گذاري مي جايرا  6

·H¼U ¾M
¾T§º IÄr r r r ( )

         
  

3 1 1
3 3 32 3 3 32 9 9 96 93 

۳رياضي و آمار  ۱۰۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۱۸

tfفرم  نكته: معادلۀ كلي زوال نمايي، به (t) c( r) 1  است كه در آنf (t)  ،بيانگر مقدار نهاييc اوليه،  بيانگر مقدارr بيانگر ميـزان نـزول

بيانگر زمان است. tبرحسب اعشار و 

Cگذاري  با جاي , , 256 000 000 ،r  
25 1
100 tو 4  ، داريم:4

f ( ) ( ) , ,     
44 4
4

1 34 256000000 1 4 1000000 81 000 0004 4
۳و آمار  رياضي ۶۹ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۱۹

محاسبه است: ، از روابط زير قابلdمشترك  و اختالف a1جملۀ اول يك دنبالۀ حسابي با جملۀ اول  nنكته: مجموع 

 

  

n n

n

nS (a a )

nS ( a (n )d)

1

1

2
2 12

آيد: دست مي رو به نكته: تعداد جمالت يك دنبالۀ حسابي از رابطۀ روبه

oiA à¾±μ] −»H à¾±μ]jHk÷U
d


  1
dمشترك  ، تشكيل يك دنبالۀ حسابي با اختالف۹۱، ... و ۱۳، ۱۰، ۷اعداد   كنيم: دهند. تعداد جمالت را حساب مي مي 3


    

91 7 841 1 293 تعداد 3

كنيم: مجموع اين جمالت را مطابق نكته حساب مي

n n
nS (a a ) ( )     1

29 7 91 29 492 2
است: x7ال مطابق فرض برابر با مقدار با

x x 
      

29 497 29 49 29 7 2037 

۳رياضي و آمار  ۶۹ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۲۰

nگذاري  با جاي  آيد: دست مي لۀ اول) به، مجموع يك جملۀ اول (يعني همان جمnSدر  1

n
nS n n S a       12 1 14 1 4 5 5

nگذاري  با جاي  aجملۀ اول (يعني  ۲، مجموع nSدر  2 a1 آيد: دست مي ) به2

an
nS n n S a a a a             1 522 2 1 2 2 24 4 8 12 12 5 12 7

,رو هستند: صورت روبه پس جمالت اين دنباله به ,5 7 
مشترك جمالت اين دنباله  اختالف 7 5 واحد اضافه كنيم، تا به جملۀ سوم برسيم: ۲است، پس كافي است به جملۀ دوم،  2

a a d    3 2 7 2 9

اقتصاد ۹۳ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۲۱

دست بگيرد، انحصار شخصاً انحصار يك فعاليت اقتصادي را به ،منظور تأمين منافع عمومي و مصالح جامعه و نظام حاكم الف) زماني كه دولت به

شود. قانوني ايجاد مي

ناچار با تشكيل انحصار طبيعي در اين حـوزه زه نشوند، دولت بهدليل عدم اطمينان از سودآوري حاضر به فعاليت در يك حو هرگاه مردم به

شود. مشغول فعاليت مي

دانند. جانبه و افزايش سرعت دستيابي به آن مي درآمد جامعه را راهي براي دستيابي به توسعۀ همه رفع فقر و حمايت از اقشار كم ،اقتصاددانان ب)
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**▲ ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۲۲

زند. اش، نيز رنگ عبادي مي ياسالم عبادت ر ف)لا

ي است به هر حال توزيع سود و درآمد بايدكنندٔه نقش هريك از عوامل توليد در فرايند اقتصاد با توجه به مفهوم سازمان توليد كه تعيينب) 

ها صورت گيرد. ها در ريسك و هزينه صورت عادالنه و بر اساس نقش و سهم آن هاي مختلف به بين عامل

معنـي طور ناخواسته بيكار نمانده باشند و اشتغال كامل نيروي انساني نيز بـه يك از عوامل توليد به معني اين است كه هيچ اشتغال كامل بهج) 

كار ديگر هسـتند، لـذا در  جايي از يك كار به كار نيستند، يا در حال جابه  صفر بودن نرخ بيكاري نيست، زيرا برخي به ميل خود حاضر به

گيرند. نرخ بيكاري قرار نمي

اقتصاد ۶۰و  ۴۶، ۳۴، ۳۲ هاي صفحه*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۲۳

طـور اسـمي و غيرواقعـي نـرخ باشد افزايش تك رقمي نرخ درآمد كارمندان فقط بـه تورم در اين جامعه دورقمي مياز آنجايي كه نرخ الف) 

دنبال آن نقدينگي افزايش نيافته، بلكه كاهش نيز يافته تنها درآمد كارمندان و به دهد. در حالي كه در واقعيت نه نقدينگي را افزايش مي

قعي نرخ نقدينگي صحبت كرد كه افزايش آن بيش از نرخ تورم باشد.توان از افزايش وا است. زماني مي

.جايي آن شود نه جابه كشش قيمتي باال براي عرضه، موجب كاهش شيب منحني عرضه ميب) 

ود.ش گيرد، موجب تداعي رشد كاذب مي دليل اينكه اثر تغييرات قيمت را در نظر نمي هاي توليد كل به قيمت جاري به محاسبۀ شاخصج) 

اقتصاد ۱۴۳و  ۱۴۱، ۱۱۹، ۱۱۵ هاي صفحه*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۲۴

كار در كشورها نيز بر مبناي توليد كاالهاي  گيرد و تخصص و تقسيم از آنجايي كه تجارت بر اساس رعايت اصول مزيت اقتصادي شكل ميالف) 

شود. يفيت آن افزايش يافته و در سراسر جهان موجب باال رفتن سطح رفاه ميباشد، بنابراين حجم توليد و ك با مزيت اقتصادي مي

افزودٔه بيشتر هستند تا فضـا افزودٔه كمتر به يك مزيت با ارزش اقتصادهاي هوشمند همواره در حال انتقال از يك مزيت اقتصادي با ارزشب) 

باشد. مي »حياء و خلق مزيت اقتصاديا«معناي  را براي توليدات بهتر در كشور خود فراهم كنند و اين به

هاي كند، براي ماندگاري پيشرفت، بايد بر اساس قدرت توليد و انتخاب عرصۀ مناسب، به خلق فرصت هاي اقتصادي بيان مي يكي از مؤلفهج) 

عنوان محور حركت اقتصادي توجه كرد. هاي اقتصادي با مزيت، به جديد، افزايش قدرت توليد و انتخاب زنجيره

اقتصاد ۴۸ ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۲۵

نكته: توجه كنيد قيمت ثابت و جاري در سال اول يا سال پايه همواره يكي است، يعنيالف) 

  است. ۸۵۰توليد كل به قيمت واقعي نيز همان 

x 310 1340   در سال دوم  )واقعي(توليد كل به قيمت ثابت  توليد كل به قيمت جاري در سال دوم تغييرات قيمت تورم سال دوم

xتوليد كل به قيمت ثابت در سال دوم    1340 310 1030
ب)

x   1030 850 180   توليد كل در سال پايه ثابت(ليد كل به قيمت واقعي تو(   تغييرات مقدار توليد)رشد در سال دوم(

  اقتصاد ۳۷ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۲۶

باشد. عرضه مي Bتقاضا و  Aبا توجه به تغييرات مقدار كاال بر اساس كاهش يا افزايش قيمت، الف) 

واحد است پس: ۲۰ان عرضه و ميز ۸، ميزان تقاضا ۵۰,۰۰۰در قيمت ب) 

واحد   20 8 مازاد عرضه 12

واحد است پس: ۱۲و ميزان عرضه  ۱۷، ميزان تقاضا ۲۲,۰۰۰در قيمت ج) 

واحد   17 12 مازاد تقاضا 5

كند. د را كسب ميدر قيمت تعادلي همواره توليدكننده از فروش كل كاالهاي خود بيشترين ميزان درآمد) 

. .  15 30 000 450 درآمد 000

واحد فروخته است. ۱۲اما فقط  ،واحد كاال عرضه كرده ۱۷، توليدكننده ۴۱,۰۰۰) در قيمت ه

, ,  12 41 000 492 درآمد 000

اند پس: واحد كاال براي توليد هزينه در بر داشته ۱۷ اما چون همۀ 

, 170 )  ۱۷ )واحد كاال( 000 , , )4 000 6 000  هاي مستقيم و غيرمستقيم مجموع هزينه

, , ,  492 000 170 000 322 سود مندرج در اظهارنامه يا همان سود ويژه درآمد  هاي مستقيم و غيرمستقيم  مجموع هزينه 000

اقتصاد ۱۰۲و  ۵۹، ۵۸ ،۵۶هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۲۷

يابـد،  ها كاهش مي قدرت خريد پول همان پشتوانۀ پول نيست، قدرت خريد پول معادل ارزش پول است و در زمان ركود كه سطح عمومي قيمت ب)

ابد.ي يابد، قدرت خريد پول كاهش مي ها افزايش مي يابد و بر عكس در زمان تورم كه سطح عمومي قيمت قدرت خريد پول افزايش مي

شود و اگر در اطالعات مربـوط بـه پـول از هاي ديداري و غيرديداري مي ها، در كشور ما، شامل سپرده عنوان ابتكار بانك پول به خلق شبه) ه

)بيشتر بدانيم(گيرد.  پول قرار مي الحسنه هم نامي برده شده باشد، در گروه شبه هاي قرض سپرده

سال دوم  سال اول  توليد كل به قيمت

۱۳۴۰  ۸۵۰  جاري

x  ۸۵۰  ثابت )واقعي(

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
 

۳۱ 
ردی

ا
ت

هش
ب

 
۱۴

۰۰
    |

وه
گر

 
شی

مای
آز

 
وم

عل
 

سان
ان

ی

۲۰۲۰

**▲ ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۲۸

Bابتدا نرخ تورم را براي كاالي


   
71 370 5850 0 1 2870 22 %225850 0 5850 0 1 0 0

kÄk] SμÃ¤ ´Äk¤ SμÃ¤
´Äk¤ SμÃ¤


 نرخ تورم

آوريم. دست مي هاي مجهول را به از اين نرخ استفاده كرده و قيمت Cو  Aاكنون براي كاالهاي 

x: x , ,
    

22 41500 22 41500 100 4 150 000100 Aكاالي 41500

A xقيمت انتهاي سال كاالي  , , , x , ,    100 913 000 4 150 000 5 063 000

قيمت ابتداي سال
x , ,x x x , , x ,

x


        
22 109678 109 678 00022 10967800 100 122 10 967 800 89 900100 122 

اقتصاد ۶۶ ۀ* صفح سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۲۹

عنـوان اي و عمراني خود با صدور اوراق مشاركت بـه اي توسعهه منظور تأمين مالي طرح هاي دولتي و خصوصي به ها و شركت دولت، شهرداري

ها، اصل طلبشان را نيز در زمان سررسـيد الحساب به آن مدت و فروش به افراد حقيقي و حقوقي، ضمن پرداخت سود علي اسناد اعتباري بلند

پردازند. مي

اقتصاد ۴۴ ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۳۰

الف)

)ميليارد دالر درآمد ملي   ۳۸۸۶ميليارد دالر  ) ( ( ))      

568 706

2 1852 560 852 1200 852 560 38863 2 
 

مجموع تمام درآمد

درآمد حاصل از اجاره ۳خدمات سرمايه و رديف  ۵ب) رديف 

ج)

دالر 
jnIÃ±Ã¶

·¼Ã±Ã¶ / 
3886 97 1540

Â±¶ k¶Anj
®¨ SÃ÷μ]  درآمد سرانه

وم سرانه عبارت است از: سهم متوسط هر فرد جامعه از ميزان توليد يا درآمدد) مفه

اقتصاد ۸۳و  ۸۰ هاي صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۳۱

زم را ندارد وهاي بومي و محلي كشورها، تاريخ، دين، فرهنگ، باورها و بسياري از موارد مهم، توجه ال از آنجايي كه واژٔه توسعه به تفاوتالف) 

شود، كارشناسـان اقتصـادي المللي معادل غربي شدن تلقي مي يافتگي از طرف بسياري از كشورها و نهادهاي بين همچنين چون توسعه

جاي توسعه براي ارزيابي كشورها استفاده كنند. به» پيشرفت«نام  تر و پرمحتواتري به تصميم گرفتند از شاخص تكميلي

بيانگر قرار گرفتن كشور در مسير توسعه يا پيشرفته شدن است. ،هاي توسعۀ انساني شود ب بهبود شاخصهر عاملي كه موجب) 

اقتصاد ۱۰۳و  ۱۰۲، ۱۰۰هاي  صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۳۲

دهد. نگيزٔه فرار مالياتي را تا حدود زيادي كاهش مياي بودن، با ايجاد و افزايش شفافيت مالياتي ا دليل چند مرحله افزوده به ماليات بر ارزش الف)

تواند در حل مشكالت دولت راهگشا باشد. و آن هم از مردم مي »هاي عمراني هزينه«منظور تأمين  استقراض بهب) 

هـا و برخـي ها، بيمه . دوماً بانكها به خزانه با اين نهاد در تعامل باشند ها و دريافت هزينه اوالً فقط مؤسسات دولتي بايد براي واريز درآمدج) 

باشند. اي و عمراني از خزانه مستقل عمل كرده و با آن در تعامل نمي هاي توسعه سازمان

اقتصاد ۱۰۱تا  ۹۹ هاي صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۳۳

تصويب متن تدويني بودجه و تبديل آن به اليحۀ بودجه 
ôw¼U هيئت دولت

منظور نظارت بر اجراي بودجه  تنظيم سند تفريغ بودجه به
ôw¼U ديوان محاسبات

تصويب اليحۀ بودجه تا آخر سال و تبديل آن به قانون بودجه 
ôw¼U مجلس نمايندگان

لت تدوين متن پيشنهادي بودجه و تسليم آن به هيئت دو
ôw¼U سازمان مسئول امور بودجه

اقتصاد ۸۷ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۴

الف) سهم دهك اول:  %6 %3 %3
سهم دهك پنجم:  / /%1 0 5 %2 5 %8

سهم دهك نهم:  %8 %7 %1 5
هم: سهم دهك د %3 %21 %24

ب)

 
24 83

´Àj ¦Àj ´¿w
−»H ¦Àj ´¿w
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ب كلي نظام اقتصادي، اجتماعيقانون اساسي الف) 

شود. و سياسي كشور توسط قانون اساسي مشخص مي

كننـد، نيافته صرفاً بخشي از كاال را توليد مي شود. در كشورهاي توسعه افزوده گفته مي به تمامي مراحل ايجاد ارزش» زنجيرٔه خلق ارزش«ب) 

شود. ها نمي ايي، نصيب آنبنابراين همۀ خلق ارزش و منافع توليد كاالي نه

ها عبارتند از: اي و برخي از اتحاديه هاي منطقه سازمانج) 

آن و سازمان كنفرانس اسالمي اتحاديۀ آسه -اتحاديۀ اروپا -اتحاديۀ ژاپن -اتحاديۀ آمريكا

ه پيشنهاد نخبگان و توسط مقام معظـمترين اولويت اقتصادي سال و پيشرو است كه ب شعار اقتصادي سال يك گفتمان راهبردي براي مهمد) 

شود. شود و با پايان يافتن هر سال حساسيت و مراقبت از آن متوقف نمي رهبري تعيين مي

۳علوم و فنون ادبي  ۷۵و  ۷۴هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۶

مجموعه مقاله است.» يابي شتابزدهارز«    سفرنامه است.» خسي در ميقات«

اثر سيمين دانشور است.» آتش خاموش«  اثر سيد مهدي شجاعي است.»ضيافت«

نوشتۀ احمد محمود است.» ها همسايه«

۳علوم و فنون ادبي  ۱مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۷

۳م و فنون ادبي علو ۱مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۳۸

مقام فراهاني است. اثر قائم» منشĤت«، سرودٔه ميرزادٔه عشقي است و ۲شعر گزينۀ 

ها: بررسي ساير گزينه

: محمدتقي بهار۱گزينۀ 

: نشاط اصفهاني۳گزينۀ 

: صباي كاشاني۴گزينۀ 

۳علوم و فنون ادبي  ۷مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲ ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۹

است.» پور قيصر امين -احمد محمود -موسوي گرمارودي«ترتيب از:  نوان سؤال و گزينۀ يك بهآثار ع

۳علوم و فنون ادبي  ۷مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲ ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴۰

نويسي يعني دورٔه مقاومت است. مربوط به نسل سوم داستان ۴گزينۀ 

۳علوم و فنون ادبي  ۷۳تا  ۷۰هاي  صفحه مشخصات سؤال: * دشوار * ▲ ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴۱

هاي انقالب همراه شدند) است. پور: جزو شاخۀ اول (كساني كه با ارزش قيصر امين

۳علوم و فنون ادبي  ۴۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲ ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۴۲

ترين شاعران اين حوزه هستند. به دفاع از كارگران و ضعيفان توجه ويژه داشتند و از شاخص» فرخي و الهوتي«

۳علوم و فنون ادبي  ۹۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲ ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۴۳

ويژگي فكري شعر بعد از انقالب است.» هج و «

۳علوم و فنون ادبي  ۱۰مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲ ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴۴

ها: بررسي گزينه

اند. قافيه» ستينشستي و ب«: كلمات ۱گزينۀ 

اند. كار رفته نمادين به» گل سرخ، شب، باد و...«: كلماتي مثل ۲گزينۀ 

آمده است. ۳: مفهوم شعر در گزينۀ ۳گزينۀ 

: در اين شعر كلمۀ خاص قديمي و باستاني كه امروزه رايج نباشد، وجود ندارد.۴گزينۀ 

۳علوم و فنون ادبي  ۱۰مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴۵

بررسي موارد:

ب) ويژگي ادبي نثر قبل از انقالب است.  الف) ويژگي زباني نثر قبل از انقالب است.

۳علوم و فنون ادبي  ۲مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۶

است.» فاعالتن مفاعلن فعلن: «۳وزن گزينۀ 

ها: بررسي ساير گزينه

جاي فعالتن از فاعالتن استفاده كرده است. كه شاعر در ركن اول به» التن فعالتن فعلنفع: «۱گزينۀ 

»مستفعل مفعولن مستفعل مفعولن«يا » مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن: «۲گزينۀ 

جاي فعالتن از فاعالتن استفاده كرده است. كه شاعر در ركن اول به» فعالتن فعالتن فعالتن فعالتن: «۴گزينۀ 
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*▲۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۷ *

: مفعول مفاعلن۳وزن گزينۀ 

ها: بررسي ساير گزينه

: فعالت فاعالتن فعالت فاعالتن۴گزينۀ   : مفاعيلن مفاعيلن فعولن۲گزينۀ : فعالتن فعالتن فعالتن۱گزينۀ 

۳علوم و فنون ادبي  ۵مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲۴گزينۀ  پاسخ: -۱۴۸

شود. ، تبديل به هجاي بلند مي»كرده«در كلمۀ » دِ«، هجاي كوتاه ۴در گزينۀ 

۳علوم و فنون ادبي  ۵مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲ ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴۹

ها: بررسي ساير گزينه

شود. بلند مي» ابر و گرد«ر دو كلمۀ د» رِ، دِ«: دو هجاي كوتاه ۱گزينۀ 

:۳گزينۀ 

كوتاه به بلند  بلند به كوتاه

    

نيستتُيِ ريگيIº·  عِ  لِ  جا  مَ  گر  اَ  را  مَه










رابكارِسدبوبِكِدهلجامHjَ·  چن


حذف همزه وجود دارد.» آزاده دل«: در تركيب ۴گزينۀ 

۳علوم و فنون ادبي  ۵مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲ ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۰

گر  ِن  يي  آ  گر  دِ  كي  شن  رو  ي  رو  يي  ما  ن  گر


را  نِ  يي  دا  شي  كِ  بر  رخ  يز  ري  گا  زن  يِ   دِ  پر







    

هبلند به كوتاكوتاه به بلند

۳علوم و فنون ادبي  ۸مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲ ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۱

بار بلنـد در نظـر گـرفتن هجـاي پايـاني در است و با توجه به ويژگي اوزان دوري، در اين بيت دو» مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن«وزن شعر 

مصراع اول و پايان مصراع اوّل وجود دارد. نيم

بايد بلند در نظر گرفته شوند.» ز و چهبا«هجاي 

۳علوم و فنون ادبي  ۸مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲ ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۲

اند  دِ  كر  دا  خُ  رِ  بَه  هان  ج  رِ  كا  كِ  سان  ك

    
    

            

  

كوتاه به بلندقلب

استفاده كرده است.» مفاعلن«در ركن اول از » مفتعلن«جاي  است كه شاعر به» مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن«وزن شعر 

۳علوم و فنون ادبي  ۸و  ۵هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * تركيبي درس ▲۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۳

ابدال

  

رام  آ  بي  نِ  گا  دِ  ري  شو  لِ  دِ




تُست  يِ   دِ  مي  رَ  آ  ِف  زُل  رِ  سَ  در


  




    

بلند در نظر گرفتن هجاي پايانيكوتاه به بلند

اسـت كـه شـاعر در مصـراع دوم» تن مفاعلن فعلـنفعال«وزن اصلي شعر 

استفاده كرده است.» فاعالتن«از » فعالتن«جاي  به
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*▲ ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۴ *

بررسي موارد:

ب) فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب)  الف) مفاعيلن مفاعيلن فعولن (هزج)

د) فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن (رمل)  فعلن مستفعلن مستفعلن (رجز)ج) مستفعلن مست

  ۳ يادب فنون و علوم جامع*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۵

:موارد يبررس

.دارد تناقض »سوختن آب از) «الف

.دارد تضاد »شانيپر و جمع) «ب

.دارد ابوالبشر مآد توسط ممنوعه ٔهويم خوردن به اشاره تيب نيا) ج

۳ يادب فنون و علوم جامع*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۶

تناسب وجود دارد.» مرغ و دام«تناقض است و بين كلمات » دام نجات«تركيب 

ها: بررسي ساير گزينه

آميزي ندارد. : حس۳گزينۀ   : اسلوب معادله ندارد.۲گزينۀ   : تلميح ندارد.۱گزينۀ 

۳مشخصات سؤال: * متوسط * جامع علوم و فنون ادبي  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۷

بررسي موارد:

شود. پرندٔه باز شكاري تداعي مي» عقاب و كبك«است و در صورت تناسب با كلمات » بازماندن«در اين بيت قسمتي از فعل » باز«ايهام تناسب:  الف)

ثال است.ب) مصراع اول اين بيت مفهوم شعر و مصراع دوم م

ج) تضاد: خطا و صواب

۳مشخصات سؤال: * متوسط * جامع علوم و فنون ادبي  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۸

بررسي موارد:

الف) ايهام: دور
دور و لبۀ قدح

چرخش و چرخاندن قدح در ميخانه

آميزي: عيش شيرين، روي ترش ب) حس

تهج) تضاد: دراز و كو

كند. د) تلميح: به داستان اصحاب كهف اشاره مي

توانند كنار هم آرام بگيرند. ) حسن تعليل: دليل ادبي براي پريشاني زلف آورده است كه تارهاي زلف، از حرص دلبري نميه

۳مشخصات سؤال: * متوسط * جامع علوم و فنون ادبي  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۹

تناقض: حالوت سخن تلخ

اي كامل است. معادله: مصراع اول مفهوم شعر و مصراع دوم مثال براي آن مفهوم است و هر مصراع جمله اسلوب

مراعات نظير: ماهي، آب و دريا

آميزي: حالوت سخن و سخن تلخ حس

۳ يادب فنون و علوم ۶ درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۰

.نماست متناقض »باشد راهبر راهزن« نكهيا

۳مشخصات سؤال: * متوسط * جامع علوم و فنون ادبي  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۶۱

بررسي موارد:

)۲و  ۱)، سيم و زر (نشر ۲و  ۱الف) رنگ معشوقان و رنگ عاشقان (لف 

د) براي خميده بودن ابروان دليل ادبي آورده است.

۳فنون ادبي  مشخصات سؤال: * دشوار * جامع علوم و ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶۲

بررسي موارد:

الف) تضاد: گل و خار

عطرتر است (تشبيه مرجح). ب) تشبيه: زلف تو از مشك آهو خوش

نماست. متناقض» تشريف (لباس) عرياني«نما:  ج) متناقض

دارد. اشاره به آب حيات و داستان يافتن آب حيات توسط حضرت خضر » آب زندگاني«د) تلميح: 

)۲و  ۱)، صبح و شام (نشر ۲و  ۱زلف و رخ (لف  ) لف و نشر:ه

۳علوم و فنون ادبي  ۱۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶۳

: خداوند توصيف شدني نيست.۳مفهوم مشترك عنوان سؤال و بيت 

ها: بررسي ساير گزينه

تواند تو را توصيف نكند. : جامي نمي۱گزينۀ 

شود. عطر مي توصيف كنم دفتر خوش : اگر تو را۲گزينۀ 

: تو نظير و مانند نداري.۴گزينۀ 
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*▲ ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۶۴ *

:مفهوم مشترك عنوان سؤال

ها: بررسي ساير گزينه

شود. اهان دوست است، فقط با ديدار دوست آرام مي: كسي كه خو۱گزينۀ 

رسد، مگر اينكه عذاب زيادي بكشد. كس به وصال نمي : هيچ۲گزينۀ 

: كام دوست بر كام خود ارجحيت دارد.۳گزينۀ 

۳مشخصات سؤال: * متوسط * جامع علوم و فنون ادبي  ▲۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶۵

  ۳عربی، زبان قرآن  ۵  * درس سادهمشخصات سؤال: *  ▲ ۱: گزینۀ پاسخ -۱۶۶

  ات  )/ ربّـک الکـریم: پروردگـار بخشـنده۳و  ۲هـای  چیـزی تـو را مغـرور کـرد (رد گزینـه )/ ما غرّک: چه۳ای انسان (رد گزینۀ  یا أیّها اإلنسان:   

  )۴و  ۳های  (رد گزینه

  ۳عربی، زبان قرآن  ۲  رس* د متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۷

  یابـد  )/ ال یتحّقـق يشٌء: چیـزی تحّقـق منـی۳رد گزینـۀ سـازی امکانـات آن ( )/ تطـویر إمکانّیاتهـا: بهینـه۱ورزد (رد گزینـۀ  تهتّم: اهـتامم مـی  

  )۳و  ۲های  رد گزینه(

  ۳عربی، زبان قرآن  ۴  * درس متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۸

  )/ ۴)/ املؤملـة: دردآور (رد گزینـۀ ۴شـود (رد گزینـۀ  )/ یـؤّدي: منجـر مـی۳هـا (رد گزینـۀ  )/ اللّحـوم: گوشـت۳گفت (رد گزینۀ  کان یقول: می  

  ) ۱زند (رد گزینۀ  تضـّر: آسیب می

  ۳عربی، زبان قرآن  ۴  * درس دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۹

  )/ تربیـة األوالد: ۲راوات: سـبزیجات (رد گزینـۀ ـ)/ الخضـ۳)/ لیريّب: تا پرورش دهـد (رد گزینـۀ ۳و  ۱های  کند (رد گزینه یستفید: استفاده می  

  ، نادرست است.۳و  ۲های  جایی ساختار جمله در گزینه )/ جابه۱مانند پرورش فرزندان (رد گزینۀ 

  ۳عربی، زبان قرآن  ۳  * درس متوسطمشخصات سؤال: *  ▲ ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۰

  )/ التـّل: تّپـه ۱)/ َقَتلـه: او را کشـت (رد گزینـۀ ۲)/ مـا أعتـق: آزاد نکـرد (رد گزینـۀ ۳و  ۲هـای  : فرامـوش نخـواهم کـرد (رد گزینـهلن أنسـی  

) ۳و  ۱های  (رد گزینه

  ۳* جامع عربی، زبان قرآن  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۱

  »گویت اعتامد نکن! کالسی دروغ ای خواهر عزیزم! به هم «ترجمۀ درست:   

  ۳عربی، زبان قرآن  ۵و  ۱های   * درس متوسطمشخصات سؤال: *  ▲ ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۲

  ها:  بررسی سایر گزینه  

  ) پروردگارا، مرا و فرزندانم را برپادارندۀ مناز قرار بده!۱  

  ) ... در حالی که شام برترین هستید!۳  

  دانند!  ) ... با کسانی که منی۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۲  * درس دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲: گزینۀ پاسخ -۱۷۳

  »کند! های زندگی تالش می پس برای ............... سختی ،کند قطعاً انسان ............... احساس ............... منی«ترجمۀ صورت سؤال:   

  ها:  ترجمۀ گزینه  

  کردن   دگرگون ) با پشتکار/ ناامیدی/۲    ) فّعال/ درد/ فّناوری۱  

  زیست/ دگرگون کردن  ) پیروز/ محیط۴    ) با پشتکار/ ناامیدی/ فّناوری۳  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۵  * درس متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۴

 )/۳و  ۲هـای  تقولـوا (رد گزینـه نادرسـت اسـت/ نگوییـد: ال» کنندگان مـن عابدّي: عبادت)/ «۴و  ۳های  ای بندگان من: یا عباِد، یا عبادي (رد گزینه  

  )۳و  ۲های  (رد گزینه» دربارۀ شام گفته شود: أن یقال عنکم)/ «۴)/ دوست ندارید: ال تحّبون (رد گزینۀ ۴دیگران: آَخرین (رد گزینۀ 

  ۳عربی، زبان قرآن  ۲و  ۱های   * درس متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۵

  شکوه عاشق از نبود معشوق: شعردر خود توست. مفهوم مفهوم عبارت: درد و درمان   

  ها:  مفهوم سایر گزینه  

  عدم تباه شدن پاداش نیک از جانب خدا) ۱  

  ارزشی دنیا بی) ۳  

  ادانی نه م  علم را تنها تو می) ۴  
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۳عربی، زبان قرآن  ۵   * درس دشوارمشخصات سؤال: *    ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۶
ها: بررسی سایر گزینه  

  »عبد«مفرده  » عابد«جمع الّتکسیر/ مفرده  ) جمع سامل ۱  

  للغائبین فعل ماٍض/ للمخاطبین  ) فعل أمر ۲  

  نکرة ) معرفة ۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۴   * درس متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۷
  ها:  بررسی سایر گزینه  

  مفعول آن نیست.» الطّائر) «۱  
  فعل نیست و اسم است.» ُقرَب: نزدیک«رست هستند. ) همۀ موارد ناد۲  

  مفعول مطلق للّنوع » طیراناً «) مفعوله ۳  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۴   * درس متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۸

 ها:  بررسی سایر گزینه  

  إسم الفاعل ) إسم املفعول ۲  

  »خ ل ل«ماّدته  » خ ت ل«) ماّدته ۳  

  له حرفان زائدان فعل له حرف زائد  ) مصدر من۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۲   * درس دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۹

  الیه است. مضاف» الّدینامیِت ) «۲  
  اسم مثنی است.» وجهانِ ) «۳  

  اند. گذاری شده اسم مفعول است که همگی نادرست حرکت» املُخرتَعات) «۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱  * درس سادهصات سؤال: * مشخ ▲ ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۰

کنیم.  استفاده می» هیچ ... نیست«است؛ چون در ترجمۀ آن از لفظ » نفی أَشدّ «کار برود، دارای  عبارتی که در آن الی نفی جنس به  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۴  * درس متوسطمشخصات سؤال: *  ▲ ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۱

مفعول مطلق تأکیدی است.  ۲ل مطلق نوعی است؛ ولی در گزینۀ ها مفعو  در سایر گزینه  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۴و  ۲های   * درس متوسطمشخصات سؤال: *  ▲ ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۲
 ۴ی در گزینۀ یابد؛ ول طور کامل تحّقق منی ها وقوع فعل به کدام در آن هیچ...» أَخَذ: رشوع کرد به «و » کاَدت: نزدیک بود«، »لََعّل: شاید«در   

  شکّی در تحّقق فعل نیست. 

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱  * درس دشوارمشخصات سؤال: *  ▲ ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۳

آید.  برای کامل کردن پیام و رفع ابهام می» لکنّ «درست است، چون  ۳با توّجه به عنوان سؤال [تکمیل کردن پیام] گزینۀ   

  ۳عربی، زبان قرآن  ۲   * درس توسطممشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۴
  مفعول است نه حال.» منادیاً: ندا دهنده«در این گزینه   

  همگی حال هستند.» مبتسمة« ۴و در گزینۀ » مأیوسین« ۳، در گزینۀ »عاجالً« ۱در گزینۀ   

  ۳عربی، زبان قرآن  ۵   * درس سادهمشخصات سؤال: *  ▲ ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸۵

  آید. منی ندا حرف عنوان به »ال« دارای اسم از پیش »یا« زیرا شود؛  استفاده »أیّها« از باید آن از قبل و دارد »ال« و است منادی »یاءاألغن« گزینه این در  

۳تاريخ  ۱۱ درس ۱۴۱صفحۀ * ساده مشخصات سؤال: *  ▲ ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۸۶

در دانشگاه تهران اقامه شد. ۱۳۵۸مرداد  ۵در تاريخ » اهللا طالقاني آيت«الب اسالمي به امامت اولين نماز جمعه پس از پيروزي انق

۳تاريخ  ۳ درس ۴۵صفحۀ * ساده مشخصات سؤال: *  ▲۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۸۷

استعمال تنباكو و توتون بـه اليوم«مبني بر اينكه » يرازيش يرزايماهللا  آيت«عه يش بزرگ مرجع يخيتار حكمدر كنار اعتراضات مردم، فتوا و 

توتون و تنباكو يا همان قرارداد تالبوت (رژي) كرد. قرارداد لغو به مجبور را شاه ، ناصرالدين»است(عج)  زمان امام با مبارزه حكم درأيّ نحو كان 

۳تاريخ  ۱۲ درس ۱۶۲صفحۀ *  ساده مشخصات سؤال: * ▲ ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۸۸

در دوران» سازمان مجاهدين خلق (منـافقين)«، يكي از مهمترين اقدامات ۵۹۸اك ايران پس از پذيرش قطعنامۀ تهاجم مسلحانه به داخل خ

رود. دفاع مقدس به شمار مي

۳تاريخ  ۴ درس ۵۰صفحۀ * ساده مشخصات سؤال: *  ▲ ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۸۹

يهـا تالش ريركبيام صدارتٔه دور در. آورد وارد رانيا عيصنا به يديشدمۀ صد انگلستان، يصنعت محصوالت ژهيو به ،يياروپا يكاالهاواردات 

.نشد يريگيپ ها تالش نيا او شدن كشته با اما گرفت، صورت رانيا يدست عيصنا ياياح يبرا ياديز
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**▲ ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۰

و هيـترك بـه مسـافرتمهم كرد يم تصور كه رضاشاه

.پرداخت ياسالم يها سنت از او به مبارزه با همۀ ديتقل به كشور، آن جمهور سيرئ آتاتورك، با ييآشنا

۳تاريخ  ۵ درس ۶۶صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲ ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۱

هاي خود، موجب نارضايتي مردم شده بود. ارس، با ستمگريالسلطنه، حاكم ف شعاع

۳تاريخ  ۸ درس ۱۰۵صفحۀ *  ساده مشخصات سؤال: * ▲ ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۲

ترين دستاورد ارتش نازي بود. اشغال و شكست فرانسه مهم

۳تاريخ  ۵درس  ۷۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲ ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۹۳

ها و توافق در مـورد ها را وادار به رفع اختالف شديدي كه ميان روس و انگليس در ايران وجود داشت، موضوع جديدي آنهاي  با وجود رقابت

عنوان يك قدرت جديد در صحنۀ سياست جهان بود. با در خطر قرار گرفتن مستعمرات روس و ايران كرد. اين موضوع جديد، حضور آلمان به

، ايران را بين خود۱۹۰۷موجب قرارداد  ها را كنار گذاشتند و به ها اختالف ط استعمارگر جديد يعني آلمان، آنانگليس در جاهاي ديگر دنيا توس

تقسيم كردند.

۳تاريخ  ۸ درس ۱۰۲صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۴

و ترانـهيمد يايـدر بـر تسلط و باستان روم يامپراتورٔه ردوبا ياياح يسودا ي (رهبر حزب فاشيست ايتاليا)،نيموسول ،يخارج روابط عددر بُ

.گرفت صورت تفكر نيهم بر هيتك با نيز قايآفر دري وپيات به كشور نيا ينظام تجاوز. پروراند يم سر در را قايآفر شمال

۳تاريخ  ۱۰ درس ۱۳۳صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۵

از و شد متوسل بشر حقوق از دفاع شعار به كايآمر يها استيس از يعموم تنفر كاهش يبرا ۱۳۵۵ سال در كا،يآمر جمهور سيرئ كارتر، يمجي

بـه و دهـد كـاهش را انيزندان شكنجه بخشد، بهبود را انيزندان يعموم اوضاع ،ييكايآمر باز يفضا استيس از تيتبع به خواست ايران شاه

وزيـري از نخسـت را »دايهواميرعباس « كا،يآمر يها خواسته به مساعد پاسخ در شاه .كنند انتقاد دولت از ميمال طور به دهد اجازه مطبوعات

نمود. بركنار

شد و مأموريت ايجاد فضاي باز سياسي را برعهده گرفت. منصوب يريوز نخست به آموزگار ديجمشهويدا،  توجه: پس از بركناري

۳تاريخ  ۱۰ درس ۱۲۸صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۶

.شد آغاز يتيوال و يالتيا يها انجمن انتخاباتنامۀ  تصويببه  اعتراض با (ره)ينيخم امام ٔهمبارز و ياسيس تيفعالاولين مرحلۀ 

اشاره دارند. (ره)ها به اقدامات بعدي امام خميني ساير گزينه

 ۳تاريخ  ۶درس  ۸۱مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۹۷
هاي آلمـاني را متحـد و امپراتـوري كمك صدراعظم خود بيسمارك، ملقب به مرد آهنين آن ايالت، سرزمين ويلهلم يكم فرمانرواي پروس به

جنگيد و» مجارستان و فرانسه -دانمارك، اتريش«آلمان (رايش دوم) را تأسيس كرد. پروس براي رسيدن به اين موفقيت بزرگ، با كشورهاي 

  ها را شكست داد. آن

است.» امپراتوري«معناي  در زبان آلماني به» رايش«ناميدند. » رايش دوم«ها امپراتوري جديد خود را  توجه: آلماني

۳تاريخ  ۱۱ درس ۱۴۴صفحۀ *  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۸

دولتمـردان كردنـد، بازداشـت و ريدسـتگ را سـفارت ياعضـا و ريتسخ را تهران در كايآمر سفارت ،امام خط رويپ انيدانشجو نكهيا از پس

ٔه خود درژيو يروهاين كردن ادهيپ به اقدام ، بنابراين، آمريكا با طراحي يك عمليات پيچيدٔه نظامي،گرفتند قرار يدشوار طيشرا در ييكايآمر

ن بازداشتي از ايران بود كـه گرفتـاراييكايآمر كردن خارج و تهران در مركز چند ريتسخ ،صحراي طبس كرد. مأموريت اين گروه زبدٔه نظامي

توفان شن شدند و شكست خوردند.

۳تاريخ  ۹ درس ۱۲۲صفحۀ * دشوار مشخصات سؤال: *  ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۹

.گرفت ارياخت در را مسلح يروهاين يفرمانده و جنگ وزارت و شد ريوز نخست دوباره مصدق دكتر، ۱۳۳۱تير  ۳۰در پي اعتراضات مردمي در 

اشاره دارند. ۱۳۴۲به نتايج و پيامدهاي قيام پانزده خرداد  ۴و  ۲هاي  گزينه

۳تاريخ  ۱۲ درس ۱۵۳صفحۀ *  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۲۰۰

تمـام، رشـادت با »ديمروار« به موسوم ياتيعمل در ييهوا يروين يبانيپشت با جنگ، يها ماه نينخست درايران  ارتش ييايدر يروين ادالنيدر

.كردند نابود را صدام ييايدر يروين و منهدم را عراق يها اسكله

شود. شناخته مي» االئمه  ثامن«توجه: عمليات آزادسازي آبادان با عنوان 

۳جغرافيا  ۲صفحۀ *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۰۱

اند بعدها روسـتا يـا شـهر از آن محـل كه مردم برحسب نياز، آن را براي زندگي انتخاب كرده و به اشغال درآوردهاست مكاني » اوليههستۀ «

.گسترش يافته است
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**▲ ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۰۲

گير سيل حريم در و سازها اختاصلي افز الف) دليل

است. بوده گياهي پوشش بردن بين از انساني مانند نابخردانۀهاي  فعاليت وها  رودخانه

ترند. هزينه كم بسيار و مفيدتر درازمدت در دارند، زيست محيط بر كمتري نامطلوب تأثيرات بر اينكه عالوه اي غيرسازههاي  ب) روش

هاي پيش از وقوع سيل قرار آيند كه در گروه فعاليت حساب مي اي مديريت سيل به سيل از جمله راهكارهاي سازه مهار يا انحراف پ) هدايت،

دارند.

۳جغرافيا  ۱۰۸صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۰۳

يابـد. كـاهش آن نفوذپـذيري كـه طوري به شود؛ ساماندهي لغزشي تودٔه سطح زهكشي زش: شبكۀلغ از اقدامات مديريت بعد از وقوع زمين

ارزيابي مجدد استعداد لغزش نيز از جمله اقدامات مديريتي پس از وقوع است.

۳جغرافيا  ۸۷و  ۸۴هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۰۴

ها: بررسي عبارت

آرام، اقيـانوس اطراف است و كمربند بيشترها  گسل به ساير نسبت همگراهاي  گسل شدن نزديك از ناشيهاي  خسارت و تخريب الف) ميزان

كند. (درست) مي برخورد شمالي و آمريكاي استراليا جنوبي، آمريكاي اروپا، آسيا قارٔه پوستۀ به آرام اقيانوس كف پوستۀ است كه محلي

خيزي منطقۀ ايران است. (نادرست) لرزه اصلي اوراسيا علت -قيانوس هندصفحات عربستان و ا» همگرايي«ب) 

 دهد. (درست) مي روي آن كانوني نقطۀ در لرزه زمين تنش پ) شديدترين
۳جغرافيا  ۹۰صفحۀ *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۰۵

بررسي گزينۀ نادرست:

شوند. خارجها  آبراهه آب تا شود مي صرف »كمتري« زمان مدت گرد،هاي  حوضه ) در۳

۳جغرافيا  ۷۴صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۰۶

درجـه اخـتالف طـول ۱۰دقيقه اختالف ساعت، معـادل  ۴۰درجه اختالف طول جغرافيايي است، پس  ۱۵هر يك ساعت اختالف زمان، معادل 

تري است پس: ل جغرافيايي شرقي آن عدد بزرگجغرافيايي است. چون شهر ب در شرق الف واقع شده، طو

 45 10 55
۳جغرافيا  ۶۱تا  ۵۹هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۰۷

و هـا آن يمنـيا همۀ مردم، »عادالنۀ« دسترسي و شود رفع خوبي به ونقل حمل به مربوط نيازهاي آن در كه ونقلي حمل نقل پايدار يعني و حمل

زمـاني تـأخير و آمد و رفت تراكم معناي به بيشتر نقاط تعداد -شود گرفته نظر در آن آيندٔه و حال براي ريزي برنامه در زيست محيط سالمت

است. بيشتر

·I§¶ »j ¸ÃM VHkeH ®MI¤ oÃv¶ −¼ö(%) ýHodºH }iI{ ·I§¶ »j ¸ÃM ´Ã£Tv¶ oÃv¶ −¼ö    
1 0 0 7 1 0 0 %1 401 5

۳جغرافيا  ۶۲صفحۀ *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۰۸

اشاره دارد.» ميزان تقاضا«و عبارت دوم به » ع و حجم محمولهنو«عبارت اول به 

۳جغرافيا  ۵۴و  ۴۴، ۴۲هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۰۹

هاي نادرست: بررسي عبارت

بودند. رمشهرخ و شهيد حقاني (بندر عباس)، چارك ،»قشم« بنادر ترتيب به ۹۶كشور در سال  مسافري بنادر الف) پرترددترين

دارد. سروكار مقصد و مبدأ مسافت، مكاني، موقعيت مكان، چون مفاهيمي با و است »جغرافيايي« نقل اساساً و حمل ) ماهيتپ

شد. ساخته »انگلستان« در بخار، موتور به مجهز لوكوموتيوهاي نخستين »نوزدهم« قرن اواخر ) درت

۳جغرافيا  ۵۷صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲ ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۱۰

بررسي گزينۀ نادرست:

.شوند سوزي آتش و انفجار باعث ممكن است زيرا دارند؛ نياز زياد مراقبت به جنگ يا زلزله مانند غيرمترقبه حوادث نظر از »لوله خطوط«
۳جغرافيا  ۳۹صفحۀ *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲ ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۱۱

در نظـر، مـوردهاي  ويژگي نوع و مطالعه اهداف بر اساس توان مي را واقعي دنيايهاي  پديده به مربوطهاي  داده ي،جغرافياي اطالعات سامانۀ در

كرد. تركيب و بندي طبقه جداگانه هايي اليه قالب

۳جغرافيا  ۳۳صفحۀ *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲ ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۱۲

است.» جهاد سازندگي«ات روستايي از جمله اقدامهاي  راه توسعۀ و ايجاد

۳جغرافيا  ۲۶تا  ۲۲هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲ ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۱۳

ونداليسم شـهري از جملـه انحرافـات -گيرد طراحي خطوط بساوايي (مخصوص عبور نابينايان) در حوزٔه زيباسازي و مبلمان شهري قرار مي

مشـكل نتيجۀ در بزرگ شهرهاي اطراف در كه ديگري پديدٔه -گيرد اي اجتماعي قرار ميه اجتماعي است كه در حوزٔه امنيت شهري و آسيب

شـهر از جملـه مختلـف نقـاط در بسته مدارهاي  نصب دوربين و نظارت افزايش -است غيرقانوني يا غيررسمي اسكان گيرد، مي مسكن شكل

دهد. تماعي انجام ميهاي اج كارهايي است كه مديريت شهري در حوزٔه بهبود امنيت شهري و آسيب
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**▲ ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۱۴

شهرنش گسترش الف) سرعت

الگـوي تغييـر ديگـر، است. تغيير ميليونيهاي  شهر در جهان، افزايش شهرنشيني الگوي تغييرات به مربوطهاي  پديده ترين مهم از ب) يكي

است. جهان در نفر ميليون ۱۰ و ۵ از بيش با شهرهاي مكاني

۳جغرافيا  ۱۱۳صفحۀ *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۱۵

اطـراف در را دمـايي تغييـرات ايـن توانند مياي  ماهواره حرارتي تصاوير رو، اين كند. از مي گرما توليد خط گسل امتداد در موجودهاي  تنش

بدهند. را الزم و هشدارهاي كنند ثبت گسل خطوط

۳شناسي  جامعه ۶تا  ۴هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۱۶

.است پديدٔه اجتماعيزبان يك  ■

.كند گيرد و پيشرفت مي ت زندگي، شكل ميالش براي حل مسائل و مشكالبا ت دانش علمي ■

.خود، تعاريف متفاوتي از دانش علمي دارند هويت فرهنگيي اجتماعي مختلف بر اساس ها جهان ■

۳شناسي  جامعه ۷ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۱۷

را تنهـا روش تجربيها  علوم تأكيد كردند. آن »روش« بر »موضوع« جاي در جهان غرب پيدا شدند كه بهاي  دي عدهالدر اوايل قرن بيستم مي

تدريج به اين برداشت با اين گفته بهها  . آنروش كسب علم دانستند و گفتند كه همۀ علوم بايد از يك روش يعني روش تجربي استفاده كنند

دانسـتند و علـوم انسـاني و غيرعلمـيعلـوم دينـي را  ق والعلم است. آنان ساير علوم مانند فلسفه، اخ »علم تجربي« دامن زدند كه فقط

اجتماعي را فقط در صورتي كه از روش تجربي استفاده كنند، علم تلقي كردند.

۳شناسي  جامعه ۲۱ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۱۸

.ايم كردن پذيرفته براي با هم زندگي ها شود كه ما انسان قواعدي برقرار مي ۀدرنتيج نظم اجتماعي

و بينـي رفتـار ديگـران پـيش ،نظم اجتماعي. كنند را همين قواعد تعيين مي ها نظم يعني قرار گرفتن هر پديده در جاي خود كه جاي پديده

باشـيد و اتفاقـات توانيد از ديگـران داشـته شود شما بدانيد كه چه توقعات و انتظاراتي مي نمايد؛ باعث مي پذير مي را امكان ها همكاري با آن

غيرمنتظره، شما را از همكاري با ديگران باز ندارند.

۳شناسي  جامعه ۳۰و  ۲۹هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۱۹

عت، محصـول وف طبيالكه جامعه برخ لي دهد؛ در حا ي نظم اجتماعي تقليل ميها را به پيچ و مهره ها يكسان دانستن طبيعت و جامعه، انسان

و بود و نبود آن، وابسته به انسان است. ستها ي انسانها كنشمخلوق 

كنند و از جوامع ساده به سوي پيشرفت طي مي جوامع، مسير يكساني به ۀكنند كه هم گمان مي شناسي تبييني) (جامعه طرفداران اين ديدگاه

ي گوناگوني را پديد آورند.ها توانند جوامع و تاريخ مي ها ه انسانكه واقعيت اين است ك شوند، در حالي جوامع پيچيده تبديل مي

۳شناسي  جامعه ۳۸و  ۳۷هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۲۰

قيـتالو خ ارادهنظم و ساختارهاي اجتماعي و يكسان دانستن نظم اجتماعي و نظم طبيعي،  بره تبييني با تأكيد بيش از انداز شناسي جامعه ■

(الف)  گيرد. را ناديده مي ها انسان

يي اسـت،ها و ارزش ها شود افراد بدون آنكه بدانند اين نظم براي تحقق چه آرمان تدريج سبب مي به تأكيد افراطي بر ساختارهاي اجتماعي ■

ماننـد هنـر، ارتبـاط و انديشـه هـا ي عرصـهدر بسيار ها ق انسانوه، اين تأكيد موجب سركوب روحيۀ خالالع به. آن را رعايت كنند صرفاً

(ب) . شود مي

مشاهده و فهـم نيسـت؛ زيـرا بـا قابل توزي و خودخواهي ضدارزش بودن كينهو  ارزش بودن مهرباني و فداكاريتبييني،  شناسي در جامعه ■

(ج) . قي استالت اختوزي يك رذيل قي و كينهالتوان گفت كه مهرباني يك فضيلت اخ ي تجربي نميها استفاده از روش

۳شناسي  جامعه ۴۰ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۲۱

.دانسته شده است آگاه، موجودي »تلقين«و در فيلم سينمايي  شيء، »عصر جديد«انسان در فيلم سينمايي 

دانند و زندگي اجتماعي انسان را با تأكيد بر آگـاهي و ميويژگي كنش اجتماعي ترين  ، آگاهي و معناداري را مهمپردازان كنش اجتماعي نظريه

.كنند معنا، مطالعه مي

۳شناسي  جامعه ۴۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۲۲

تمـاعيدي برخي از متفكران اجتماعي آلماني از جمله ويلهلم ديلتاي و ماكس وبر، مدعي شدند كـه هرچنـد جهـان اجالدر قرن نوزدهم مي

ي طبيعـيهـا ي اجتماعي نيز با پديدهها مانند موجودات طبيعي نيستند و پديده ها اما انسان ،دارد نظم و قواعد خاصيهمانند جهان طبيعي، 

ي طبيعي، از طريـق حـواسها توان همانند پديده ي معنادار را نميها است و پديده معنادارتفاوت دارد. ماكس وبر معتقد بود كنش اجتماعي، 

.را فهميد ها معناي آنمطالعه كرد، بلكه بايد 
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**▲ ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۲۳

نزديك شدن به علوم طبيعي را رويكرد تفس ۀغلببا 

رويكـرد تفسـيري در تقابـل بـا رويكـرد. شود علوم انساني و اجتماعي به رسميت شناخته مي هوان روش مستقل و ويژعن ندارند و تفسير به

زنند، بنابراين براي فهم زندگي اجتمـاعي بايـد از تبييني بر اين باور است كه كنشگران بر اساس معنايي كه در ذهن دارند، دست به عمل مي

.راه يافت ها د و به معاني نهفته در كنشي اجتماعي عبور كرها ظاهر پديده

۳شناسي  جامعه ۵۷و  ۵۶هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۲۴

شود، عمل كنند. تنها  ها خواسته مي آيد؛ يعني ديگران بايد بپذيرند كه مطابق آنچه از آن پديد نمي پذيرش و توافق ديگرانقدرت اجتماعي بدون  ■

:هاست. جلب تبعيت ديگران به دو صورت ممكن است آن جلب تبعيّتايشان،  فعاليت اراديديگران و به خدمت گرفتن  ٔهير گذاردن بر ارادراه تأث

؛ تبعيتي است كه با رضايت و ميل دروني همراه است.تبعيت با رضايت؛ تبعيتي است كه ناشي از تهديد و ترس باشد و تبعيت با كراهت ■

است. مقبوليتآيد، داراي  دست مي ون استفاده از تهديد و با رضايت طرف مقابل بهقدرتي كه بد ■

۳شناسي  جامعه ۶۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۲۵

دانـد؛ يمطالعـۀ علمـي نمـ ي سياسي را قابـلها ي انساني از جمله ارزشها با منحصر كردن علم به علوم تجربي، ارزش تبييني شناسي جامعه

نيز، اگرچـه تفسيري شناسي جامعهكند.  عنوان يك پديدٔه خنثي و فاقد معنا مطالعه مي و معنازدايي از قدرت، آن را بهزدايي  با ارزش رو ازاين

يـاري بـرايك و معالكند و م ي سياسي بسنده ميها و نظام ها به توصيف ارزش داند، اما صرفاً يي معنادار و ارزشي ميها امور سياسي را پديده

هد.د ها ارائه نمي ارزيابي علمي آن

 سـاختن بهتـر بـراي راهكاري هيچ تنها نه و كارند محافظه دو هر تفسيري و تبييني رويكردهاي كه معتقدند انتقادي شناسان جامعه دليل همين به

 علمـي داوري بـراي راهـي يافتن انتقادي، شناسان جامعه سازند. مي مجبور و منفعل موجود وضعيت برابر در را ها انسان بلكه ندارند، موجود وضعيت

كنند. مي معرفي انسان زندگي بست بن را بزرگ آرمان اين از شستن دست و دانند مي ضروري را قدرت عرصۀ در ويژه به اجتماعي يها ارزش دربارٔه

۳شناسي  جامعه ۶۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۲۶

نابرابري طبيعي قد     ابري طبيعينابرهوش 

تفاوت اسميرنگ پوست     نابرابري اجتماعيتحصيالت 

نابرابري اجتماعي ثروت     تفاوت اسميجنسيت 

نابرابري طبيعي وزن 

۳شناسي  جامعه ۷۸ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۲۷

و هـا ي افـراد، گـروههـا اراده ۀسـاخته و پرداختـ هـا تفسيري معتقد است كه تمام معـاني و ارزش انتقادي با پذيرش رويكرد شناسي جامعه

كـدام بهتـر يـا بـدتر از كند. هيچ ي ويژٔه خود را خلق ميها ست. هر فرد، گروه و فرهنگي ارادٔه خاص خود را دارد و معاني و ارزشها فرهنگ

اسـاس كند تا بر حقيقت يا فضيلتي را كشف نمي گونه طل نيستند. رويكرد انتقادي هيچكدام درست يا غلط و حق يا با ديگري نيستند يا هيچ

معتقـد اسـت، ها و فرهنگ ها و جوامع بپردازد. بلكه براي دفاع از ارادٔه افراد، گروه ها و روابط ميان انسان ها اين حقايق و فضايل به نقد كنش

جغرافيايي و محدودٔه تاريخي خود فراتر رود و بر فرهنـگ ٔهحميل شود يا فرهنگي از گسترفرد يا گروهي بر فرد يا گروه ديگري ت ٔهنبايد اراد

.فرد يا گروهي سركوب گردد، مصداق سلطه است و بايد به انتقاد از آن پرداخت ٔهديگري اعمال سلطه كند. اگر چنين اتفاقي رخ دهد و اراد

۳شناسي  جامعه ۸۶و  ۸۵هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۲۸

سياسي شد. در دورٔه پسـامدرن، هويـت ازو جاي قشربندي و كشمكش طبقاتي، محور اصلي مباحثات فكري  ، هويت بهاواخر قرن بيستمدر 

شود. در اين دوره، افراد، مسـائل سياسـي، اقتصـادي و اجتمـاعي را بـر اسـاس ها، تعريف مي ي اجتماعي مختلف و توسط آنها منظر گروه

ايـن ۀشـوند. در همـ نيز كانون نزاع و كشـمكش مـي دانشو  هويت، قدرتو  ثروتبر  وهالگيرند، ع ي فرهنگي و هويتي خود پي ميها قهالع

يابد. شود و تنازع و درگيري افزايش مي ايجاد مي سياست هويت، ها عرصه

۳شناسي  جامعه ۹۰ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۲۹

يها گروهاي  درون هر جامعه عالوه به -اند نيز متفاوت ها محصول شرايط اجتماعي و فرهنگي است و جوامع و فرهنگ ر ادعا شود دانش، تماماًاگ

كند؛ چگونـه و هر گروه، جامعه و فرهنگي نيز دانش خاص خود را توليد مي -مختلف وجود دارند و درون هر گروهي افراد مختلف وجود دارند

ي مختلف داوري كرد و شناخت صحيحها توان ميان شناخت دانش و شناخت، بهتر از شناخت ديگري است؟ چگونه ميكدام ن گفت كه توا مي

رويكردي كه اسـاس دانـش را گيرد و قطعاً مي ها بينيد كه پايبندي كامل به اين رويكرد، امكان شناخت واقعي را از انسان را تشخيص داد. مي

قبول باشد. تواند قابل نمي ،كند انكار مي

۳شناسي  جامعه ۹۷و  ۹۶هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۳۰

گـذرد و كند كه در جوامع چه مـي پردازد؛ يعني به اين اشاره مي مي ها قرآن در موارد متعددي هم به توصيف و تبيين زندگي اجتماعي انسان

كند. پردازد و هم جامعۀ آرماني موردنظر خود را ترسيم مي ي بشري ميها فرهنگ چرا؟ هم به نقد و ارزيابي جوامع و

دهـد؛ كند و رفتار و فرهنگ گذشتگان را مورد ارزيابي انتقادي قرار مـي ي گذشته نيز اشاره ميها ي مختلف و امتها بر اين، به فرهنگ وهالع

كند. ها انتقاد مي و سفيهانۀ آن نهالكند و از رفتار جاه ها را تأييد مي نه آنالرفتار عاق

شـود. جامعـۀ كند كه در آن به عدالت و قسط رفتار مـي معرفي مياي  گويد و آن را جامعه همچنين قرآن بارها دربارٔه جامعۀ آرماني سخن مي

عه، قصد ظلم به ديگر جوامـعاين جام شود. شود و در برابر ظلم ديگران مقاومت مي آرماني قرآن، فرهنگ حق دارد و در آن به كسي ظلم نمي

دهد. وه، تا آنجاكه بتواند به ستمديدگان و مستضعفان جهان ياري ميالع پذيرد، به اما ظلم ديگران را هم نمي ،را ندارد
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**▲ ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۳۱

امـا ،جود داشته باشـدفارابي جوامعي را كه از عل ■

و حقيقت زندگي سخن بگويد، وجود ندارد. ها ، آرمانها علمي كه از ارزش

اوست. علـم در مدينـۀفاضله، جامعۀ آرماني موردنظر  ۀنامد. مدين مي فاضله ۀمدينيافته باشد،  سازمان علمرا كه بر محور اي  فارابي جامعه ■

.گيرد برمي شود و علوم عقلي و وحياني را نيز در فاضله، به علم تجربي محدود نمي

۳شناسي  جامعه ۱۱۱و  ۱۰۰، ۹۷هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۳۲

.يده استنام »علم مدني« دانسته و آن را علوم انساني مي ۀعلم اجتماعي را زيرمجموع فارابي ■

ي الهي در جامعه بود. او در مطالعاتها دنبال شناخت سنت يكي ديگر از انديشمندان مسلمان است كه با تأثيرپذيري از قرآن، به خلدون ابن ■

كرد و بنابراين از جامعۀ آرماني سخني نگفت. خود به روش عقلي توجه چنداني نداشت و بيشتر از روش حسي و تجربي استفاده مي

دربارٔه ايران با ايـناي  بي كه طي يك قرن، يعني قرن بيستم، در ايران واقع شده، مقالهال، پژوهشگر آمريكايي، باتوجه به دو انقنيكي كدي ■

»بي است؟الچرا ايران كشوري انق« عنوان نوشته است

۳شناسي  جامعه ۱۱۴و  ۱۰۳هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۳۳

رود. براي مثال معناي برخاستن يك فرد در كار مي ، گفتار و متن بهها ي معنادار مانند كنش انسانها : براي فهم و تفسير پديدهقل تفسيريع ■

بخشي به زندگي تفسيري براي فهم ديگران و ارتباط با آنان يا معنابخشي و انسجام شناسي جامعه. شود جمع با كمك اين عقل فهميده مي

گيرد. از اين عقل مدد مياجتماعي 

ي عدالت و آزاديها وضعيت ارزش الًمث رود؛ كار مي : عقلي است كه براي ارزيابي و داوري دربارٔه مناسبات و ارتباطات انساني بهعقل انتقادي ■

.كند را در روابط انساني ارزيابي مي

كند و علومي مانند فلسفه، رياضيات و طبيعيات را د دارند، شناسايي مييي را كه مستقل از آگاهي و ارادٔه انسان وجوها : واقعيتعقل نظري ■

.شوند آورد. براي مثال قانون عليت در فلسفه يا قانون جاذبۀ زمين در فيزيك با اين عقل شناخته مي پديد مي

خـوبي عـدالت و الًكند؛ مـث ، شناسايي ميها مانو آر ها آيند، مانند ارزش وجود مي يي را كه با آگاهي و ارادٔه انسان بهها : واقعيتعقل عملي ■

.آورد شناسد. اين عقل، علوم انساني و اجتماعي را پديد مي بدي ظلم را مي

۳شناسي  جامعه ۱۰۷و  ۱۰۶هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۳۴

كند. مي، احكام و قواعدي را مطرح ميالفتار اجتماعي مسلمانان و جامعۀ اساما دربارٔه چگونگي ر ،كند فقه، مسائل اجتماعي را توصيف يا تبيين نمي

 كند. ها داوري مي نمايد و دربارٔه آن مي با استفاده از اين شاخۀ علم اجتماعي خود، رفتارها و هنجارهاي اجتماعي را ارزيابي و نقد ميالجامعۀ اس
سـوي وضـعيت رفت از وضعيت موجود بـه ي برونها كند بلكه راه و آرماني را مشخص ميي جامعۀ مطلوب ها تنها ويژگي وه، علم فقه نهالع به

ي اجتمـاعي وها ي زندگي، نظامها م مكاتب و مذاهب مختلف فقهي در مواجهه با شيوهالكند. در طول تاريخ، در جهان اس مطلوب را تجويز مي

 اند. ي اجتماعي موجود فعال بودهها ويژه قدرت به
 اند. اند، از مشتركات فراواني هم برخوردار بوده يي كه با هم داشتهها رغم تفاوت اهب فقهي بهمكاتب و مذ

.مي تبديل كردالگيري امت اس را به فرصتي براي شكل ها ي قومي، نژادي، زباني و فقهي، اين تفاوتها رسميت شناختن تفاوت مي با بهالفقه اس

۳شناسي  جامعه ۱۱۲ صفحۀ*  توسطم: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۳۵

ي فرهنگـي،هـا و آرمـان هـا ي حسي و تجربي و همچنين با هنجارهـا و ارزشها بر آنكه با داده وهالم عالنيت مورد استفاده در جهان اسالعق

.دهد ارزيابي انتقادي قرار مي ها را مورد اجتماعي و تاريخي پيرامون خود تعامل فعال دارد آن

خـود را از مـتن فرهنـگ و ۀو اعتبار روشـنگران ها ي تاريخي محيط خود، ارزشها م با وجود تعامل با فرهنگ و سنتالان اسنيت در جهالعق

.پردازند مستقل به ارزيابي فرهنگ و تاريخ مربوط به خود مياي  گونه نيت بهالن با استفاده از اين عقالگيرد بلكه عام ن نميالي عامها كنش

تنهـايي ي علمـي را بـههـا عرصه ۀولي هم ،در توليد دانش علمي دربارٔه محيط فرهنگي و اجتماعي نقش محوري دارد مالنيت جهان اسالعق

.بخشد كمك حس و تجربه زيسته و بخشي ديگر را با استفاده از وحي سامان مي دهد. بخشي از آن را به سامان نمي

فلسفه دوازدهم ۱ صفحۀ*  دشوار: * سؤال تمشخصا ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۳۶

خـود نيـز است، زيرا حقيقت علم آن عام معناي به وجودشناسي از بخشي خود كند، مي صحبت علم حقيقت دربارٔه هم كه» شناسي معرفت«

ز وجودشناسـيشناسي يك قسـمت خـاص ا است، معرفت» وجود«نوعي » علم«توان گفت كه چون  وجود است، بنابراين مي اقسام از قسمي

تواند معناي عام يا معناي خاص آن، موردنظر باشد كه با توجه به محتواي كالم، مي» وجودشناسي«گوييم  خواهد بود. بديهي است كه وقتي مي

صزيرا معناي خا ،شود شناسي نمي در اين عبارت معناي عام، موردنظر است. بايد توجه داشت كه وجودشناسي به معناي خاص، شامل معرفت

).۴شود (رد گزينۀ  را شامل نمي» علم«يا همان » وجود ذهني«است و » وجود خارجي«وجود، 

شناسـي شناسي نوعي وجودشناسـي اسـت، معرفـت : برعكس اين مطلب درست است، يعني ازآنجاكه معرفت نوعي وجود و معرفت۱گزينۀ 

بخشي از دانش فلسفه است.

ي به معناي عام است، نه مقدمۀ الزمِ آن. البته اين مطلب دربارٔه وجودشناسي به معناي خـاصشناسي بخشي از وجودشناس : معرفت۳گزينۀ 

درست است.
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**▲ ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۳۷

پرك از مفهوم دو اين

دارد. فلسفي هاي قدم كردن طي به نياز دو، آن ميان نسبت و مفهوم دو اين دقيق درك ولي دارند، را خود معمول معناي همان هم فلسفه در :۲ گزينۀ

ند.گير ها را اشتباه نمي طوري كه حتي كودكان هم معموالً آن افتد به ندرت اتفاق مي : اشتباه شدن اين دو مفهوم با هم به۳گزينۀ 

توانند خارج از ذهن، شود، بنابراين دو مفهوم موردنظر هم نمي ، خارج از ذهن نيست و اصوالً يك موجود ذهني محسوب مي»مفهوم: «۴گزينۀ 

 يك مفهوم واحد باشند بلكه خارج از ذهن، يك مصداق واحد دارند. به عبارت ديگر، دو مفهوم مختلف و متفاوت از يك موجود واحد هستند.
فلسفه دوازدهم ۱۱ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۳۸

هـا تفـاوتي از توانند نباشند، بنـابراين ذات آن توانند باشند و مي همۀ ممكنات از حيث ذات و ماهيت خودشان، حالت امكاني دارند يعني مي

،ه باشدالوجود بالذات، وجود داشت يك ممكن» علتِ«است. اگر » علت«گذار،  )، اما عامل تفاوت۲كند (رد گزينۀ  حيث بودن يا نبودن ايجاد نمي

الوجود هم موجود نخواهد شـد. وجود نداشت، آن ممكن» علت«شود و اگر  گردد و موجود مي الوجود مي شود و واجب وجود برايش ضروري مي

كند (مثالً آتش، آتش است؛ بودن يا نبودن آن، تغيير نميكننده است، نه ماهيت آن، زيرا ماهيت علت، در صورت  تعيين» وجود علت«رو  ازاين

چه موجود باشد چه نباشد) و اگر وجود معلول، وابسته به ماهيت علت بود، معلول هم بايد در هر دو صورتِ بودن يـا نبـودن علـت، موجـود

ين مطلب به وضوح نادرست است، بنابراين وجـودشد)، اما ا بود (يعني مثالً چه آتش وجود داشت، چه وجود نداشت، حرارت بايد ايجاد مي مي

الوجود است (بالذات يا بـالغير) و هـر معـدومي، دانيم كه هر موجودي، واجب ). از طرفي مي۴معلول وابسته به ماهيت علت نيست (رد گزينۀ 

ول است، وابسـته بـه وجـوب يـا امتنـاعِبخش به معل الوجود است (بالذات يا بالغير)، بنابراين وجود يا عدم علت كه همان عامل وجوب ممتنع

بخشي است. عنوان عاملِ وجوب بالذات يا بالغيرِ علت به

الوجود بالذات يا توانند واجب اما صورت سؤال توجه داده است كه موجودات مي ،گذار است : درست است كه وجودِ علت، عامل تفاوت۳گزينۀ 

الوجود بالذات باشد و در اين صورت از ابتدا هيچ حالت امكاني در آن نبوده يك موجود واجبتواند  مي» علت«الوجود بالذات باشند، لذا  ممكن

هاي ذاتي ديگر، رفع شدني نيست، اما طبق عبارات كتاب درسي در قسـمت است كه بخواهد رفع شود. (توجه: امكان ذاتي مانند همۀ ويژگي

اكنون اگر و اند بوده الوجود ممكن خود، ماهيّت و ذات در اشيا«، ۳در درس » معلوليوجوب علّي و «و نيز قسمت  ۲پايان درس » به كار ببنديم«

موجـود و لـذا شـده واجب و ضروري ها آن براي وجود و شده خارج امكاني حالت از خود علت واسطۀ به كه است اين خاطر هستند، به موجود

عدم«يا » وجود«معناي عدم مشخص بودنِ  نيست بلكه به» امكان ذاتي«معناي  در كتاب درسي، گاهي به» حالت امكاني«، بنابراين »اند گرديده

كه در اين گزينه» رفع شدن حالت امكان«آن است. به همين جهت، تعبير » علت«سبب عدم مشخص بودنِ وجود يا عدم  يك شيء، به» وجودِ

ايم و درستيِ دليل ديگري رد كرده البته ما اين گزينه را به تواند معناي صحيحي هم داشته باشد. مطرح شده است، طبق بيان كتاب درسي، مي

  اين تعبير، تأثيري در پاسخ سؤال ندارد.)

فلسفه دوازدهم ۱۰و  ۹هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۳۹

ن براي آن ممكن است.الزاويه نبود الزاويه باشد يا نباشد، بنابراين، قائم تواند قائم الساقين مي مثلث متساوي

: واجب است.۱گزينۀ 

: ممتنع است.۲گزينۀ 

: واجب است.۴گزينۀ 

فلسفه دوازدهم ۱۸و  ۱۷، ۱۴هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۴۰

ت و وقتـي كـودك متوجـه آنگفتن كودك، بازتابي از دركِ رابطۀ عليت است (نه خود رابطۀ عليت) كه بين اشياي جهان برقـرار اسـ» چرا«

).۱ترها نيست (رد گزينۀ  شود، بنابراين سؤاالت كودك صرفاً تقليدي از بزرگ شود، انگيزٔه سؤال از چرايي در او زنده مي مي

اي است كه بعد از تشكيل شدن و درك بعضي بديهيات (مثل اصـل امتنـاع اجتمـاع و گونه : كيفيت ساختمان ذهن كودك به۴و  ۲هاي  گزينه

شود، امـا فقـط وضـعيت ذهـن در او زنده مي» چرا گفتن«شود و انگيزٔه  ارتفاع نقيضين)، با يك استدالل بسيار ساده متوجه رابطۀ عليت مي

معلوليِ جهان هم در اين امر مؤثر است. از طرفي اگر تنها ساختار علـت و معلـولي -نيست كه سبب سؤال از چرايي است، بلكه ساختار علّي

وجـود» چـرا گفـتن«اي بـراي  اي نبود كه رابطۀ عليت را درك كند، بـاز هـم انگيـزه گونه ولي كيفيت ساختمان ذهن به ،داشتجهان وجود 

  تنهايي توضيح كاملي نيست. داشت، بنابراين هركدام از اين دو گزينه به نمي

  فلسفه دوازدهم ۱۷تا  ۱۵هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۴۱

را آن انسـان كه است اي اوّليه مفاهيم جزء و آيد مي دست تجربه به دخالت بدون عليّت كه اصل بود معتقد دكارت فيلسوفان اروپايي، ميان از

ولـي ،نـدارد آمـوزش يـا و تجربه به رابطه نياز اين درك و شود مي متولد عليّت رابطۀ از دركي با هرانساني، يعني كند؛ درك مي فطري طور به

است. آموزش و تجربه نيازمند معلول علت و هاي مصداق تنياف

فلسفه دوازدهم ۱۹ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۴۲

هـر هـاي ويژگي كوشـد مي سبب، همين به دارد؛ را خودش با آثار متناسب انتظار هرچيزي از انسان كه است آن سنخيت، اصل نتايج از يكي

كند. شناسايي را آن ويژٔه آثار بتواند بهتر تا ببرد پي اشياي ديگر با آن هاي تفاوت هب و بشناسد را شيء

دنبال نتايج اصل سنخيت هستيم. ولي ما در اين سؤال به ،: اين گزينه اشاره به درك رابطۀ عليت دارد۱گزينۀ 

ها) هستيم، نه علل. دنبال آثار (معلول : ما به۲گزينۀ 

دنبال نتايج اصل سنخيت هستيم. ولي ما در اين سؤال به ،شاره به قاعدٔه وجوب علّي و معلولي دارد: اين گزينه ا۳گزينۀ 
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**▲ ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۴۳

بـا و ايـن، اسـت شـن كار افالطون، نظر از«تيلور: 

كـه اسـت خـدايي بي و كفر همان از ديگري شكل چندخدايي و معنا ندارد آگاهانه خلقت چندخدايي، در دارد؛ زيرا تفاوت يونان چندخدايي

».است كرده ياد آن افالطون از

داشـتند عقيده ها چندخدايي كه خصوص به ند،ك تبيين را حكيمانۀ جهان نظم تواند نمي شرك همان يا چندخدايي كه است آن تيلور مقصود

ندارد. خدايي بي با تفاوتي اعتقاد، اين شود، لذا چيره ديگران بر خواهد مي ها آن هركدام از و دهد مي رخ هم جنگ و خدايان اختالف ميان كه

فلسفه دوازدهم ۳۷و  ۳۶هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۴۴

ي اثبات وجود خدا، ضرورت وجود خدا يعني نياز ضروري انسان به قبول داشتن خدا را ثابت كرد. به عبارت ديگر او نگفـت وجـودجا كانت به

انسان، وابسته به وجود خداست بلكه نشان داد كه استمرار زندگي انسان، محتاج به پذيرفتن خدا در ذهن است؛ خواه چنـين خـدايي واقعـاً

روز گذشته است. به عبارت ديگر، گذاري مجدد نياز دارند بپذيرند كه يك شبانه ها هم براي تخم ود نداشته باشد. مرغوجود داشته باشد يا وج

هـا بـا روشـن و داري كافي است قبول كنند كه خورشيد طلوع كرده است؛ حتي اگر واقعاً طلوع نكرده باشد. به همين خاطر در برخـي مـرغ

گذاري كنند. ها را وادار به تخم كنند كه خورشيد طلوع كرده است تا آن ها ايجاد مي تصور را براي مرغداري، اين  خاموش كردن چراغ مرغ

معلول كـه در برهـان كند (شبيه وجود علت غير گاهِ تكيه نكرده را ثابت مي : اين تمثيل براي برهان عليت مناسب است و وجود تكيه۱گزينۀ 

شود). عليت ثابت مي

كند، نه نياز به پذيرش وجود او را. ثيل براي برهان نظم مناسب است و وجود طراح را ثابت مي: اين تم۲گزينۀ 

ها را. كند، نه ضرورت پذيرش آن زا را ثابت مي : اين تمثيل هم وجود ابرهاي باران۳گزينۀ 

فلسفه دوازدهم ۳۴و  ۳۳هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۴۵

و» مثال خير«اي از برهان نظم در كالم افالطون وجود داشت. همچنين اين برهان يكي از براهين ارسطو بر اثبات وجود خدا بود، اما  بيان اوليه

). همچنين تبيين و روشن ساختن موضوع براهين اثبات وجود خدا و نيز برهان۱فقط موردنظر افالطون بود (رد گزينۀ » عالم مُثُل«طور كلي  به

).۴و  ۲هاي  شود (رد گزينه ن و بهترين موجود، از ابداعات ارسطو محسوب ميتري خوب

فلسفه دوازدهم ۴۷ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۴۶

بخشـيمعنا در آن نقش و انسان زندگي در اعتقاد اين تأثير دربارٔه بحث اند، داشته خدا وجود اثبات كنار در مسلمان فالسفۀ كه ديگري بحث

بشـر جسـماني حيـات در آن نقـش و آب وجود شبيه به را انساني حيات در آن تأثير و خدا وجود آنان مثال، مقام است. در بشري حيات به

نوشـد. مي را واقعي آب آنگاه اين يابد؛ مي واقعي امر يك را آن و برد مي پي آب وجود به حواس طريق از بشر ابتدا كه گويند مي دانند. آنان  مي

سازد. مي و سيرابش كند مي برطرف را او نياز كه است واقعي آب اين

فلسفه دوازدهم ۴۵ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۴۷

 د؛ يعنـيبالغيرن الوجود واجب موجودند، اكنون كه حيث اين از اما ،الوجودند خود ممكن ذات برحسب جهان او: موجودات پيروان و سينا ابن اصلي پيام

شدن از سوي ذات وجوبي دارد. اند. به عبارت ديگر، ماهيت امكاني، براي موجود شدن احتياج به واجب نشئت گرفته» الوجود بالذات واجب«از 

اند. الوجود بالذات نشئت گرفته الوجودند و بر حسب موجوديت خود از واجب : بر حسب ذات، ممكن۱گزينۀ 

الوجود بالذات است. غير بودن نيست بلكه احتياج داشتن به واجب : پيام اصلي، معلول۲ِگزينۀ 

نهايت بودن سلسلۀ ممكنـات هـم نيـاز سينا حتي بي گيرد، ولي در برهان ابن : امتناع تسلسل در برهان فارابي مورداستفاده قرار مي۴گزينۀ 

كند. الوجود بالذات را برطرف نمي ها به يك واجب آن

فلسفه دوازدهم ۴۶و  ۴۴هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۴۸

بگـوييم اينكـه مـثالً و اشيا ماهيت به نگاه جاي به كه كرد خود (اصالت وجود و وحدت تشكيكي وجود) بيان فلسفي مباني مالصدرا بر اساس

كه بينيم مي نگاه اين كنيم. در مي نگاه واقعيت و وجود خود به ابتدا همان دارد، از علت به نياز الوجود ممكن و است الوجود ممكن ماهيتاً انسان

هستند. نيازمندي و واقعيات، عين وابستگي و موجودات همۀ

الوجود بودن ماهيت را عامل سينا هم نياز وجودي را نشان داد، ولي براي نشان دادن اين نياز، به ماهيت امكاني توجه كرد و ممكن : ابن۱گزينۀ 

جود قلمداد كرد.نيازمندي در و

سينا اصالت ماهيت را قبول نداشت بلكه در زمان او اين سؤال كه وجود اصيل است يا ماهيت، مطرح نبود. ثانياً او بـه اثبـات : اوالً ابن۳گزينۀ 

ود بالـذاتالوجـ وجوب يك ماهيت نپرداخت بلكه وجوب وجود را الزمۀ موجوديت ماهيات دانست و نشان داد كه اين وجوب وجود از واجـب

گيرد. نشئت مي

نيازي. ها نظر كرد و آن را سراسر فقر و وابستگي يافت، نه غنا و بي آن» وجودِ«جاي نظر به امكان ماهويِ موجودات مستقيماً به  : مالصدرا به۴گزينۀ 

فلسفه دوازدهم ۵۲ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۴۹

تعريـف» حيـوان نـاطق«بـه  را انسـان كه وقتي ناطق، از ارسطو منظور كه معتقدند و دانند مي را عقل حيوان زا انسان تمايز فيلسوفان وجه

).۴بردند، نه برعكس (رد گزينۀ  كار مي معناي عاقل به است، پس ناطق را به» عاقل«كند، همان  مي

ترين مدافعان عقل بودند، نه تنها مدافعان. : مهم۱گزينۀ 

دانستند. ري از فيلسوفان ابزارهاي ديگري مثل حس و قلب را نيز معتبر مي: بسيا۲گزينۀ 
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**▲ ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۵۰

و نظري عقل به ،دده مي انجام هعن به عقل به ارسطو

و كهكشان خدا، دربارٔه مانند بحث كند، مي بحث ها آن چگونگي و موجودات و اشيا دربارٔه كه جهت آن از شود. عقل، تقسيم مي عملي عقل

كند، مياو بحث  نبايدهاي و بايدها و انسان اختياري رفتارهاي دربارٔه كه جهت آن از شود، اما عقل، ناميده مي نظري عقل آب، حرارت درجۀ

شود. مي ناميده عملي عقل كند، ظلم و نبايد بگويد دروغ نبايد و كند رعايت را قانون بايد بگويد، راست بايد مانند

: از نظر حكماي ايران قديم، خرد انسان پرتو و مظهر خردي بود كه آفريدٔه خداست، نه متحد و يگانه با او.۱گزينۀ 

شود. البته كلمات و سخنانِ عقـل متعـالي و مي محسوب برتر نيز و متعالي عقل پرتو و ظهور» سخن«و » كلمه«: از نظر هراكليتوس، ۲گزينۀ 

برتر، همان اشياي جهان هستند.

: در دورٔه رنسانس، عقل جاي دين را گرفت، نه در دورٔه دوم حاكميت كليسا.۴گزينۀ 

فلسفه دوازدهم ۵۴و  ۵۳هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۵۱

عقل با را فلسفه معموالً و است بيشتر ها دانش ساير دانش از اين در عقل استفادٔه دارد، سروكار محض عقلي هاي استدالل با فلسفه كه از آنجا

دانند. مي عقلي همراه استدالل و

دهد. يي نرسد، به او قدرت تشخيص نمي: عقل در كودك فقط يك استعداد است و تا زماني كه با تربيت و تمرين به شكوفا۲گزينۀ 

توان از حس و تجربه، مشورت : در تشخيص حق همواره در مرتبۀ اول، بايد از عقل استفاده كرد، ولي تنها منبع، عقل نيست بلكه مي۳گزينۀ 

هاي مفيد و... هم بهره برد. با ديگران، مطالعۀ كتاب

م كار خوب است و بايد انجام دهد و كدام كار بد است و نبايد انجام دهد.تواند بفهمد كدا : انسان با عقل خود مي۴گزينۀ 

فلسفه دوازدهم ۶۷و  ۵۹هاي  صفحه*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۵۲

و بر اكـرم سخنان پيام و پيام الهي (قرآن) جهان اسالم، در فلسفي تفكر و عقالنيت و عقل به توجه مهم، بلكه عامل اصليِ عوامل يكي از

(احاديث) بود. گرامي ايشان  عترت

سوي علم و دانش شكل گرفت. گرفت و حركت عمومي به : به جهت تعاليم قرآن و احاديث، مخالفت صريح صورت نمي۳و  ۱هاي  گزينه

اصلي توجه به عقل، اين نبود.گرا تقسيم نشوند، اما عامل  گرا و تجربه : اين مطلب سبب شد كه متفكران مسلمان به دو گروه عقل۲گزينۀ 

فلسفه دوازدهم ۶۴هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۵۳

هـا)؛ عقل بالملكه (درك ضروريات عقلي و آمادگي براي كسب دانش - ۲عقل هيوالئي (استعداد صرف)؛  - ۱گونه هستند:  ترتيب اين مراحل عقل به

ها استفاده كند). اي كه هرگاه بخواهد بتواند از آن دانش گونه ها به عقل بالمستفاد (تسلط بر دانش - ۴ها)؛  عقل بالفعل (كسب دانش - ۳

توانست از آن استفاده كند، بنابراين مربوط خواست مي نحوي كه هرگاه مي محاسبات پيچيدٔه تالس نشان از تسلط او بر دانش هندسه است به

به مرحلۀ عقل بالمستفاد است.

شود، بنابراين مربوط به مرحلۀ عقل بالملكه است. نياز به استدالل است يعني از ضروريات اوليه محسوب مي بديهي و بي ،اصل هندسي فهم اين

فلسفه دوازدهم ۶۳و  ۶۲هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۵۴

رسد. فيض خداوند از طريق عقول به عوالم ديگر مي

اول، اولين مخلوق است، نه عقل فعال.: عقل ۲گزينۀ 

شود. ولي هرگز تبديل به يكي از عقول نمي ،تواند به مرتبۀ عقول يعني شهود حقايق، برسد : عقل انسان مي۳گزينۀ 

شـروع لعق نتيجه، در و شود مي ممكن انسان براي عقلي كه فعاليت طوري به رساند مي آدمي عقلي قؤّه به چيزي : عقل فعال نخست۴گزينۀ 

رسـاند و رساند بلكه تنها قؤه درك حقايق را مـي شود، بنابراين خود حقايق را به عقل آدمي نمي نائل مي حقايق ادراك به و كند مي فعاليت به

بالفعل كردن اين قوه، كار خود عقل انسان است.

فلسفه دوازدهم ۸۱ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۵۵

آنچـه نگيرد. حتي قرار طبيعت راه در مانعي اينكه شرط به دهد؛ سوق مي مطلوبش كمال و خير سوي به را آن شيء هر طبيعتِ سينا ناب نظر به

همگـي زلزله، و سيل همچون طبيعي گر ويران حتي وقايع يا جاندار يك مرگ يا گل يك شدن پژمرده مانند رسد، مي نظر بدي به شر و ظاهراً

جهـان از كـوچكي بخـش به كردن با نگاه جهت، همين كنند. به مي كمك طبيعت نهايي كمال به و دارند مثبت هاني تأثيرج كلّي نظم يك در

كلي كرد. داوري آن دربارٔه توان نمي طبيعت

فلسفه دوازدهم ۸۴ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۵۶

را چيزهـا و همۀ شود مي متجلّي ترتيب، بدين و كند نورافشاني (اشراق) مي پيوسته خدا يعني مطلق، نور نخستين، ذات«گويد:  سهروردي مي

توان گفـت كـه ، بنابراين با توجه به اينكه خدا يا نور محض در مشرق عالم است مي»بخشد مي حيات ها آن به خود اشعۀ با و آورد مي وجود به

اين در چيز همه«گويد:  شود كه از سوي مشرق جهان است. سهروردي در ادامه مي مياي تأمين  داران در جهان طبيعت نيز از اشعه حيات جان

كامل (نه حدي از وصول متناسـب وصول از عبارت رستگاري، و اوست رحمت از موهبتي كمالي، و زيبايي هر و ذات اوست نور از پرتوي جهان

)».۴است (رد گزينۀ  روشني اين با استعدادها) به

در جهـان كننـد. مشـرق پيدا مي ويژه معنايي عرفاني جغرافياي در بلكه ندارند را خود زميني معناي مغرب و مشرق شراق،ا شيخ فلسفۀ در

خـاكي موجـودات بـراي دليل نبود نور كـافي)، از ماده (نه به تجرّد دليل به كه است مقرب فرشتگان محل يا محض سهروردي، نور جغرافياي

مغـرب و محـض مشـرق ميـان ندارد. در از نور اي بهره كه است ماده عالم يا تاريكي جهان نيز كامل ). مغرب۱نيست (رد گزينۀ  مشاهده قابل

اند. آميخته هم به ظلمت و نور آن در كه )۳دارد (نه مشرق وسطي) (رد گزينۀ  وُسطي قرار مغرب كامل،
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**▲ ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۵۷

اشـراق  آن بنيان و ساسشراق در لغت يعني نورافشانا

 و شـهودي هـمهـا  آن حكمت اند، زيرا بوده فارس اهل كه است شرقياني حكمت همان حكمت اين و شهود و كشف از است عبارت نيز است. اشراق

».آيد مي دست به كامل هاي انسان نفس برها  آن تابش عقلي و انوار و ظهور از كه شده خوانده اشراقي رو آن از حكمت است. اين هبود كشفي

فلسفه دوازدهم ۹۶تا  ۹۴هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۵۸

ظهـور خـود، وجودي درجۀ ميزان به وجود، از اي مرتبه هر و شود مي مراتبي داراي خود ظهورات و تجليّات در است، واحدي حقيقت كه وجود

است. يگانه و واحد حقيقت آن

اسـت. در ضعف و شدت مراتب و درجات، داراي واحد، حقيقت اين اما  است، واحد حقيقت يك هستي اينكه با مالصدرا، نظر ها: از ساير گزينه

تر ضـعيف و ضـعيف شـوند، مي دور كـانون از كـه ميزانـي به اشعۀ آن كه است درخشان نور كانون يك مانند واحد، حقيقت اين تشبيه، مقام

گردد (بنـابراين مراتـب وجـود سـبب جهان مي در كثرت پيدايش و يكديگر از ها آن تمايز سبب ضعف، و شدّت در همين اختالف و شوند مي

و در قوي اي مرتبه در كه داريم» نور«نام  به حقيقت يك اينجا در ما يعني )؛۴كثرت است، نه كثرت سبب داراي مراتب شدن وجود) (رد گزينۀ 

انـد و در حقيقـت منشـأ ) و با ماهيت كه امري اعتباري اسـت متفاوت۱است، بنابراين مراتب وجود واقعي هستند (رد گزينۀ  ضعيف اي مرتبه

  ).۳شوند (رد گزينۀ  انتزاع ماهيات مختلف محسوب مي

اين سؤال طبق متن كتاب درسي تأييد يا رد شدند، ولي در كتاب درسي عبارات ديگري هست كه با آنچـه گفتـيم سـازگار هاي تذكر: تمام گزينه

ايـن بـه وجود حقيقت نسبت«يا اين عبارت: » ندارد عالم وجود در واقعي تكثر براي جايي و نيست بيش يكي حقيقت،«نيست. مثل اين عبارت: 

جملۀ و خورشيد و انسان و نيستند... درخت آب همان جز چيزي فراوان...، امواج است. اين امواج به آب دريا نسبت مانند بينيم، مي كه هايي كثرت

»وحدت اطالقـي وجـود«ظاهر اين عبارات به نظريۀ ». اند حقيقت آن هاي سايه و آب آن صرفاً وجودي ندارند، و هويتي خود از گوناگون، امور اين

(وحدت تشكيكي وجود) متفاوت است و حتي مراتب متفاوت وجود را نيز امري غيرواقعـي و» وحدت داراي مراتب وجود«اشاره دارد كه با نظريۀ 

ها بـا ها بايد بر اساس مشابهت گزينـه گردد كه دو نظريه را با هم خلط كرده است. در تست داند. اين اشكال به متن كتاب درسي برمي انتزاعي مي

كه آن گزينه مربوط به كدام نظريه است و اگر مطابق آن نظريه بود، درست و اگر خالف آن بود نادرسـت دانسـته متن كتاب درسي، متوجه شويم

بيشتر با نظريۀ ۲شوند. گزينۀ  هستند و بر اين اساس رد مي» وحدت داراي مراتب وجود«مربوط به نظريۀ  ۳و  ۱هاي  شود. مثالً در اين تست گزينه

هم طبق هر دو نظريه نادرست است. ۴ر است، هرچند طبق نظريۀ ديگر هم نادرست نيست. گزينۀ سازگا» وحدت اطالقي وجود«

فلسفه دوازدهم ۹۳ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۵۹

بـا و متفـاوت جودهاييالبته و وجودند؛ مصداق همه انسان، و حيوان تا آب و درخت و آسمان از يابيم، مي خارج در ما گفت: آنچه مالصدرا مي

و تصورات ها، آن هركدام از خصوصيات و ها تفاوت با كند، متناسب مي نظر متفاوت وجودهاي اين به وقتي انسان، متفاوت. ذهن كماالت و نقص

هـم از و كنـد مي گـذاري نام مفـاهيم، و تصورات اين به را وجودها آن و كند مي انسان انتزاع و حيوان آب، درخت، آسمان، قبيل مفاهيمي از

و حقيقت وجود نيست.» وجود«جز  چيزي جهان، است، بنابراين، وجود است، در خارج آنچه واالّ سازد مي متمايز

 اســت جــاري خــويش كمــال انــدر وجــود
 

ـــــا تعيّن  ـــــور ه ـــــاري ام ـــــت اعتب اس
 

: عيني و واقعي بودن، يك حقيقت ثابت است و بستگي به اعتبار ما ندارد.۱گزينۀ 

شود متناسب با كماالت و خصوصـيات وجـود : كماالت وجودي ناشي از وجود است نه مؤثر بر آن، اما ماهيتي كه براي اشيا انتزاع مي۲گزينۀ 

توان گفت اين كماالت بر اينكه كدام ماهيت انتزاع شود، مؤثر است. است، لذا مي

و ماهيتشان انتزاعي است. : همۀ موجودات دو جنبۀ وجود و ماهيت دارند كه وجودشان واقعي۴گزينۀ 

فلسفه دوازدهم ۹۲ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۶۰

تر  ولي دقيق ،دارد (تذكر: ما عين متن كتاب درسي را آورديم قرار غيرواقعي و ذهني آن، مقابل در كه است» واقعي«معناي  ، در اين بحث، به»اصالت«

است).» ذهني«و در مقابل » واقعي«معناي  به» اصيل«است و » ذهني بودن«و در مقابل » واقعي بودن«ناي مع به» اصالت«آن است كه بگوييم 

شناسي روان ۲۰و  ۱۱هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۶۱

ها است، امـا شـناخت پايـه اخت عالي يا همان تفكر مختص انسانفرايندهاي ذهني يا شناخت شامل شناخت پايه و شناخت عالي است. شن

كنـد (توجـه)، او را يعني توجه، ادراك و حافظه در حيوانات هم وجود دارد. مثالً يك سگ از بين افراد مختلف، بـه صـاحب خـود نگـاه مـي

انات فاقد فرايندهاي ذهني هستند.توانيم بگوييم حيو سپارد (حافظه)، پس نمي خاطر مي شناسد (ادراك) و چهرٔه او را به مي

ها: بررسي ساير گزينه

كنند. ها به دو سبك ادراكي و مفهومي پردازش مي فهم بيشتر است و انسان و معناي درك : پردازش به۱گزينۀ 

مشاهده هستند. شكل غيرمستقيم قابل شكل مستقيم و فرايندهاي ذهني به ) رفتار به۷-۱: طبق فعاليت (۲گزينۀ 

شود. تعبير مي» شناخت«: امروزه از فرايندهاي ذهني با واژٔه ۳ينۀ گز
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*▲ ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۶۲ *

  مسئله
  

  فرضيه  
  

 اصول يا قوانين  
  

نظريه  

هاي علمي مراتب بيان سلسله

شود و بعد از تأييد فرضيه، اصل يـا گيرد، سپس فرضيه ارائه مي يعني اول مسئله شكل مي مراتبي است شكل سلسله هاي علمي به رابطۀ بيان

گيرد. يك موضوع، نظريه شكل مي آيد. با تركيب اصول و قوانين مختلف در وجود مي قانون به

شناسي روان ۱۴مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۶۳

بررسي موارد:

است. (توصيف يعني بيان دقيق و روشن مفهوم موردنظر) توصيفارت چيستي حافظۀ بيان شده، پس الف) در اين عب

قرار گرفته است. كنترلب) در اين عبارت با ارائۀ يك توصيه و راهكار عملي، حافظه تحت 

شده است. بيني پيشآموزان در آينده، در اثر مطالعۀ چندحسي  ج) در اين عبارت احتمال بهبود عملكرد حافظۀ دانش

پردازيم) ها مي ها و چرايي آن است. (در تبيين به بيان علت پديده تبييند) در اين عبارت، علت فراموشي اطالعات در حافظۀ بيان شده، پس 

شناسي روان ۵۲مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۶۴

 منجر اخالقي رفتار به شناخت، داشتن صرف موارد از بسياري در اما است، وابسته شناخت عناصر ساير گيري شكل به اخالقي درك رشد هرچند

 پس است، بدي كار گفتن دروغ داند مي فرد اين شود. تبديل فرد باورهاي و عقايد به بايد ابتدا در شود، منتهي اخالق به شناخت اينكه براي شود. نمي

است. نگرفته شكل اخالق واقع در و نشده باورهايش به تبديل او شناخت زيرا دهد، نمي بروز خود رفتار در را آن اما گرفته، صورت او در شناخت

، منظور از رشد اخالقي همان انجام عمل اخالقي است.نادرست است، چون طبق متن كتاب ۴ گزينۀ

شناسي روان ۵۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۶۵

طوري كه اندازه و ظرفيت شش سه برابر و انـدازٔه قلـب دو برابـر قبـل توجهي دارند، به اي داخلي بدن نيز رشد قابله در دورٔه نوجواني اندام

شود كه نوجوان احسـاس توانمنـدي زيـادي بكنـد، بنـابراين احسـاس يابد. اين تغييرات باعث مي شود و حجم كلي خون نيز افزايش مي مي

دليل رشد جنسي. داخلي است، نه بههاي  دليل رشد اندام توانمندي زياد به

شناسي روان ۷۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۶۶

  منابع توجه:

هاي بيروني وسيلۀ محرك تحريك حواس به

ها سبك پردازش افراد و انتظارات آن

اطالعات موجود در حافظه

سمت آن شكل يـا لبـاس يـا شكل خاصي يا در لباس خاصي و يا با رنگ مشخصي ببينيم، توجه ما به يم فرد يا شيئي را بهزماني كه انتظار دار

عنوان منبع توجه مطرح است. مانند مادر هانيه كـه ، به»سبك پردازش و انتظارات فرد«گونه موارد  شود، بنابراين در اين رنگ خاص جلب مي

گشت. رتي ميدنبال دختري با كاپشن صو به

شناسي روان ۸۲مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۶۷

هاي بينـايي چه توسط گيرنده كنيم. در پديدٔه سراب آن كنيم چيزي نيست كه در ذهن خود ادراكش مي در خطاي ادراكي آنچه را احساس مي

شود آب است، پس يك خطاي ادراكي از نوع ديداري است. اك ميچه ادر شود، شكست نور در زمين پرحرارت است، ولي آن ما احساس مي

هاي ديداري وجود دارد شود، در حالي كه در سراب محرك توهم پاسخ نيست، زيرا در توهم محرك خارجي وجود ندارد و چيزي احساس نمي

شود. و احساس مي

، استدالل و ...) وجود دارد. در حالي كه سراب صـرفاً يـكخطاي شناختي هم پاسخ نيست چون در خطاي شناختي اشتباه در تفكر (قضاوت

خطاي ديداري است و به نحؤه تفكر مربوط نيست.

شناسي روان ۸۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۶۸

آموزان م. وقتي دانشكني صورت يك گروه ادراك مي ها را به وقتي چند شيئ در كنار يكديگر باشند، ما آن» اصل مجاورت«بر اساس 

تأثير اصل مجاورت است. (در غير ها تحت گويند يك گلدان، دو گلدان، سه گلدان، ادراك آن بينند و مي هاي نزديك به هم را با هم مي گلدان

وسته ببينيم، نهصورت متصل و پي ما گرايش داريم اشكال را به» اصل استمرار«گلدان در تصوير است.) بر اساس  ۶گفتند  اين صورت بايد مي

تأثير ها تحت كشند، يعني ادراك آن گلدان را در ادامه مي ۴گيرند و  دار در نظر مي آموزان اين تصوير را ادامه منقطع و غيرپيوسته. وقتي دانش

اصل استمرار است.

  شناسي روان ۱۰۳تا  ۱۰۰هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۶۹

دليل اهميتي است كـه بـراي ايـن مسـائل ها و باخبر بودن والدين از اخبار مسائل اقتصادي به تن نوجوانان از اخبار سلبريتيدليل اطالع داش

ها عالقه دارند، پس در هر دو عامل عاطفي مطرح است. اند و به آن قائل

واند علت توجه آنان به اين مسائل باشد، در حـاليت ممكن است به نظر آيد كه اطالعات موجود در حافظه و سبك پردازش و انتظارات هم مي

كه سؤال از منابع توجه سؤال نكرده، بلكه عوامل مؤثر بر فراموشي را در نظر داشته است.
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*▲ ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۷۰ *

ل بكشـد) و سـپس دراطالعات محيط پيرامون ما اب

اي از كتـاب را در يـك اتـاق تاريـك عنوان مثال اگر صفحه ماند. به ها در حافظۀ حسي ما مي مدت زمان كمتر از يك ثانيه اثري يا ردي از آن

مـدت آورد، ولي شما تصوير كتـاب را بـه رم ثانيه دوام ميطور اتفاقي باز كنيد و دكمۀ فالش دوربين را فشار دهيد، نور فالش فقط چندهزا به

شود (چند هزارم ثانيه) كمتر از مـدت زمـاني هاي حسي دريافت مي بينيد، بنابراين مدت زماني كه اطالعات توسط گيرنده ثانيه مي حدود نيم

  ثانيه) ماند. (نيم ها باقي مي است كه اثر و يا ردي از آن

شناسي روان ۱۲۰صات سؤال: * دشوار * صفحۀ مشخ ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۷۱

) تشخيص مسئله۱
كارگيري ) به۲

هاي مناسب روش
حل ) ارزيابي راه۳

اصالح ) بازبيني و۴

حل راه

هاي حل ) انتخاب راه۵

جايگزين

ده و متوجه شده كه با گرفتن رژيم مقداري وزن كم كرده اسـتكار گرفته (مرحلۀ دوم)، آن را ارزيابي كر حل مسئله را به : فرد راه۳در گزينۀ 

(مرحلۀ سوم)، ولي براي بهتر شدن نتيجه، روش خود را بهبود بخشيده و ورزش را هم به رژيم اضافه كرده است (مرحلـۀ چهـارم)، پـس تـا

حل پيش رفته است. مرحلۀ بازبيني و اصالح راه

ها: بررسي ساير گزينه

كار گرفته شده در كاهش پرخاشگري ارزيابي شده حل به نامۀ پرخاشگري بعد از دورٔه آموزشي، تأثير راه بررسي نمرٔه پرسش : از طريق۱گزينۀ 

است. (مرحلۀ سوم)

كار گرفته شده است. (مرحلۀ دوم) حل مسئله به : راه۴و  ۲هاي  گزينه

شناسي وانر ۱۲۳و  ۱۲۱هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۷۲

هر دو عامل نهفتگي و انتقال از عوامل مؤثر بر حل مسئله هستند.

حل (انتقال مثبت) و يـا دشـوار سـاختن آن تواند باعث آسان شدن راه گويند كه مي مي» انتقال«هاي گذشته بر حل مسئله را  تأثير يادگيري

(انتقال منفي) شود.

گويند. مي» نهفتگي«ان مشخص، به اثر ناديده گرفتن حل مسئله براي مدت زم

ها: بررسي ساير گزينه

حل مسئله ممكن است از اثرات انتقال باشد، ولي از اثرات نهفتگي نيست. تر رسيدن به راه : سريع۱گزينۀ 

حل مناسب در انتقال منفي وجود ندارد. : آسانتر شدن حل مسئله و رسيدن به راه۳و  ۲هاي  گزينه

شناسي روان ۱۳۱و  ۶۳، ۵۶هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۷۳

بررسي موارد:

در دورٔه نوجواني است. تغييرات شناختيجويي يكي از پيامدهاي منفي  گرايي و عيب الف) آرمان

شود. اشگري ميباعث پرخ ناكاميكند كه ناكامي نام دارد و  ب) ناتواني در حل مسئله وضعيت عاطفي ناخوشايندي را ايجاد مي

دانند. در واقع فشار رواني يكي از پيامدهاي نـاتواني را نمي هاي كارآمد حل مسئله روشج) كساني كه مدام در حالت فشار رواني قرار دارند، 

در حل مسئله است.

شود. عملكردها مي رعملكرد تحصيلي و سايدر نوجواني غيرطبيعي نيست، ولي استفادٔه مكرر از آن باعث افت در  رؤياپردازيد) 

شناسي روان ۱۴۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۷۴

معمولي پيچيده -معمولي ساده -مهم پيچيده -گيري داريم: مهم ساده نوع تصميم ۴ها و ميزان اهميت،  با توجه به تعداد اولويت

شود. گيري به دو نوع فردي و گروهي تقسيم مي گيرنده نيز تصميم مبندي بر اساس نوع تصميم است. بر اساس افراد تصمي اين تقسيم

 :از عبارتند يريگ ميتصم انواع يبند ميتقس يها مالك پس

ها تعداد اولويت

ميزان اهميت

گيرنده تعداد افراد تصميم

شناسي وانر ۱۴۹مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۷۵

آورد. بار مي هاي غلط نتايج منفي به تأثير روش شود و تحت درستي انجام نمي گيري به گاهي مراحل تصميم

ها: بررسي ساير گزينه

هگيري با خطر (ريسك) همراه است، ولي لزوماً نتايج منفي ب گيري وجود ندارد، تصميم : در شرايطي كه اطمينان كافي به نتايج تصميم۱گزينۀ 

اند. هاي پرخطر با نتايج مثبت همراه گيري آورد. گاهي اوقات تصميم بار نمي

گيـري هاي تصـميم شويم از ساير سبك ها مجبور مي : هرچند سبك غالب هر فردي بايد منطقي باشد، ولي همۀ ما در برخي موقعيت۳گزينۀ 

استفاده كنيم و اين هميشه با نتايج منفي همراه نيست.

هاي درست اسـتفاده شـود، درستي انجام شوند و از روش هاي پيچيده و دشوار، اگر مراحل به گيري رو شدن با تصميم هنگام روبه : در۴گزينۀ 

آيد. وجود مي نتايج مثبت به
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*▲ ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۷۶ *

دنبال دارد. ز و... را بههاي شت گيري تصميم

اجتماعي درامان خواهد بود. -هاي رواني گيري باشد، بيشتر از ديگران از اين آسيب هر فردي كه داراي مهارت تصميم

ها: بررسي ساير گزينه

شود. مي: اگر احساس كنترل و كارايي كاذب باشد، مانع آسيب ن۱گزينۀ 

ها درامان نيست. اي ناسازگارانه استفاده شود، فرد از آسيب هاي مقابله : اگر از روش۳گزينۀ 

هاي اجتماعي مرتبط نيست. كند، ولي لزوماً به آسيب هاي جسماني و رواني حفظ مي : سبك زندگي سالم فرد را از آسيب۴گزينۀ 

شناسي روان ۱۷۶حۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صف ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۷۷

نداريم و براي كنترلي بر محيط خودكنيم كه ناتوانيم و  مي باورتوانيم؛ يعني  است، نه اينكه واقعاً نمي يادگيريدليل  هاي ما به بسياري از ناتواني

كنيم. آيد و تالش نمي ميوجود ن توانيم كاري انجام دهيم (عدم ادراك كنترل). در نتيجه انگيزٔه عمل در ما به تغيير دادن شرايط نمي

هـا تغييـر نخواهـد داد، پـس وجه موقعيت را بـه نفـع آن ها به هيچ آموزند كه ناتوان هستند و تالش آن مي تواناييدر واقع آدميان با وجود 

هاي واقعي افراد ارتباطي با درماندگي آموخته شده ندارد. ها و ناتواني توانايي

شناسي روان ۱۶۴و  ۱۶۳هاي  ل: * متوسط * صفحهمشخصات سؤا ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۷۸

دوام رفتار در انگيزٔه دروني بيشتر از انگيزٔه بيروني است.

برد. عالقه به انجام يك كار و لذت بردن از آن نشانۀ انگيزٔه دروني است؛ مانند كودكي كه از اذيت كردن و درآوردن جيغ ديگران لذت مي

خاطر پيامدها و نتايج انگيزاند، يعني فرد به وجود دارد، چون يك عامل خارجي فرد را به انجام دادن كار برميها انگيزٔه بيروني  در ساير گزينه

خاطر لذت بردن از خود آن كار. دهد، نه به كار آن را انجام مي

ل خارجي و پيامدهاي رفتار هستنددر، عوام ، عصباني نشدن ما۳، كسب امتياز و در گزينۀ ۲، تشويق و تحسين ديگران، در گزينۀ ۱در گزينۀ 

دهد. ها كار موردنظر را انجام مي خاطر آن كه فرد به

شناسي روان ۱۹۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۷۹

گيرند. قرار ميها و شير و لبنيات از نظر ميزان مصرف در يك طبقه  بر اساس هرم غذايي، گوشت و جايگزين

شناسي روان ۲۰۳مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۸۰

هاي ناسازگارانه و نامناسب در مقابل فشار رواني است. دليل استفادٔه مكرر از مقابله ها، اعتياد و انحرافات فردي و اجتماعي به بسياري از بزهكاري
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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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