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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 طلــبو دا
  ن،یـآنال یهـا آزمون شیپ ،ارزشیابی آزمون از بعد هوشمند یها کارنامه

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

ــه( ــوان ب ــام عن ــاربر  ن ــد و )یک ــ ک ــود یمل ــه( خ ــوان ب ــز عن ــور رم )عب
  .دیشو gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در 

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

 وقت پيشنهادي تا شماره از شماره تعداد پرسش متحانيمواد ا

 دقيقه 18 25 1 25 زبان و ادبيات فارسي

 دقيقه 20 50 26 25 زبان عربي

 دقيقه 17 75 51 25 اسالمي معارف و فرهنگ

 دقيقه 20 100 76  25 زبان انگليسي

 دقيقه 75گويي:  مدت پاسخ 100ها:  تعداد كل پرسش

  
   ۱۴۰۰خرداد  ۲۵زمایشی  آ زمون آ

  
  آزمون عمومی
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  معاني مقابل چند واژه، درست است؟ -۱

  -) (زبـون: نـاتواني -(سـتوه: خسـته) -(عامـل: حـاكم) -(بُنشـن: گلـزار) -گنـاه) (الجَـرم: بـي -(تقرير: نوشـتن) -(ورطه: زمين پست)  

  محدود) (منحصر: -)جلجل: زنگ(

  ) هفت 4  ) چهار3  ) شش2  ) پنج1  
  ۴۷۲۵۳۴كد سؤال: 

  ؟ندارندچند مورد از واژگان زير با يكديگر رابطۀ تضاد  -۲

  -(تريـاق و پـادزهر) -(سـعد و نحـس) -(انكـار و الـزام) -)معنـي و دعـوي( -(ادبـار و اقبـال) -(شريعت و طريقت) -(محظوظ و خايب)  

  (مساعدت و مظاهرت) -)(مفرِّح و حزين -(مخاصمت و مواالت)

  ) پنج4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1  
  ۴۷۹۲۶۶كد سؤال: 

  ها درست است؟  در كدام گزينه، معني همۀ واژه -۳

  (ماسيدن: به ثمر رسيدن) -)تجريد: تنهايي گزيدن( -(وليمه: جشن) -) (طيلسان: نوعي ردا)1  
  لو) (چلمن: ها -(تداعي: يادآوري) -(مضغ: جويدن) -) (گرزه: خشمگين)2  
  : كناره)طرف( -(هشيوار: آگاهانه) -(انگاره: نقشه) -) (سامان: امكان)3  
  (دنج: ماتمكده) -)دارنده عماد: نگاه( -(تپش: گرمي و حرارت) -)پتياره: زشت) (4  

  ۴۷۶۸۶۶كد سؤال: 
  شود؟ يافت مي» غلط اماليي«شده، چند  هاي داده در ميان گروه واژه -۴

 -مباحـات و افتخـار -خطـوات شـيطان -جـولقي و گـدا -رنج و تعب -زجّه و زاري -التحاب و برافروختگي -رخواليگر دربا -يال و غارب«  

  »تقريظ كتاب -ورطۀ هول -القصواي مقصود غايت

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1  
  ۴۷۶۸۶۹كد سؤال: 

  هستند؟  غلطها تماماً از نظر اماليي  در ابيات زير، كدام واژه -۵

 صـــــور خوانـــــدممـــــن او را از بـــــراي 
  

ـــد  ـــاتم نياي ـــا م ـــه ب ـــز ك ـــك او ج  ولي
 

 اي قفــــل ز بخــــل بــــر دهــــان افگنــــده
 

 در عهـــد تـــو كـــس نديـــد خـــان افگنـــده 
 

ـــــزّي ـــــزّتِ دل ز عُ ـــــۀ ع ـــــا كعب  بي
 

 تهـــي كـــن كـــز ايـــن بِـــه غزايـــي نيـــابي 
 

 در شــــوقِ رخِ تــــو بيشــــتر ســــوخت
 

 هـــر كـــاو بـــه تـــو غـــربِ بيشـــتر داشـــت 
 

  غرب -غزا -) خان4  غرب -غزا -زّي) ع3ُ  اغز  -خان -) صور2  غرب -خان -) صور1  
  ۴۳۳۳۲۰كد سؤال: 

  وجود دارد؟» غلط اماليي«در كدام عبارات  -۶

  الف) به همه حالي طريق راستي را طي كن و بدان كه هر اثاث كه بر راستي ننهي، پايدار نماند.  

  روماند.ب) با او در اسرار علوم و حقايق اشيا سخن رانم تا او در سؤال و جوابِ من ف  

  ج) روباه فرصت را غنيمت شمرد و كمينِ قدر بر جان او بگشود.  

  مراد از نزول قرآن تحصيل سيرت خوب است، نه ترتيل سورت مكتوب.د)   

  ) كبوتري بود كه او را مطوّقه گفتندي و در طاعت و مطاوعت او روزگار گذاشتندي.ه  

  ه -) الف4  ج -) الف3  ج -) ب2  د -) الف1  
  ۴۰۷۳۵۰كد سؤال: 

  بوده و متعلق به يك شاعر هستند؟ »منظوم«در كدام گزينه همۀ آثار  -۷

  ديوان شمس -مثنوي معنوي -بوستان) 2  روضۀ خلد -بهارستان -االحرار  ) تحفة1  
  فرهاد و شيرين -ليلي و مجنون -االوليا تذكرة) 4    الطير  منطق -نامه الهي -) اسرارنامه3  

  ۴۷۹۲۷۲كد سؤال: 
  شود؟ بيت زير در كدام گزينه ديده ميهاي  آرايه -۸

 گر همـه جـام بالسـت نـوش كـن و صـبر گـوي
 

 ايــن كــه ز كامــت هنــوز تلخــي هجــران نرفــت 
 

  اغراق -استعاره -تضاد -) جناس2  آميزي حس -تشبيه -مجاز -) جناس1  
  اغراق -ايهام -تشبيه -) مجاز4  استعاره -ايهام -آميزي حس -) تضاد3  

  ۴۷۶۸۷۳كد سؤال: 
  ............... جز بههاي مقابل همۀ ابيات تماماً درست است،  يهآرا -۹

ــت1 ــاده اس ــراب افت ــرگس سرمســت خ ــن ن ) در چم
 

ــروز  ــت ام ــدام اس ــه م ــدحِ الل ــدر ق ــه ان زان ك
 

 حسن تعليل) -(ايهام 
ــته2 ــنِ خس ــيد م ــو ص ــا ت ــات ) كج ــوي هيه دل ش

 

ـــاهين را؟  ـــت ش ـــد گرف ـــه توان مگـــس چگون
 

تضاد) -(اسلوب معادله 
دادم دل و ديــــن را بــــه هــــواي لــــب لعلــــت) 3

 

ـــه  ـــدارم وز نـــوش لبـــت بهـــره ب جز نـــيش ن
 

 تشبيه) -(تناقض 
ـــيرين4 ـــر ش ـــاب ) دلب ـــد عت ـــيش نماي ـــخن ب س

 

ــيمين  ــاهد س ــاز ش ــر و ن ــد كب ــيش كن ــدن ب ب
 

 آميزي) حس -(تشبيه 
  ۴۷۲۵۴۲كد سؤال: 

 )سنجش سازمان حذفیات گرفنت نظر در با( ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
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  در ابيات زير، در كدام گزينه آمده است؟» سن تعليلح  ايهام تناسب، تضاد، جناس، تشبيه و«هاي  ترتيب درست آرايه -۱۰  22

 الف) چشم يعقوب از غم روي چو ماهت شد سفيد
 

ــا  ــان م ــاه اي يوســف كنع ــر چ ــرآر از قع ــر ب  س
 

ــود ــار ب ــف ي ــوي زل ــواي ب ــانم را ه  ب) دوش ج
 

ــود  ــدار ب ــبحدم بي ــا ص ــبا ت ــر راه ص ــده ب  دي
 

 صبح هر روز از شفق صد كاسه خون بر سر كشد ج)
 

ـــا در آ  ـــاب رات ـــيد عالمت ـــوش آورد خورش  غ
 

 مردمان را چشم بـر ابـروي توسـت د) رخ نمودي، 
 

ــد شــد، باريك  ــد عي ــاه نوان ــر م ــده ب ــان دي  بين
 

 گيـر  ) با همه در صـلح كـل دسـت ده و دسـته
  

 تــا كــه شــود از تــو نــو عــادت ايــن كهنــه ديــر 
  

  ج -د -الف -ه -) ب4  ج -ه -د -الف -) ب3  د -ب -الف -ه -) ج2  د -ب -ه -الف -) ج1  
  ۴۷۱۴۹۸كد سؤال: 

  وجود دارد؟» تشخيص«در منظومۀ زير چند  -۱۱

  ها/  جوشـد./ در ايـن شـب ترين خشمي، كه مي گريد/ تو عصياني ترين ابري/ كه مي تر سرودِ حسرت و چاووشِ اين ايّام/ تو باراني تو غمگين«  

  »خواني. اي سرّ و سرودش را/ در اين آفاق ظلماني/ تويي تنها كه مي كند هر چشمه ميترسد/ و پنهان  كه گل از برگ و/ برگ از باد و/ ابر از خويش مي

  ) شش4  ) چهار3  ) سه2  ) پنج1  
  ۴۰۳۸۶۵كد سؤال: 

  در رديف كدام گزينه متفاوت است؟» ماند مي«كاربرد معنايي فعل  -۱۲

ــو را1 ــت ت ــتن اس ــر شكس ــين گ ــد هم ــاي عه ) بن
 

ـــرار مـــي  ـــر يـــك ق ـــد غنيمـــت اســـت كـــه ب مان
 

) هــر آن چــه مــا بــه كــف آريــم وقــف تــاراج اســت2
 

ـــــي  ـــــدار م ـــــدام دل داغ ـــــين م ـــــد هم مان
 

ــت3 ــت شكس ــين اوس ــرم در كم ــرف نگ ــر ط ) ز ه
 

ــــي  ــــار م ــــل به ــــۀ فص ــــه توب ــــم ب ــــد دل مان
 

) كســـي نرفـــت كـــه بـــر جـــاي او نمانـــد ســـتم4
 

ــــي  ــــار م ــــل يادگ ــــار ز گ ــــه خ ــــد هميش مان
 

  ۴۷۲۵۴۵كد سؤال: 
  ............... جز بهعول و مسند وجود دارد اي با مف در همۀ ابيات جمله -۱۳

) رزق زان معنــــــــي ندادنــــــــدم خســــــــان1
 

ــــــاه بي  ــــــم پن ــــــو را دان ــــــا ت ــــــان ت كس
 

ــــنم ) بي2 ــــماريم مغت ــــه ش ــــر ك ــــلي نگ حاص
 

ـــت  ـــران گذش ـــواب گ ـــه خ ـــه ب ـــدگاني آنچ از زن
 

ــي3 ــه م ــانه ) گرچ ــر افس ــه س ــر ب ــر س ايم دانيم آخ
 

ـــه  ـــا پنب ـــم م ـــران داري ـــواب گ ـــوش از خ ها در گ
 

ـــس پريشـــان4 ـــي ) ســـنبلت را ب ـــر حال م بينم مگ
 

باد صـبح از حـال مـن بـا وي حـديثي گفتـه اسـت؟ 
 

  ۴۷۱۵۰۳كد سؤال: 
  ............... جز بهشود،  ديده مي» اليه صفت مضاف«در همۀ ابيات  -۱۴

ـــا مي1 ـــده از م ـــان ) زن ـــان جه ـــام بزرگ ـــود ن ش
 

ـــــاض بي  ـــــن ري بقـــــا را آب حيـــــوانيم مـــــا اي
 

ـــا 2 ـــاط بوري ـــر بس ـــي) ب ـــالم م ـــير دو ع كنيم س
 

ــــود ني  ــــا وج ــــا ب ــــوالنيم م ــــرق ج ــــواري ب س
 

ـــره3 ـــا تي ـــالم و م ـــا ع ـــد از م ـــاحب نامن روز ) ص
 

ـــا  ـــردانيم م ـــردون گ ـــۀ گ ـــين در حلق ـــون نگ چ
 

ــرت داده4 ــوار حي ــر دي ــه ب ــون آيين ــت چ ــم ) پش اي
 

ـــا  ـــتانيم م ـــاغ و بس ـــن ب ـــل اي ـــار و گ ـــه خ وال
 

  ۴۷۲۵۴۸كد سؤال: 
  آمده است؟ نادرستابر كدام بيت، نقش ضميرهاي پيوسته در بر -۱۵

ــف1 ــه لط ــوانيم ب ــر خ ــش اگ ــر آت ــوي بح ) زان س
 

ــوش  ــم از آب خ ــه روي آتش ــتن ب ــت رف تر اس
 

 اليه) مضاف -(مفعول 
) خوانمش در جـان و گويـد خانـۀ مـن نيسـت ايـن2

 

خوانــدش بــا چنــين بيگــانگي دل آشــنا مي 
 

 مفعول) -(مفعول 
ــام 3 ــار و ج ــل ي ــرك لع ــرد ت ــواهم ك ــن نخ ــي) م م

 

زاهدان معـذور داريـدم كـه ايـنم مـذهب اسـت 
 

 اليه) مضاف -(مفعول 
انــد ) تــا چــه مــرغم كــم حكايــت پــيش عنقــا كرده4

 

انـد يا چه مـورم كـم سـخن نـزد سـليمان گفته 
 

 اليه) مضاف -اليه (مضاف 
  ۴۷۱۵۰۵كد سؤال: 

  با توجه به بيت زير كدام موارد درست هستند؟ -۱۶

 دســت آر بهگــر جــان طلبــد يــار دل يــار 
 

ــديش  ــتار مين  چــون ســر بشــد از دســت ز دس
 

  شود. ساز ديده مي ب) در بيت دو پيوند وابسته  الف) در بيت نقش تبعي تكرار وجود دارد.  

  شود. د) در بيت فقط يك تركيب اضافي ديده مي    ج) در بيت يك مسند وجود دارد.  

  د -) ج4  د -) ب3  ج -) ب2  ب -) الف1  
  ۴۷۶۸۷۶كد سؤال: 

  كدام گزينه با بيت زير قرابت مفهومي دارد؟ -۱۷

 ديشــا برســد را مــا يرنجــ طلبــت در رگــ
 

 هـا ابانيب اسـت سـهل باشـد حـرم عشـق چون 
 

 

ــه درآينــد و خــالف1 ــه جــنگم ب ) گــو همــه شــهر ب
 

ــت  ــامم نيس ــر از ع ــم خب ــوت خاص ــه در خل ــن ك م
 

ــد دهــد دوســت2 ــر پن ــد نهــد دشــمن و گ ــر بن ) گ
 

ار بنالـــدمشـــتاق گـــل آن نيســـت كـــه از خـــ 
 

) اي تو را خاري به پا نشكسته كي داني كه چيست؟3
 

ــد  ــر خورن ــر س ــال ب ــير ب ــه شمش ــيراني ك ــان ش ج
 

شــود ســيل بهــاران خــار و خــس را بــال و پــر ) مي4
 

بــرد مــا بيخــودان را ســوي دوســت رفــتن دل مي 
 

  ۴۷۲۵۴۹كد سؤال: 
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  ...............  :زج بهشود،  ها دريافت مي مفهوم آيۀ زير از همۀ گزينه -۱۸  33

  »بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً«  

ــود1 ــرده ب ــر مــن ك ــخ ب ــدگي را تل ) جــان رســمي زن
 

از دم تيـــــغ شـــــهادت يـــــافتم جـــــان دگـــــر 
 

ـــقان ) مي2 ـــراغ عاش ـــود روشـــن ز خاموشـــي چ ش
 

ـــ  ـــالك خ ـــه بيدر ه ـــون پروان ـــا ويش چ ـــابيم م ت
 

ـــرده3 ـــو شـــد كشـــته نباشـــد م ) هركـــه در راه ت
 

ـــده آن اســـت كـــه در كـــوي شـــما مـــي  ميـــرد زن
 

ــود4 ــد ب ــي خواه ــغ هوس ــه تي ــو ب ــا چ ــتن م ) كش
 

هـــم بـــه شمشـــير تـــو روزي بـــه شـــهادت ميـــرم 
 

  ۴۷۶۸۸۳كد سؤال: 
  ترتيب در كدام ابيات وجود دارد؟ به» امور، خودستايي اهميت بودن ظاهر عزّت نفس، ناپايداري احوال دنيا، بي«مفاهيم  -۱۹

ــي ــا نم ــمان پ ــتگاه محتش ــف) در دس ــورم ال  خ
 

ــي  ــون م ــي خ ــا نم ــورم و آب ز دري ــورم خ  خ
 

ــوي ــدگي م ــه ژولي ــود ب ــوان ب ــون نت  ب) مجن
 

ـــد  ـــتار نباش ـــاني دس ـــه پريش ـــتي ب  مس
 

 كـنم ج) يك بـزم را بـه بـوي سـخن مسـت مـي
 

 نمچــون شيشــه هــر كجــا كــه ســر حــرف وا كــ 
 

ــز خــاك شــود ــاد رود حجــره ني ــه ب  د) شــتر ب
 

ــن  ــره از آه ــنگ و حج ــود از س ــتر ب ــرت ش  گ
 

  د -الف -ب -) ج4  د -ب -ج -) الف3  ج -ب -د -) الف2  ب -الف -د -) ج1  
  ۴۷۶۸۸۴كد سؤال: 

  ها تفاوت دارد؟ مفهوم كدام گزينه با ساير گزينه -۲۰

) طبــــع دون از ره تقليــــد بــــه نيكــــان نرســــد1
 

ـــ  ـــر خ ـــاي اگ ـــد او راپ ـــم نخوانن ـــد چش واب كن
 

) در گردشـــيم مـــا بـــه ســـر خـــود چـــو آفتـــاب2
 

كنيم ماننـــــد ســـــايه پيـــــروي كـــــس نمـــــي 
 

ــــرون ران3 ــــد ب ــــل از عرصــــۀ تقلي ) رخــــشِ ام
 

تــــا خيمــــه زنــــي بــــر ســــر ميــــدان حقــــايق 
 

ــــان نشــــوي ) از گران4 ــــرو نيك ــــر پي ــــاني اگ ج
 

خــس و خــار از ره ايــن طايفــه برداشــتني اســت 
 

  ۴۳۳۳۴۰كد سؤال: 
  كدام گزينه با بيت زير تناسب دارد؟ -۲۱

ـــز مي ـــانم عزي ـــر مغ ـــه دِي ـــد از آن ب  دارن
 

 كــه آتشــي كــه نميــرد، هميشــه در دل ماســت 
 

  

ــي1 ــده م ــم را زن ــش عشــقش دل ــو شــمع ) آت دارد چ
 

دل در خانــه نتــوانم نشســت ورنــه زينســان مــرده 
 

ــــد آواز2 ــــردٔه دل نفكن ــــو در پ ــــر عشــــق ت ) گ
 

چـــــه برآيـــــد؟از زمزمـــــۀ زيـــــر و بـــــم مـــــا  
 

ــــه مي3 ــــرون؟ ) از ظلمــــت وجــــود ك ــــرد ره ب بُ
 

ــاي نمي  ــمع، پــيش پ ــر ش ــورِ عشــق؟ گ داشــت ن
 

ــاك4 ــت در خ ــه قيام ــا ب ــَرم ت ــو بَ ــق ت ــور عش ) ش
 

كــه گــر ســر بشــود شــورِ تــو از ســر نشــود زان 
 

  ۴۳۳۳۵۵كد سؤال: 
  است؟ متفاوتمفهوم كدام گزينه  -۲۲

ــــو1 ــــه دي ــــدم دل ) ب ــــي نبن ــــادان هم مردم ن
 

ـــــه كـــــزين  جـــــاني جز گران گـــــروه نبيـــــنم ب
 

  
ـــفه2 ـــي س ـــد زيرك ـــت و ش ـــتي خيان ـــد راس ) ش

 

شـــد دوســـتي عـــداوت و شـــد مردمـــي جفـــا 
 

 (سفه: ناداني) 
ــــراد ) حيلت3 ــــار كشــــد جــــامِ م ــــدوز و رياك ان

 

دار و هنرمنــــد خــــورد خــــون جگــــر خويشــــتن 
 

  
ـــه زر4 ـــر ب ـــالن گب ـــه ف ـــاي كيخســـرو بگرفت ) ج

 

ـــ  ـــد ب ـــالن رن ـــته ف ـــتوفي بنشس ـــاي مس ه زورج
 

 
  ۴۳۳۳۵۷كد سؤال: 

  ها دارد؟ كدام گزينه مفهومي متفاوت با ساير گزينه -۲۳

ــمور1 ــا س ــاووس ي ــو ط ــل چ ــل فض ــتند اه ) هس
 

ــان  ــد زي ــان رس ــه جانش ــت ب ــرّ و پوس ــر پ ــز به ك
 

ـــــــادان2 ـــــــردم ن ) دشـــــــنام خـــــــورم ز م
 

ــــــــــخن  ــــــــــرور و س ــــــــــراك هن دانم زي
 

ـــي ) ســـتم به3 ـــر م ـــدر هن ـــر ق كشـــند اهـــل هن
 

ــــنگ به  ــــاخ، س ــــه ش ــــزد ب ــــر ري ــــدازٔه ثم ان
 

ــواب4 ــدر خ ــد ان ــرخ بين ــرا چ ــوم م ــت ش ــو بخ ) چ
 

ــــراوانم  ــــد ف ــــر نه ــــم ديگ ــــم، غ ــــه روي غ ب
 

  ۴۷۱۵۱۲كد سؤال: 
  است؟ نادرسته در برابر كدام گزينه شد وادي نوشته -۲۴

ــــتم1 ــــته گش ــــو سرگش ــــق ت ــــان در عش ) چن
 

نــــدانم كــــه جــــانم گــــم شــــد و تــــن مي 
 

 (وادي حيرت) 
ــــس اين2 ــــر نف ــــال در ه ــــد ب ــــود) ص ــــا ب ج

 

ـــــود  ـــــا ب ـــــس اينج ـــــردون، مگ ـــــوطي گ ط
 

 (وادي طلب) 
ـــــود3 ـــــن ش ـــــه روش ـــــش هم ـــــرّ ذّرات ) س

 

ــــــر او گلشــــــن شــــــود  ــــــا ب گلخــــــن دني
 

 (وادي استغنا) 
) چــــون شــــدم نيســــت پــــيش آن خورشــــيد4

 

ـــــــــــار ذّره  ـــــــــــرد همچـــــــــــو عطّ وارم بُ
 

 (وادي فقر و فنا) 
  ۴۰۳۸۷۴كد سؤال: 

  تناسب مفهومي دارند؟» ياب عشق مي مات بيشناس و م حيات از عشق مي«كدام ابيات با  -۲۵

 اي در او اي كـه نيسـت دلِ زنـده الف) هـر سـينه
 

ــا  ــيش م ــت پ ــزار اس ــوح م ــدرتر ز ل ــي ق  ب
 

 ب) يــــك مُــــرده بــــه خــــاك درنمانــــد
 

ــــارت  ــــي زي ــــوي كن ــــه ش ــــر رنج  گ
 

 ج) با تـو حيـات و زنـدگي بـي تـو فنـا و مردنـا
 

ــردنا زان  ــوَد فس ــو ب ــي ت ــابي و ب ــو آفت ــه ت  ك
 

 و يك لحظه جـدايي ز تـو، آنگـاه حيـات؟د) من 
 

 اين قدر صـبر بـه عاشـق نسـپرده اسـت كسـي 
 

 ) در عشــق زنــده بايــد كــز مــرده هــيچ نايــده
 

 داني كـه كيسـت زنـده؟ آن كـاو ز عشـق زايـد 
 

  ه -د -) الف4  ه -ج -) الف3  د -ج -) ب2  ه -ب -) الف1  
  ۴۰۷۳۶۶كد سؤال: 
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 ۲۶-۳۵(املفهوم أو  لّرتجمة أو التَّعریباألصّح و األدّق يف عّین ا(:  

  »:إرتباط الّثقايفّ بین املنطقتین العربیّة و الفارسّیة َسبَّب العالقات اللّغویّة و الّتأثیر بیَنُهام ِبُوضوحٍ!« -۲۶

  ها را سبب شد! روابط زبانی و تأثیرگذاری واضحی میان آن، ) پیوند عاطفی میان دو منطقۀ عرب و فارس۱  

  ها سبب شده است! روابط زبانی و تأثیرگذاری را آشکارا میان آن، ) ارتباط فرهنگی بین دو منطقۀ عربی و فارسی۲  

  ها کامالً آشکار شود! ارتباط زبانی و اثرپذیری میان آن، ها سبب شد ها در میان مناطق اعراب و ایرانی ) ارتباط فرهنگ۳  

  طور واضح میانشان شد! های زبانی و اثرپذیری به مسبّب پدید آمدن ارتباط، طق عرب و فارس) پیوند فرهنگی میان منا۴  
  ۴۷۶۷۶۹کد سؤال: 

  »:مل یَکُْن مهندس الّصیانة يف هذا الفندق فاتَّصَل املدیر به لِیأيَت لَِتْصلیح املُکَیِّف!« -۲۷

  تعمیر کولر بیاید! پس مدیر با او متاس گرفت تا برای، ) مهندس تعمیرات در هتل نبود۱  

  مدیر با او متاس گرفت تا برای تعمیر کولر بیاید!، ) مهندس تعمیراتی در این هتل وجود ندارد۲  

  پس مدیر با او متاس گرفت تا کولر را تعمیر کند!، ) مهندس تعمیرات در این هتل نیست۳  

  برای تعمیر کردن کولر! پس مدیر با او متاس گرفت تا بیاید، ) مهندس تعمیرات در این هتل نبود۴  
  ۴۷۲۴۳۷کد سؤال: 

باِب يف ُمنحدراِت الحیاِة أن یُفکِّروا جّیداً « -۲۸ مِ  ونجاِحهم  يفعلی الشَّ   !»:الُحصوِل علَی طُرِق التَّقدُّ

  !شان دست یابند تقیّ های پیرشفت موفّ  ) جوانان باید خوب فکر کنند تا در رسازیری زندگی به راه۱  

  بیاندیشند!خوبی  ت بهقیّ موفّ  وهای پیرشفت  آوردن راه  دست در به شان های زندگی است در رسازیری ) بر جوانان واجب۲  

  !پیرشفت منایند وشان خوب فکر کنند  های کسب پیروزی جوانی آن است که در رساشیبی زندگی به راه ۀ) الزم۳  

  !های پیرشفت بیاندیشند آوردن راه  دست به وتشان قیّ های زندگی به موفّ  خوبی در رساشیبی ) جوانان باید به۴  
  ۴۷۰۸۷۱کد سؤال: 

  : ای داود هامنا ما ............... )یا داُوُد إنّا جعلناک خلیفًة يف األرض فاحکُم بین الّناس بالحّق و ال تَّتبع الهوی َفُیِضلَّک عن سبیل الله( -۲۹

  دارد! ات پیروی نکن که تو را از راه خدا بازمی دالت حکم کن و از خواستهپس بین مردم به ع، ) تو را جانشین خود در زمین قرار دادیم۱  

  پس در میان مردم به عدالت قضاوت کن و تابع هوای نفس خود نباش تا از راه خدا گمراه نشوی!، ) تو را جانشینی در زمین گرداندیم۲  

  کند! زیرا تو را از راه پروردگار گمراه می، وای نفس تبعیّت نکنیای در زمین کردیم تا بین مردم به حّق حکم کنی و از ه ) تو را خلیفه۳  

پس در میان مردم به حّق داوری کن و از هـوای نفـس پیـروی نکـن کـه تـو را از راه خـدا گمـراه ، ) تو را در زمین جانشینی قرار دادیم۴  

  سازد! می
  ۴۷۱۴۱۱کد سؤال: 

  »:هو اآلن يف َوْضعِ َحَرجٍ! کان أَحُد زماليئ تصادم بسّیارٍة يف الّشارع و« -۳۰

  ) یکی از همکارانم با ماشینی در خیابان تصادف کرده بود و او اکنون در حالتی دشوار است!۱  

  هایم در خیابانی با ماشین تصادف کرده بود و او حاال در وضعیّتی بحرانی است! کالسی ) یکی از هم۲  

  تصادف کرد و او اکنون در حالتی دشوار قرار دارد! هایم در خیابان با اتوموبیلی شاگردی ) یکی از هم۳  

  اکنون در وضعیّتی بحرانی است!، ام پس از اینکه در خیابان با ماشین تصادف کرد شاگردی ) یک هم۴  
  ۴۷۹۱۶۹کد سؤال: 

  »:َم شیئاً!ِقطعة طباشیر بقدمه الُیرسی و هي العضو الوحید املتحرّک من بین أیدیه و أرجله و َرسَ » کریستي«أَخَذ « -۳۱

  قطعه گچی برداشت و چیزی رسم کرد!، تنهایی با پای خود که در میان دست و پایش تنها عضوی متحّرک بود ) کریستی به۱  

  کرد و نّقاشی کشید! گچ را با پای چپش گرفت و آن تنها عضوی بود که از میان دست و پایش حرکت می ) کریستی پاره۲  

  خورد و شیئی کشید! ها و پاهایش تکان می گچ با پای چپش منود که آن عضوی بود که بین دست تّکه) کریستی رشوع به برداشنت یک ۳  

  کننده بود و چیزی را نّقاشی کرد! ها و پاهایش تنها عضو حرکت گچی را با پای چپ خود گرفت و آن در میان دست ) کریستی تّکه۴  
  ۴۷۶۷۶۵کد سؤال: 

  »: ْحَسْب واحداً ِمْنهم و یَْحَرتُِموَک إحرتاماً!إْن تََتَعلَّْم لُغَة َقوٍم تُ « -۳۲

  شامرند! آورند و قطعاً تو را محرتم می حساب می  تو را یکی از آنان به، ) اگر زبان قومی را بیاموزی۱  

  گذارند! شوی و بدون شک به تو احرتام می یکی از آنان محسوب می، ) اگر زبان یک قومی را یاد بگیری۲  

  کنند! آیی و البته تو را احرتام می حساب می  ها به تو یکی از آن، قومی را یاد بدهی ) چنانچه زبان۳  

  شوی! شوی و تو در میانشان محرتم می یکی از آنان محسوب می، ) چنانچه زبان قومی را فرابگیری۴  
  ۴۶۹۵۲۴کد سؤال: 

  : الخطأعیِّن  -۳۳

  عمیقاً بیندیش!، عمیقاً!: در انتخاب دوستان مناسب ) علیک أن تُفّکر يف اختیار الّصدیق املناسب تفّکراً ۱  

  آوردی! به او مانند مؤمنان ایامن می، شناختی ) لو کنَت تعرف خالقک تُؤِمُن به إیامن املؤمنین!: اگر آفرینندۀ خویش را می۲  

  ند!ک ) تجتهد األّم يف تربیة أوالدها إجتهاداً بالغاً!: مادر در تربیت فرزندانش بسیار تالش می۳  

  !خواهید دیداش را  شاهدوا مثرته!: امروز پیشوای خود را حتامً یاری دهید و نتیجهَست) اُنرصوا إمامکم الیوم نرصاً و ۴  
  ۴۷۱۴۱۶کد سؤال: 

  ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
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  »:کند؟ ای پرواز می  با چه وسیله، پرد هنگامی که از یک درخت به درختی دیگر می، سنجاب پرنده« -۳۴  55

  الطّائر حین یَقفز ِمن شجرٍة إلی شجرة اُخری؟) ِبَم یَطیُر الّسنجاب ۱  

  ) حین یقفز الّسنجاب الطّائر ِمن الّشجرة إلی الّشجرة األُخری ملاذا یَطیر؟۲  

  ) بأّي وسیلة طار الّسنجاب الطّائر حینام قفز ِمن شجرة إلی شجرٍة؟۳  

  ) مباذا یطیر سنجاب طائر حین یقفز من الّشجرة إلی شجرة آَخر؟۴  
  ۴۶۹۵۴۷کد سؤال: 

  »!من یُحِسن یُحَسن إلیه« عّین األقرب يف مفهوم العبارة: -۳۵

ــــی) ١ ــــی م ــــو نیک ــــداز ت ــــه ان کن و در دجل
  

ــــــاز   ــــــد ب ــــــت ده ــــــزد در بیابان ــــــه ای ک
  

ــــــــذرد) ٢ ــــــــد بگ ــــــــو از ح ــــــــی چ نیک
  

ــــــــــادان خیــــــــــال بــــــــــد کنــــــــــد   ن
  

ـــــدار) ٣ ـــــد پای ـــــک و ب ـــــی نی نباشـــــد هم
  

ـــــار   ـــــود یادگ ـــــه نیکـــــی بُ ـــــْه ک هـــــامن ِب
  

ای را خنــــده بیــــا قســــمت کنــــیم هــــر) ۴
  

ای را نرنجــــــــــانیم دلــــــــــی از بنــــــــــده  
  

  ۴۰۷۲۵۱کد سؤال: 
  ۳۶-۴۲الّنّص (مبا یناسب إقرأ الّنّص الّتايل ثّم أجب عن األسئلة(:  

یَحفظ أرساَر إخوانه املسـلمیَن و یَجتنـب ِمـن إفشـاءها! عنـدما أن املسلم الحمیدة و علی کّل مسلٍم  أخالقإّن کتامَن أرسار اآلخریَن من «

دیق یُمکـن صدیقه املخلص ألّن هذا الّصـلِ عظیمة! العاقل ال یقوُل کلَّ ِرسّه للّناس و لو  خیانةیَحفظ اإلنساُن أرسار اآلخرین فهو یَخون علیهم ال

 َمخـزنقلـَب صـدیقه  یَختـارأن  یَجوزُ خلِصین ال تدومان دامئاً فال املُ صدقاء األ أن یَکون عدّواً له یوماً! فَیعلم العاقل أّن الّصداقة و املُجالَسة مع 

إلـی الِخالفـات و  يإفشـاء األرسار قـد یَنتهـ ِألنّ حفظ الحقوق و َدفعِ املفاسد  ّیة کثیرة يفأرساره کلّها! إّن کتامن األرسار قیمٌة أخالقّیة و له أهمّ 

ار و قد ُعـدَّ ِحفظُهـا مـن اإلیـامن و األمانـة و ِمـن ّیة کتامِن األرس ه الکریم و األحادیث و الّروایات ما یدّل علی أهمّ الُعدوان! فجاء يف کتاب اللّ 

علیهم و َوَجدوهم أُمناء! فعلَی املـرء أن یُراقـب  إعتَمدواأرسار اآلخرین الّذین  إِشاعةوالدهم ِبعدم أ ! کام یويص العلامُء القدماء الِکرامعالمات 

  أُمناء األموال يف عرصنا هذا! أُمناء األرسار أقّل وجوداً من  ِألنّ األمین لرسّه کثیراً  إختیاريف 
  ۴۰۳۷۸۹کد سؤال: 

  ؟الخطأما هو  -۳۶

  ) إفشاُء أرسار اإلخوان خیانة!۲    ) کتامُن ّرس اإلخوان واجب!۱  

 ) إفشاُء ّرس اإلخوان من اإلخالص! ۴  ) ِحفُظ أرسار اآلخرین ِمن اإلیامن!۳  
  ۴۰۳۷۹۰کد سؤال: 

  ............... املرء العاقل  -۳۷

 أن یقول ِمن أرساره شیئاً لصدیقه املخلص! یجوز) ال ۲  ل أرساره لصدیقه املخلص!) ال یقو ۱  

 ) یقول أرساره کلّها لصدیقه املخلص!۴  ) یقول بعض أرساره لصدیقه املخلص!۳  
  ۴۰۳۷۹۱کد سؤال: 

  ............... یُستنَتج من الّنّص  -۳۸

 ) أنّه یجوز للمرء أن یقول کلَّ أرساره لصدیٍق مخلص فقط!۲  والد العلامء ال یُفشون أرساَر اآلَخرین أبداً!أ ) أّن ۱  

 ) أّن َمن ال یُظِهر ِرسّ اآلخرین یُسبّب العدوان!۴  ) أنّه علَی املسلِم أن یَکتَم أرساَر الّذین َوجدوه أمیناً!۳  
  ۴۰۳۷۹۲کد سؤال: 

  ؟ما هو الّصحیح -۳۹

 یُمکن للمرء أن یَجد أمیناً ألرساره أَسَهل ِمن أمیٍن ألمواله!) ۲  ) أُمناء األموال لیسوا أکرث ِمن أُمناء األرسار!۱  

 !عدداً  أُمناء األموال یُساوي) أُمناء األرسار ۴  ) األمین لألموال أکرثُ وجوداً من األمین لألرسار!۳  
  ۴۰۳۷۹۳کد سؤال: 

 ۴۰-۴۲( یاإلعرابّ و املحّل الّصحیح يف الّتحلیل  ما هو(: 

  :الّصحیحعّین  -۴۰

  معرب -رمذکّ -مفرد -کانامل) َمخزَن: اسم ۲  واحد مزيد ثاليّث بزیادة حرٍف  -معلوم -ماٍض  -تَمدوا: فعل) إِع۱  

  يّ مبن -»إفتعال«مصدر من باب  -رمذکّ -مفرد -) إِختیار: إسم۴  الزم -معلوم -معرب -للغائب -) یَختار: فعل مضارع۳  
  ۴۰۳۷۹۴کد سؤال: 

 »!ال تدومان دامئاً  خلِصیناملُ صدقاء األ جالسة مع فَیعلم العاقل أّن الّصداقة و املُ « -۴۱

  / صفة و مجرور ِبالیاءمعرفة -رمذکّ -یمثنّ  -فاعلال) إسم ۲  فعول/ حال و منصوباملاسم  -رجمع مذكّ -) إسم۱  

  / صفة و مجرورمعرفة -معرب -فاعلال) إسم ۴  / حال و منصوبمعرفة -معرب -ر سامل) جمع مذك۳ّ  
  ۴۰۳۷۹۵کد سؤال: 

  ؟ا هو الّصحیح عن الکلمةم -۴۲

  مفعول مطلق! و محلّه اإلعرايبّ  ) ِخیانة: مصدر ملجرّد ثاليثّ ۲  »!الَخلْق«) أَخالق: جمع مکّرس و مفرده ۱  

  إلیه! مضاف و محلّه اإلعرايبّ  ) إِشاعة: مصدر من مجرّد ثاليثّ ۴  »!الَکرَم«) الِکرام: جمع مکّرس و مفرده ۳  
  ۴۰۳۷۹۶کد سؤال: 

  ۴۳-۵۰( ةسئلة الّتالیأجب عن األ(:  

  يف ضبط الحرکات: الخطأعیِّن  -۴۳

ْدَر انَْرشاحاً َو فَمي ِبالِبْسامِت!۱     ) َو أَنِْر َعْقيل و قَلْبي ِبالُعلُوِم الّناِفعاِت!۲  ) َو اْمَألِ الصَّ

نیا َسالماً شامالً کُلَّ الِجهاِت!۳     ن ُرشوِر الحاِدثاِت!) َو اْحِمني َو اْحِم ِبالِدي مِ ۴  ) َو اْمَألِ الدُّ
  ۴۶۹۵۵۷کد سؤال: 
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  عّین املستثنی منه معرفة:  -۴۴  66

  ) قال الطّبیب أليب: لکّل داء دواء إّال املوت!۲  ) مل یَغرِس األشجار املثمرة إّال هذا الفّالح الّنشیط!۱  

  إّال الخبز و الجنب؟!) هل تَشرتي األّم طعاماً ألوالدها ۴  ) مل یتأّمل الّناس حول خلقتهم إّال العقالء!۳  
  ۴۰۷۲۶۲کد سؤال: 

   بَسبب الحروف: ال یُغّیرُ فعالً مضارعاً  عّین -۴۵

  ) لرَِنَْحِل اآلَن فسوف نصُل متأّخرین!۲  ) رَبِّ إيّن أسألَُك أْن تُْدِخلَني الَجنَّة!۱  

قنَ أْن  لنَ یُحاوِ لِ  املسلامتُ ) ۳     !يالّصالحاِت لِتَفوز  و اْعَميل يلِتَنَجحِ  ) حاِويل۴  !نَّ أهدافَه یُحقِّ
  ۴۷۰۵۹۳کد سؤال: 

  عّین الّصحیح فیام أشیر إلیه بخّط:  -۴۶

  الّناهیة -تَعلَمَن!: الّنافیة التَُقلَن ما  ال) ۱  

  : کالهام اإلسم املکاناملعابد!من الّذهِب يف هذه  مخازنَ ) إيّن وجدُت ۲  

  ة!: جملٌة بعد الّنکر لسنتهم) نطَق العرُب املفردات وفقاً أل۳  

  و أِصبُت باملرض!: کالهام اإلسم املفعول ُمرضّةو  مسّکنةً ) تناولُت حبوباً ۴  
  ۴۰۱۱۶۹کد سؤال: 

  عّین عبارة فیها حروف الجّر اکرث:  -۴۷

عتُُه إلی الّصرب کالجبل!۱     ) نَختَصُّ یومیّاً أوقاتنا إلی الّریاضة عند طلوع الّشمس!۲  ) إقَْرتَْحُت لصدیقي اإلسرتاحة و شجَّ

الة إنَّها لَکبیرة إّال علی الخاشعین( )۳   رب و الصَّ   ) خاَف نوبل أْن یَذکره الّناس بالّسوء بعد موته!۴  )اِستَعینوا بالصَّ
  ۴۷۶۷۸۴کد سؤال: 

  فیه أسلوب الّرشط:  لیسعّین ما  -۴۸

   مکان تَِجد مثرتها يف مکاٍن آخر!) ما تَعَمل أعامل الخیر يف۲  ) َمن یُِحبُّ شیئاً و هو یَعلُم أنّه َرشٌّ له فال یقرتب منه!۱  

  ) ما ُخلَِقِت الّساموات و األرض باطالً فَلُْنفکِّر فیها شاکري َربِّنا!۴  ) َمن صاَدَق الکّذاب یَُقرِّْب علیه البعید!۳  
  ۴۷۶۷۷۹کد سؤال: 

  هیئة اسٍم حین وقوع الفعل:  ال یبّینعیِّن ما  -۴۹

  بید املسلمین! ) بَْعد إنتهاء الحرب بَقیت شیامء أسیرةً ۱

  و خیّرها بین اإلقامة معّززًة أو العودة ساملًة! ) فعرفها رسول الله ۲

  ِمن طفولیّة بضع سنین! ) کانت أّم شیامء ُمرضعًة لرسول الله ۳

ـــــــدا۴ ـــــــا محّم ـــــــِق لن ـــــــا أب ـــــــا ربّن ) ی
  

ــــــــــــردا   ــــــــــــاً و أم ــــــــــــی أراه یافع حتّ
  

  ۴۷۱۴۳۰کد سؤال: 
  ارع: له مض لیسعّین ما فیه فعل ناقص  -۵۰

  ) َمن علَّمني حرفاً فقد َصیّرين عبداً!۱  

  ) لیس الّذین یعلمون و الّذین ال یعلمون ُمستوین!۲  

  ) إعتقد الباحثون أّن هذه األسامک کانت تتعلّق مبیاه الحارّة!۳  

  ) قد أصبحت رؤیة الّشمس صعبة بسبب الّسحب!۴  
  ۴۷۲۵۰۲کد سؤال: 

  
  دهد؟ يم ارائه را ياله ريتقد از يكامل فيتعر، نهيگز كدام -۵۱

  موجودات انيم روابط يۀكل و ها تيفيك، ها يژگيو  ۀهم) 2  موجودات مكان و زمان، حجم، عرض، طول نييتع) 1  
  ياله درتق و اراده ۀواسط به ياله يها برنامه و ها نقشه ياجرا) 4  مخلوقات يبرا شده نييتع مختصات و ها يژگيو  يساز  ادهيپ) 3  

  ۴۷۱۵۴۱كد سؤال: 
  نزول بال و عدم استجابت دعا ثمرٔه نامبارك چيست و كدام آيۀ شريفه مبيّن آن است؟ -۵۲

  )وَ لكِن كَذَّبوا فََاخَذْناهُمْ بِما كانوا يَكْسِبونَ( -) ظلم به ديگران و افزايش گناه اعم از فردي و اجتماعي1  
  )وَ لكِن كَذَّبوا فََاخَذْناهُمْ بِما كانوا يَكْسِبونَ( -شدن در معاصيهاي الهي در جهت غرق  ) استفاده از فرصت2  
  )علَمونَيَال  ثُيسَنَستَدِرجُهُم مِن حَ اتِنايكَذَّبوا بĤِ  نَيالَّذ  وَ( -) ظلم به ديگران و افزايش گناه اعم از فردي و اجتماعي3  
  )علَمونَيَال  ثُيسَنَستَدِرجُهُم مِن حَ اتِنايكَذَّبوا بĤِ  نَيذ الَّ وَ( -هاي الهي در جهت غرق شدن در معاصي ) استفاده از فرصت4  

  ۴۰۷۳۷۵كد سؤال: 
  گرديد؟ منتهي به بيان كدام كالم گهربار از لسان پيامبر اكرم  )وَ اَنْذِر عَشيرَتَكَ االَقْرَبينَ(نزول آيۀ شريفۀ  -۵۳

  »از من پيامبري نيست. جز اينكه بعد، تو براي من به منزلۀ هارون براي موسي هستي) «1  
  »اهل بيتم را.، كتاب خدا و عترتم، گذارم  بها مي من در ميان شما دو چيز گران) «2  
  »وصيّ من و جانشين من در ميان شما خواهد بود.، برادر من، همانا اين) «3  
  »خدايا! اينان اهل بيت من هستند؛ آنان را از هر پليدي و ناپاكي حفظ كن.) «4  

  ۴۰۳۵۶۹كد سؤال: 
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ضرورت توجه به كدام برنامـه بـراي حفـظ وحـدت را » فليس بمسلم، من اصبح و لم يهتمّ بامور المسلمين«سرلوحه قرار دادن روايت نبوي  -۵۴  77

 سازد؟ متجلّي مي
  ) از اهانت و توهين به مقدسات ساير مسلمانان خودداري كنيم.1  
  هاي مناسب دفاع بهره بجوييم. ديدگان از يوغ اسارت بكوشيم و از روش ) براي رهايي ستم2  
  ) خود را از ساير مسلمانان دور ندانيم و براي پيشرفت جهان اسالم و پيروزي مسلمانان در تمام نقاط جهان تالش كنيم.3  
  هايمان به يكديگر تقريب يابد. تنظيم كنيم تا دل اكرم سيره و سنت پيامبر ، اي براي شناخت بيشتر معارف قرآن  ) برنامه4  

  ۴۰۱۲۱۵كد سؤال: 
تـابع وقـوع » هـاي گناهكـاران هراسان شدنِ سختِ دل «و » ها چيز از جمله اعمال و رفتار و نيات انسان همهآشكار شدن واقعيت «ترتيب  به -۵۵

  يك از حوادث قيامت هستند؟ كدام

  ها نفخ صور اوّل و غافگلير شدن همۀ انسان -داوند) تابيدن نور حقيقت از جانب خ1  
  نفخ صور دّوم و زنده شدن همۀ مردگان -) تابيدن نور حقيقت از جانب خداوند2  
  ها نفخ صور اوّل و غافگلير شدن همۀ انسان -) آماده شدن صحنۀ قيامت3  
  نفخ صور دّوم و زنده شدن همۀ مردگان -) آماده شدن صحنۀ قيامت4  

  ۴۷۶۹۱۹كد سؤال: 
ترتيب از قرارگيري در زمرٔه معتقدين به نگرش حاكم بـر پيـام كـدام آيـه يـا   به» عكس آن«و » شجاعت و شادابي«اشتمال افراد به صفات  -۵۶

  گردد؟ عبارت شريفه مستفاد مي

  )...ياتنا الدّنيا نموت و نحياو قالوا ما هي الّا ح( -)و ما هذه الحياة الدّنيا الّا لهو و لعب و ان الدّار اآلخرة لهي الحيوان() 1  
  )ما خلقنا السّماوات و االرض و ما بينهما العبين( -)قل انّ صالتي و نسكي و محياي و مماتي هللا ربّ العالمين() 2  
  )ام نجعل المتّقين كالفجّار( -)افحسبتم انّما خلقناكم عبثاً و انّكم الينا ال ترجعون() 3  
  )ما خلقناهما الّا بالحق ( -)ر و عمل صالحاً فال خوف عليهم و ال هم يحزنونمن آمن باهللا و اليوم اآلخ() 4  

  ۴۰۱۸۱۶كد سؤال: 
بـراي » پيروان كوي الهي پس از نصرت و موفقيت در وفاي به عهد خود بـا پروردگـار«و » متقيان در بهشت موعود«ترتيب علت ثناگويي  به -۵۷

  ؟تصوير كشيده شده است در كدام گزينه به، خداوند

  اند. موفق به حسابرسي از خود قبل از حسابرسي قيامت شده -) حس طراوت و تازگي1  
  اند. با انجام واجبات و ترك محرمات به هدف خلقت دست يافته -) حس طراوت و تازگي2  
  خداوند راه سعادت انسان را با رضايت خود همراه ساخته است. -) صدق وعدٔه الهي3  
  هاست. د كه خداوند بهترين پشتيبان در انجام پيماندانن مي -) صدق وعدٔه الهي4  

  ۴۰۱۸۲۰كد سؤال: 
  باشد؟ كدام مي» ما احبّ اهللا مَن عصاه«پيام مستنبط از روايت شريف  -۵۸

  ) بين محبت به خدا و آثار آن رابطۀ دوسويه و متقابل برقرار است.1  
  صداقت ما در دوستي با خداست. ) سرپيچي و نافرماني نشانۀ عدم2  
  شود. محبت ما نيز به خدا بيشتر مي، ) هر ميزان كه عالقۀ ما به دوستان خدا بيشتر باشد3  
  شود. محبت وي نيز به خدا بيشتر مي، ) هرچه ايمان به خدا بيشتر شود4  

  ۴۷۰۸۱۰كد سؤال: 
  چيست؟، بيش از چهار فرسخ برود خواهد به كند و مي حكم كسي كه روزه است و پيش از ظهر مسافرت مي، مطابق فتاواي مراجع تقليد -۵۹

  تواند افطار نمايد. ) اگر قبل از ظهر به حدّ ترخص رسيد مي2  اش را ادامه دهد. بايد روزه، ) وقتي به حدّ ترخص رسيد1  
  تواند در آن روز روزه بگيرد. ) نمي4  تواند در آن روز روزه بگيرد. ) تحت هر شرايطي مي3  

  ۴۷۰۸۱۷كد سؤال: 
  اي دارند و اين معنا مبيّن كدام حقيقت است؟  ها از كار خود نصيب و بهره شريفۀ قرآن كريم كدام گروه از انسان بنا بر آيات -۶۰

  تقدم بخشي به اهداف اصلي و دوري از توجه به اهداف فرعي زندگي -) كساني كه سراي آخرت را بطلبند و براي آن سعي و كوشش كنند1  
  تقدم بخشيدن به اهداف اصلي در عين توجه به اهداف فرعي -و براي آن سعي و كوشش كنند ) كساني كه سراي آخرت را بطلبند2  
  بخشي به اهداف اصلي و دوري از توجه به اهداف فرعي زندگي تقدم -) كساني كه طالب نيكي دنيوي و اخروي از خداوند هستند3  
  دن به اهداف اصلي در عين توجه به اهداف فرعيتقدم بخشي -) كساني كه طالب نيكي دنيوي و اخروي از خداوند هستند4  

  ۴۷۲۵۸۹كد سؤال: 
  سخن فرشتگان خطاب به گناهكاران پس از ورود به برزخ چيست و مبيّن كدام حقيقت در آن عالم است؟ -۶۱

  وجود و تداوم آگاهي در برزخ -)مگر پيامبران براي شما داليل روشني نياوردند؟() 1  
  وجود و تداوم آگاهي در برزخ -)د كه مهاجرت كنيد؟مگر زمين خدا وسيع نبو () 2  
  پاداش و جزاي برزخي -)مگر پيامبران براي شما داليل روشني نياوردند؟() 3  
  پاداش و جزاي برزخي -)مگر زمين خدا وسيع نبود كه مهاجرت كنيد؟() 4  

  ۴۷۶۹۲۵كد سؤال: 
  توان با تدبر در پيام كدام آيۀ شريفه يافت؟ ترتيب مي ا به ر» تعليم و تبيين تعاليم قرآن«و » ابالغ وحي«دو مسئوليت  -۶۲

  )...لقد منّ اهللا علي المؤمنين اذ بعث فيهم رسوالً من انفسهم يتلوا عليهم آياته و يزكيّهم و يعلّمهم الكتاب و الحكمة() 1  
  )...ان يتحاكموا الي الطّاغوتالم تر الي الّذين يزعمون انّهم آمنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك يريدون () 2  
  )...يا ايّها النّاس انّا خلقناكم من ذكرٍ و انثي و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اكرمكم عند اهللا اتقاكم() 3  
  )لقد ارسلنا رسلنا بالبيّنات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم النّاس بالقسط() 4  

  ۴۰۱۲۱۸كد سؤال: 
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  ترتيب چيست؟ در امر ازدواج به » قدم شدن امتناع دختران در پيش«و » انگاري برخي حقايق ناديده« مسبب -۶۳  88

  شايستگي و تجربه -) حاكميت احساسات بر طرفين و اصرار بر بهتر جلوه دادن خود و اختفاي شخصيت واقعي1  
  نفس حيا و عزت -صيت واقعي) حاكميت احساسات بر طرفين و اصرار بر بهتر جلوه دادن خود و اختفاي شخ2  
  شايستگي و تجربه -هنگام استقرار در فضاي محبت و عالقۀ جنس مخالف  هاي روحي دختر به ) لطافت3  
  نفس حيا و عزت -هنگام استقرار در فضاي محبت و عالقۀ جنس مخالف  هاي روحي دختر به ) لطافت4  

  ۴۰۱۲۱۹كد سؤال: 
اين مرد بهترين «فرمود:  حضرت علي  در مورد بعد از اينكه رسول گرامي اسالم ، كند نصاري نقل ميعبداهللا ا روايتي كه جابربنبنا بر  -۶۴

  نازل شد؟ كدام آيۀ شريفه بر پيامبر اكرم » شما در رعايت مساوات و ارجمندترين شما نزد خداست

 )لقد كان لكم في رسول اهللا اسوةٌ حسنةٌ() 1  
  )صّالحات اولئك هم خير البريّةانّ الّذين آمنوا و عملوا ال() 2  
 )يا ايّها الّذين آمنوا اطيعوا اهللا و اطيعوا الّرسول و اولي االمر منكم() 3  
  )انّما وليّكم اهللا و رسوله و الّذين آمنوا الّذين يقيمون الصّالة و يؤتون الزّكاة و هم راكعون() 4  

  ۴۰۱۲۲۴كد سؤال: 
  به چه صورت بوده است؟، يت فقيهي بر جامعهشيؤه انتخاب مقام معظم رهبري به وال -۶۵

  گزيدند. ايشان را به رهبري بر، ) مردم در يك انتخاب همگاني كه در سراسر كشور برگزار گرديد از ميان فقهاي طراز اول1  
  انتخاب شد.ايشان به رهبري جمهوري اسالمي ايران ، هاي سراسري به شيؤه مستقيم پيمايي ) با حضور مردم در اجتماعات و راه2  
  ايشان را برگزيدند.، ) مردم ابتدا نمايندگان مجلس شوراي اسالمي را انتخاب كردند و اين نمايندگان نيز از ميان فقهاي طراز اول3  
  رگزيدند.عنوان فقيهي كه توانايي رهبري دارد به اين سمت ب خبرگان را انتخاب كردند و خبرگان نيز با توجه به تخصصشان ايشان را به، ) مردم4  

  ۴۰۱۲۲۸كد سؤال: 
  مُتّصِف به كدام وصف است و تجلّي نتيجۀ آن در كدام آيۀ شريفه مشهود است؟، سوي خداوند بازگشت انسان از گناهان به -۶۶

  )ِانَّ اهللاَ يَغْفِرُ الذُّنوبَ جَميعاً( -) قيام همراه با غلبۀ تمايالت عاليه بر تمايالت داني1  
  )ال تَقْنَطُوا مِنْ َرحْمَةِ اهللاِ( -مايالت عاليه بر تمايالت داني) قيام همراه با غلبۀ ت2  
  )ِانَّ اهللاَ يَغْفِرُ الذُّنوبَ جَميعاً( -) شناخت اختيار و خصلت ذاتي انقالب عليه خود3  
  )ال تَقْنَطُوا مِنْ َرحْمَةِ اهللاِ( -) شناخت اختيار و خصلت ذاتي انقالب عليه خود4  

  ۴۰۷۴۰۵كد سؤال: 
  كدام آيۀ شريفه رسانندٔه ما به اين معنا خواهد بود؟، نيازي است كه تمام مخلوقات از او طلب و درخواست دارند گر گفته شود خداوند بيا -۶۷

  )وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً َاحَد() 4  )اهللاُ الصَّمدْ() 3  )وَ اهللاُ هُوَ الغنيُّ الحميد() 2  )قُلْ هُوَ اهللاُ َاحَدْ() 1  
  ۴۰۷۳۸۸كد سؤال: 

  كند؟ اي را بر دوش خود حس مي  چه وظيفه، يابد آنجا كه يك انسان در ظلّ توجهات الهي با كمك پدر خويش از گرفتاري بزرگي رهايي مي -۶۸

  )ال تَعَبُدُوا الشَّيطانَ اِنَّه لَكُم عَدوٌّ مُبينِ وَ َانِ اعبُدوني هذا صراط المستقيم() 1  
  )لبَصير اَم هَل تَستَوي الظُّلُماتُ و النُورقُل هَل يَستوي االَعمي و ا() 2  
  )قَد جاءَكُم بَصائِرُ مِن ربّكم فَمَن ابصَرَ فَلنفسه و من عَمي فَعليها() 3  
  »لَم يَشكُر اهللا عزَّ َوجَلَّ، مَن لَمَ يَشكُرِ المُنعم من المَخلوقينَ) «4  

  ۴۰۷۳۹۲كد سؤال: 
  يادآور مفهوم كدام آيۀ شريفه است؟، جز حق و باطل به د در جامعه توسط رسول خدا هاي موجو گيري ها و جبهه بندي مردوديت صف -۶۹

  )لَقَد اَرسَلنا ُرسُلَنا بِالبَيّنات وَ اَنزلنا مَعَهُمُ الكِتابَ و الميزانَ لِيَقومَ النّاسُ بالقِسط() 1  
  )ظِيمًايُِريدُ الَِّذينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهََواتِ َأن تَمِيلُوا مَيْلًا عَ() 2  
  )يا ايُّها الَّذينَ آمَنوا َاطيعوا اهللاَ وَ َاطيعُوا الرَّسولَ وَ اُولِي االَمرِ مِنكُم() 3  
  )مُحَمَّدٌ َرسولُ اهللاِ وَ الَّذينَ مَعَه اَشِدّاءُ عَلَي الكُفّار ُرحماءُ بَينَهُم() 4  

  ۴۶۹۶۷۴كد سؤال: 
  در آن چيست؟» حُسن«است و نتيجۀ بررسي اقسام » يك عملجان  كالبد بي«دهندٔه مثالي از  كدام گزينه نشان -۷۰

  اما حسن فعلي ندارد.، حسن فاعلي دارد -) كمك به فقرا در مقابل ديدگان ديگران براي رضاي الهي1  
  اما حسن فعلي ندارد.، حسن فاعلي دارد -) خواندن دو ركعت نماز صبح در مسجد براي خودنمايي2  
  اما حسن فاعلي ندارد.، حسن فعلي دارد -در مسجد براي خودنمايي ) خواندن دو ركعت نماز صبح3  
  اما حسن فاعلي ندارد.، حسن فعلي دارد -) كمك به فقرا در مقابل ديگران براي رضاي الهي4  

  ۴۷۱۵۴۷كد سؤال: 
  دانست؟ ييروا اي ينايوح مستند كدام مفهوم به التزام ثمرات از توان يم را »يخوشبخت با همراه جاودان عمر به يابيدست« -۷۱

  )ميحالرَّ رفُوالغَ وَهُ هنَّاِ عاًيمجَ نوبَالذُّ رُغفِيَ اهللاَ نَِّا اهللا ةِحمََر نمِ طواقنَتَ ال() 1  
  )مهِبََّر ندَعِ مجرهَُا مهُلَفَ حاًصالِ لَمِعَ وَ راآلخِ ومِيَال وَ اهللابِ نَآمَ نمَ() 2  
  )ضوانِر و اهللاَ نمِ قواتَ يلعَ هانَينبُ سَسَّاَ() 3  
  »نوبالذُّ لُغسِتَ وَ لوبَالقُ رُهِطَّتُ ةُوبَالتَّ«) 4  

  ۴۷۱۵۵۵كد سؤال: 
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  باشد و كدام بيت اين گروه را توصيف كرده است؟ ثمرٔه غفلت از كدام حقيقت وجودي انسان مي، به سخره گرفتن فراخواني مردم به نماز -۷۲  99

ام شب همـه شـب  پاسبان حرم دل شده - فطرت خدايي )1
  

ــــرده جــــز انديشــــۀ او نگــــذارم  ــــن پ ــــا در اي ت
 

تابـد ز ذرات جهـان مهر رخسار تو مي -) فطرت خدايي2
  

ــود  ــه س ــا چ ــده نابين ــور و دي ــر ز ن ــالم پ ــر دو ع ه
 

تابـد ز ذرات جهـان مهر رخسار تـو مي - ) تعقل و انديشه3
 

ــود  ــه س ــا چ ــده نابين ــور و دي ــر ز ن ــالم پ ــر دو ع ه
 

ام شب همه شـب  م دل شدهپاسبان حر  - ) تعقل و انديشه4
 

ــــرده جــــز انديشــــۀ او نگــــذارم  ــــن پ ــــا در اي ت
 

  ۴۷۲۶۰۵كد سؤال: 
يـك از   كـدام )فلوال نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدّين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلّهـم يحـذرون(مطابق آيۀ شريفۀ  -۷۳

  ارتباطات زير در خصوص ترتيب زماني درست است؟

  ) سفارش توبه به بندگان مقدم بر مهاجرت براي تفقه است.2  ) مهاجرت براي تفقه مؤخر از سفارش توبه به بندگان است.1  
  ) مهاجرت براي تفقه مقدم بر مراجعت براي هشدار است.4  ) مراجعت براي هشدار مقدم بر مهاجرت براي تفقه است.3  

  ۴۰۱۲۳۳كد سؤال: 
  نمايد؟ اشاره به كدام نياز بنيادين انسان مي، اري با توسّل به آيات شريفۀ قرآن كريم چيست و اين مطلبك راه دوري از خسران و زيان -۷۴

  كشف راه درست زندگي -)ُرسُالً مُبَشِّرينَ وَ مُنْذرينَ لِئلّا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَي اهللا حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل() 1  
  درك هدف زندگي -)لّا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَي اهللا حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلُرسُالً مُبَشِّرينَ وَ مُنْذرينَ لِئ() 2  
  كشف راه درست زندگي -)يا ايّها الّذينَ آمَنوا اِسْتَجيبوا لِلّهِ وَ لِلرَّسول اِذا دَعاكُمْ لِما يُحْييكُم() 3  
 درك هدف زندگي -)لِما يُحْييكُم يا ايّها الّذينَ آمَنوا اِسْتَجيبوا لِلّهِ وَ لِلرَّسول اِذا دَعاكُمْ() 4  

  ۴۰۳۵۹۳كد سؤال: 
  آفرين يكتا چيست؟ مبناي توكل بر هستي )... قل حسبي اهللا عليه يتوكلّ المتوكلّون(با تدبر در آيۀ شريفۀ  -۷۵

  گيرند جاي خدا مي پرستان در جلب منفعت يا دفع خطر از آنچه به  ) ناتواني بت1  
  لهي كه قدرتمندترين پشتيبان عالم است) محاط بودن اراده و تدبير ا2  
  ) محيط بودن علم و حكمت الهي بر كاروان هستي3  
  ها ) توانايي خدا در خيررساني و دفع ناگواري4  

  ۴۰۱۸۲۶كد سؤال: 

  
76- A: Do you know what ............... happen to schools in 2050? 

B: I hope we ............... go to school anymore. 
 1) will – will 2) will – are going to 3) will – won’t 4) are going to – won’t 

  ۴۰۱۸۴۳كد سؤال: 
77- More recently, Daniel Pink in A Whole New Mind, a book about the mindset needed for the 

coming century, …………… that success in the future will depend on creative thinking. 
 1) has predicted 2) was predicted 3) had predicted 4) would predict 

  ۴۷۹۲۳۹كد سؤال: 
78- If your father let you take the car and drive, ............... your mother allow it too? 
 1) will 2) does 3) would 4) did 

  ۴۰۷۳۱۹: كد سؤال
79- In 1937, at a competition for the Treasury Ministry building, a modernist design entry by Wladmir 

Alves de Souza was chosen, …………… . 
 1) but later rejected 2) which later rejected 3) he later rejected it 4) itself was later rejected  

  ۴۷۹۲۴۱كد سؤال: 
80- Computer games are among the modern forms of ............... for young children. 
 1) situations 2) translations 3) entertainment 4) observatory 

  ۴۷۰۸۴۴كد سؤال: 
81- Mr. Karimi was amazed to find 46 ............... gold coins inside the pot. They were for at least 1000 

years ago. 
 1) suitable 2) appropriate 3) emphatic 4) ancient  

  ۴۷۰۸۴۶كد سؤال: 
82- We have not forgotten this offer although for ............... reasons we have not been able to develop an 

idea until now. 
 1) shiny 2) various 3) reflective 4) proportional 

  ۴۰۳۸۴۰كد سؤال: 
83- Little birds love to ............... and sing sweetly up in the trees in spring. 
 1) swing 2) sink 3) lend 4) bite 

  ۴۰۱۱۳۴كد سؤال: 
84- Even with all the holiday cheer and decorations – or maybe because of them – a lot of people 

............... depression this time of the year. 
 1) suffer from 2) figure out 3) look up 4) stick to 

  ۴۰۳۸۳۳كد سؤال: 

  

   ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
´ 20
 پيشنهادي زمان
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1010  85- The accident, caused by a combination of technical and human error, resulted in the ............... of 
seven ships and 23 lives. 

 1) pollution 2) tide 3) transmission 4) loss 
  ۴۰۳۸۳۵كد سؤال: 

86- New teachers have to gain the ............... of their students if they want them to follow the class rules. 
 1) culture 2) respect 3) behavior 4) choice 

  ۴۷۰۸۴۳كد سؤال: 
87- I think you will enjoy the experience of taking part in these kind of classes as this institution has no 

............... in any other European country. 
 1) flock 2) opinion 3) equivalent 4) consideration 

  ۴۰۳۸۳۸كد سؤال: 

 Cloze Test 
An ecosystem is a group of animals and plants living in a specific region ...(88)... one another and 

with their physical environment. Ecosystems can also ...(89)... of as the interactions among all organisms 
in their surroundings. These organisms may range from large animals to microscopic bacteria and 
work together in a/an ...(90)... of ways. For example, one species may serve as food for another. 

People are part of the ecosystems where they live and work. Human activities, such as housing 
developments and ...(91)..., can greatly harm or even destroy local ecosystems. Proper ecosystem 
management is key for the overall health and diversity of our planet. We must find ways to protect 
local ecosystems ...(92)... holding back the economic development. 

  ۴۰۳۸۴۱كد سؤال: 
88- 1) revolving around  2) applying for 

3) cooperating with  4) running towards 
  ۴۰۳۸۴۲كد سؤال: 

89- 1) thought 2) be thought 3) have thought 4) had thought 
  ۴۰۳۸۴۳كد سؤال: 

90- 1) replacement 2) type 3) arrangement 4) variety 
  ۴۰۳۸۴۴كد سؤال: 

91- 1) firefighting 2) landfilling 3) bodies of water 4) cooling costs 
  ۴۰۳۸۴۵كد سؤال: 

92- 1) without 2) during 3) plus 4) throughout 
  ۴۰۳۸۴۶كد سؤال: 

 Reading Comprehension I 
Some people seem to have the ability to learn languages. They can pick up new vocabulary, 

master rules of grammar, and learn to write in a new language more quickly than others. They do 
not seem to be any more intelligent than others, so what makes language learning so much easier 
for them? Perhaps if we take a close look at these successful language learners, we may discover a 
few of the techniques which make language learning easier for them. 

First of all, successful language learners are independent learners. They do not depend on the 
book or the teacher; they discover their own way to learn the language. Instead of waiting for the 
teacher to explain, they try to find the patterns and the rules for themselves. They are good 
guessers who look for clues and form their own conclusions. When they guess wrong, they guess 
again. They try to learn from their mistakes. 

Successful language learning is active learning. Therefore, successful learners do not wait for a 
chance to use the language and they ask these people to correct them when they make a mistake. 
They will try anything to communicate. They are not afraid to repeat what they hear or to say 
strange things; they are willing to make mistakes and try again. When communication is difficult, 
they can accept information that is inexact or incomplete. It is more important for them to learn to 
think in the language than to know the meaning of every word. 

Finally, successful language learners are learners with a purpose. They want to learn the 
language in order to communicate with these people and to learn from them. They find it easy to 
practice using the language regularly because they want to learn with it. 

  ۴۰۳۸۵۲كد سؤال: 
93- According to the text, what makes language learning easier for some people than for others? 
 1) Some people learn grammar more quickly than others. 
 2) Successful language learners use special techniques. 
 3) Some people have good teachers and good books. 
 4) Successful language learners are more intelligent than others. 

  ۴۰۳۸۵۳كد سؤال: 
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1111   94- “If your language learning has been less successful, you might do well to try some of the 
techniques outlined in the passage.” What does this sentence mean? 

 1) Unsuccessful language learners should try the techniques of good language learners. 
 2) Less successful language learners should try to use good language learning techniques. 
 3) Language learning is less successful if you use these bad techniques. 
 4) Less successful language learning is the result of using these bad techniques. 

  ۴۰۳۸۵۴كد سؤال: 
95- According to the passage, how do successful language learners learn language? 
 1) They learn independently, actively, and purposefully. 
 2) They learn special techniques from their teachers. 
 3) They learn the rules and patterns of the language from books. 
 4) They learn to think about the meaning of every new word. 

  ۴۰۳۸۵۵كد سؤال: 
96- The author's purpose in writing this article is to ...............  
 1) teach people to speak English. 
 2) explain why language learning is difficult. 
 3) compare language learning with other types of learning. 
 4) encourage language learners to use good techniques. 

  ۴۰۳۸۵۶كد سؤال: 
 Reading Comprehension II 

At the Whitney Museum of American Art in New York City, the most popular items for sale in 
the gift shop this year were stone lions. These lions were made by Chinese artist Cai Guo-Qiang. 
But people could not just buy them. Customers had to explain why they needed the lions. Cai chose 
the customers he thought needed the lions most. Then, for a cost of $500 to $1,000 each, Cai sold the 
stone lions with directions on where to place them.  

The popularity of the stone lions is related to Feng Shui, which is an old Chinese tradition. The 
words mean “wind and water.” The practice of Feng Shui involves types of energy and where they 
are located. Believers feel that you will be successful in life if you arrange your home and place of 
business in the best possible ways. A good arrangement will attract good energy, and your life will 
be good. If your home is arranged poorly, bad energy will follow.  

Ten years ago, not many people in this country believed in Feng Shui. But that has changed. 
Especially in large cities, such as New York and Los Angeles, more and more people now hire  
Feng Shui experts to help them find the right homes and improve their lives. 

Does the practice of Feng Shui really work? No one can say for sure. But paying attention to 
where you put things and cleaning up piles of junk will probably improve your life anyway. So why 
not try it? 

  ۴۷۱۴۸۶كد سؤال: 
97- According to the passage, Cai Guo-Qiang would sell his stone lions ............... . 
 1) to whoever paid $500 to $1,000 2) to whoever paid the highest price 
 3) only to those believing in Feng Shui 4) only to those he thought needed them most 

  ۴۷۱۴۸۷كد سؤال: 
98- The underlined word ‘that’ in paragraph 3 refers to ............... . 
 1) country  2) Feng Shui 
 3) Feng Shui believers  4) the popularity of Feng Shui 

  ۴۷۱۴۸۸كد سؤال: 
99- Which of the following statements about Feng Shui is supported by the passage? 
 1) Feng Shui experts convert wind and water into energy. 
 2) Feng Shui is a new practice, starting about ten years ago. 
 3) Feng Shui is applied by arranging objects and furniture in a certain way. 
 4) Feng Shui can only be done in large cities, such as New York and Los Angeles. 

  ۴۷۱۴۸۹كد سؤال: 
100- The question at the end of the passage ............... . 
 1) introduces a new topic 2) supports the previous sentence 
 3) modifies the main theme of the passage 4) is asked to get an answer from the reader 

  ۴۷۱۴۹۰كد سؤال: 
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 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر اب (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

  
   1400خرداد  25زمايشي  آ زمون آ
  

  اختصاصيآزمون 

رچ
فت
د

 ة
مار
ش

2 ة
لة 
رح
م

16

 وقت پيشنهادي تا شماره از شماره تعداد پرسش مواد امتحاني

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

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

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

  دقيقه 15  235  216  20 علوم اجتماعي
  دقيقه 25  260  236  25 منطق و فلسفه

  دقيقه 15  280  261  20 شناسي روان

  دقيقه 165گويي:  مدت پاسخ 180ها:  عداد كل پرسشت
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حاصل عبارت  -۱۰۱
x x x

x x
  


 

2
3 2

2 4 6
8 4

xازاي  به،   
7
  كدام است؟ 4

  1 (10  2 (8  3 (6  4 (4  
  ۴۷۶۷۲۰كد سؤال: 

آنگـاه ، كند. اگر دو شير را با هـم بـاز كنـيم پر مي Bساعت زودتر از شير  ۸استخر را ، Aشير اند.  به يك استخر متصل Bو  Aدو شير آب  -۱۰۲

  شود؟ استخر در چند ساعت پر مي، به تنهايي باز باشد Bشود. اگر شير  ساعت پر مي ۵/۷استخر در 

  1 (12  2 (16  3 (18  4 (20  
  ۴۷۶۷۲۱كد سؤال: 

اگر  -۱۰۳ f ( ,a ) ,( ,b) ,(c , ) 2 1 3 4 ، g ( ,a) ,( ,b) , ( , ) 1 2 0 و  4 f g ( , ) ,( , )  2 8 1 bمقدار ، باشند 6 c كدام است؟  

  1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
  ۴۶۹۴۸۰كد سؤال: 

Aحاصل عبارت  -۱۰۴ sign( )
 
   
 
 

3 2
7 4 3

2
كدام است؟ (    (.نماد جزء صحيح است  

  1 (5  2 (2  3 (3  4 (4  
  ۴۰۳۷۱۰كد سؤال: 

x)در تساوي  -۱۰۵ ) x x ax bx     4 4 3 22 8 aمقدار ، 16 b  كدام است؟  

  1 (50  2 (52  3 (54  4 (56  
  ۴۷۲۳۸۸كد سؤال: 

xاگر  -۱۰۶ y 4   ماكزيمم است؟ ، xyحاصل ، yازاي كدام مقدار  به، 40

  1 (7  2 (6  3 (5  4 (4  
  ۴۷۲۳۹۱ل: كد سؤا

بايـد ، درصد كاهش يابد ۱۸نفر است. اگر بخواهيم نرخ بيكاري  ۴۲۰۰ساله و بيشتر  ۱۶تعداد شاغلين ، درصد ۳۰اي با نرخ بيكاري  در جامعه -۱۰۷

  ساله و بيشتر بيكار ايجاد شود؟ ۱۶چند شغل جديد براي افراد 

  1 (1080  2 (1020  3 (960  4 (900  
  ۴۷۶۷۳۸كد سؤال: 

  است. نرخ تورم اين كاال چند درصد است؟  ۲۷۰برابر با  ۹۸و در سال  ۱۰۰اي يك كاال در سال پايه برابر شاخص به -۱۰۸

  1 (60  2 (70  3 (120  4 (170  
  ۴۷۲۴۰۵كد سؤال: 

  ها در روز پنجشنبه كدام است؟ يابي تعداد مشتري مقدار برون، رو با توجه به جدول روبه -۱۰۹

  1 (110  2 (115  

  3 (120  4 (125  
  ۴۷۹۱۳۹كد سؤال: 

bاند. مقدار  اي يك سري داده رسم شده اي و نقطه نمودار جعبه -۱۱۰ d c  كدام است؟  

  1 (5/12  
  2 (13  
  3 (5/13  
  4 (14  

  ۴۷۹۱۲۵كد سؤال: 
~«اگر ارزش گزارٔه  -۱۱۱ q p «هاي زير حتماً درست است؟ يك از گزاره ارزش كدام، نادرست باشد  

  1 (p q  2 (~ p q  3 (~ p q  4 (p q   
  ۴۰۳۷۱۳كد سؤال: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  روز  شنبه  يكشنبه  دوشنبه شنبه سه چهارشنبه

  تعداد مشتري  ۴۰  ۵۰  ۷۰  ۹۰  ۱۰۰
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نفر  ۲با چه احتمالي دقيقاً ، نفري انتخاب كنيم ۴خواهيم يك گروه  آموز دوازدهم مي دانش ۵آموز يازدهم و  دانش ۴، آموز دهم دانش ۳ز بين ا -۱۱۲  22

  از افراد اين گروه از پايۀ يازدهم هستند؟

  1 (49
165  2 (52

165  3 (53
165  4 (56

165   
  ۴۷۹۱۴۰كد سؤال: 

,با ارقام  -۱۱۳ , , , ,0 1 2 4 6   توان نوشت؟ رقمي زوج بدون تكرار ارقام مي ۴چند عدد ، 7

  1 (204  2 (216  3 (228  4 (206  
  ۴۷۹۱۲۸كد سؤال: 

  كدام است؟  ،نباشد ۷يا  ۳شده  احتمال آنكه مجموع اعداد ظاهر، در پرتاب دو تاس -۱۱۴

  1 (2
9  2 (4

9  3 (5
9  4 (7

9   
  ۴۷۲۳۹۶كد سؤال: 

,هاي  معيار داده انحراف -۱۱۵ , , , , ,12 15 13 12 14 16   كدام است؟، بعد از حذف ميانه، 16

  1 (2  2 (2  3 (3  4 (5   
  ۴۷۶۷۲۴كد سؤال: 

  ها در كدام گام از چرخۀ آمار قرار دارد؟ دهي داده سازي و سازمان پاك -۱۱۶

  گام چهارم) 4  گام سوم) 3  گام دوم) 2  گام اول) 1  
  ۴۷۱۳۴۶كد سؤال: 

  است؟ -۱۸است. جملۀ چندم اين دنباله  ۱۸واحد از جملۀ پنجم آن بيشتر و جملۀ دهم آن  ۸، بيجملۀ سوم يك دنبالۀ حسا -۱۱۷

  بيستم) 4  نوزدهم) 3  هجدهم) 2  هفدهم) 1  
  ۴۰۷۱۵۶كد سؤال: 

nاي با رابطۀ بازگشتي  در دنباله -۱۱۸ na a 1 اگر جملۀ سوم ، 2
5
  م كدام است؟جملۀ هشت، باشد 4

  1 (20  2 (40  3 (80  4 (160  
  ۴۰۷۱۶۱كد سؤال: 

  شود؟ مقدار اين ماده چند واحد مي، ماه ۱۶بعد از ، برابر سال قبل شود ۸واحد است. اگر هر سال مقدار آن  ۱۰۰۰مقدار اوليۀ يك ماده  -۱۱۹

  1 (10000  2 (12000  3 (16000  4 (24000  
  ۴۰۳۷۲۸كد سؤال: 

xfاگر  -۱۲۰ (x) a b  ،f ( ) 1 fو  2 ( ) 2 fمقدار ، 8 ( )1
  كدام است؟ 2

  1 (1  2 (1
2  3 (1

4  4 (4  
  ۴۰۳۷۲۶كد سؤال: 

  
  ...............  جز به، كند اقتصاد در اسالم اشاره ميهمۀ موارد به اهميت  -۱۲۱

  ) تالش براي رفع فقر و رسيدن به رفاه و توانگري مادي از نظر اسالم پسنديده است.1  
ر شدن انسـان در اعتنايي به مسائل دنيوي و اقتصادي مانع از اسي كند با بي ) اسالم ارتقاي معنوي انسان و خداگونه شدن او را مدنظر دارد و تالش مي2  

  ماديات و دل بستن به دنيا شود.
كنـد تـا  .. را معرفـي مي.قـوانين و، ها برنامـه، اهـداف، ) اسالم با فرستان پيامبران و فلسفۀ ارائۀ دين و با در نظر گرفتن سعادت بشر و نيازهاي واقعي او3  

  اي الهي حتي مشكالت و نيازهاي مادي خود را برطرف سازند.ه تر به پيشرفت و سعادت برسند و با عمل به آموزه ها با هزينۀ كم انسان
  كند. داند كه اعتقادات انسان را تهديد مي ) اسالم در دسترس نبودن امكانات زندگي را خطري مي4  

  ۴۰۱۶۱۸كد سؤال: 
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  كدام است؟ » استقراض«در رابطه با  نادرستعبارت  -۱۲۲  33

  تواند موجبات وابستگي كشور را فراهم آورد.  مي، المللي اقتصادي هاي بين شورهاي ديگر يا سازمان) استقراض از ك1  
  هاي جاري دولت و كاهش نقدينگي است.  استقراض از بانك مركزي براي تأمين هزينه، ترين نوع استقراض ) عاقالنه2  
  همراه داشته باشد.  تواند به أمين كسري بودجه و تعديل نرخ تورم را ميفروش اوراق مشاركت است كه دو هدف مهم ت، ) بهترين راه استقراض3  
  راهگشاي مشكالت دولت است.، گذاري و توليد شود شده اگر صرف سرمايه ) مبالغ استقراض4  

  ۴۷۰۶۰۳كد سؤال: 
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟  -۱۲۳

  ...............  جز به شود مطرح مي، الملل الف) تمام موارد در اقتصاد بين  

  چهار منطقۀ قدرتمند تجاري جهان عبارتند از:، ترتيب ب) به  

  المللي تأثيرگذار بر اقتصاد جهان كدام است؟ هاي بين ترين سازمان ج) يكي از مهم  

 ) الف) صادرات و واردات كاال و خدمات1  
  ژاپن، آمريكا، اتحاديۀ اروپا، آن ب) آسه    
 ج) بانك جهاني     
 هاي همكاري اقتصادي بين كشورها نامه الف) انتخاب و اجراي موافقت )2  
  اتحاديۀ اروپا، آن آسه، آمريكا، ب) ژاپن    
 (IMF)المللي پول  ج) صندوق بين    
 توسعه و رونق بازارهاي بومي و داخلي، ) الف) گسترش3 
  شرق آسيا اتحاديۀ ملل جنوب، اتحاديۀ اروپا، ژاپن، ب) آمريكا    
 (WTO)ان تجارت جهاني ج) سازم    
 و مهاجرت نيروي انساني  ) الف) حركت سرمايه4  
  اتحاديۀ اروپا، ژاپن، آمريكا، شرق آسيا ب) اتحاديۀ ملل جنوب    
 (IDA)المللي توسعه  ج) مؤسسۀ بين    

  ۴۷۰۶۰۹كد سؤال: 
  غير از ...............  به، شوند داري كل كشور واريز مي از سوي خزانه  شده هاي معرفي همۀ موارد به حساب -۱۲۴

  هاي دولتي از شركت، ) سود سهام دولت2  اي هاي توسعه هاي دولتي و برخي سازمان ها و بيمه ) درآمد بانك1  
  هاي خودروساز دولتي  ) بخشي از درآمد شركت4  هاي دولتي مؤسسات و شركت، ها خانه ) درآمد تمام وزارت3  

  ۴۷۰۶۱۱كد سؤال: 
  پاسخ درست سؤاالت زير است؟ كدام گزينه  -۱۲۵

  ؟ باشد نميالملل براي گروه توليدكنندگان  الف) كدام مورد در رابطه با فوايد تجارت بين  

  چيست؟ ، هاي اقتصادي ساير كشورها به خود ب) ابتكار عمل اقتصادهاي هوشمند براي تخصيص مزيت  

  موردنياز در توليدآالت صنعتي و مواد اوليه و لوازم يدكي  ) الف) تأمين ماشين1  
  هاي اقتصادي ساير كشورها  گذاري غيرواقعي و باال براي مواد اوليه و مواد خام حاصل از مزيت ب) قيمت    
  قيمت و باكيفيت وارداتي و تأمين ارز موردنياز واردات  ) الف) استفاده از كاالهاي ارزان2  
  هاي هدفها و مؤسسات چندمليتي و فرامليتي در كشور  ب) تأسيس شركت    
  المللي براي جبران محدوديت بازارهاي داخلي ) الف) دسترسي به بازارهاي وسيع بين3  
  ها  برداري كامل از منابع طبيعي آن شرط بهره ب) تأمين كاالهاي راهبردي كشورها به    
  ) الف) ايجاد رقابت سالم در توليدكنندگان براي ساخت كاالهاي باكيفيت مشابه وارداتي 4  
  هاي اقتصادي ساير كشورها  مندي از مزيت هاي اقتصادي خود با ديگران براي بهره ح مسئلۀ به اشتراك گذاشتن مزيتب) طر    

  ۴۷۰۶۱۲كد سؤال: 
  كدام كشور در رقابت و جنگ اقتصادي محكوم به شكست خواهد شد؟ -۱۲۶

  كند. المللي مي متنوع و ارائۀ آن به بازارهاي بين خود اقدام به توليد محصوالت» هاي اقتصادي مزيت«) كشوري كه با تكيه بر تمام 1  
كند و با كشورهاي مختلـف و قدرتمنـد بـه رقابـت  هاي تأمين كاالهاي وارداتي يا بازارهاي فروش كاالهاي صادراتي خود را گوناگون مي ) كشوري كه راه2  

  پردازد. مي
  كند. يازها را هرچند با قيمت باال در داخل كشور خود فراهم ميهاي جديد اقتصادي امكان تأمين بعضي ن ) كشوري كه با خلق مزيت3  
  .كند المللي مي قيمت به بازارهاي بين خود اقدام به توليد و صادرات يك محصول باكيفيت و ارزان» مزيت مطلق«) كشوري كه با تكيه بر 4  

  ۴۰۱۶۲۲كد سؤال: 
  كند؟ وان ميرا عن» گذاري اقتصادي ريل«درستي مفهوم  كدام گزينه به -۱۲۷

  هاي جذب سرمايه ) تعيين مسير اصلي رشد توليد با افزايش راه2  هاي كلي كشور ) تعيين مسير اصلي اقتصاد با سياست1  
  اي  هاي توسعه ) تشخيص مسير اصلي توسعه با گسترش پژوهش4  هاي كالن مالي ريزي وري با برنامه ) تشخيص مسير اصلي بهره3  

  ۴۰۱۶۳۲كد سؤال: 
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بـرداري مطلـوب از سـاير  الزمۀ تحقق و بهره، گذاري ترتيب كدام سرمايه گيرد و به معموالً با چه هدفي صورت مي، هاي دولت گذاري يهسرما -۱۲۸  44

  شود؟  عنوان يك منبع درآمد دولت محسوب مي به  يك هاي اقتصادي و كدام فعاليت

  ذاري زيربنايي گ سرمايه -گذاري عمراني سرمايه -) اغلب با اهداف سياسي و فرهنگي1  
  گذاري مولد  سرمايه -گذاري زيربنايي سرمايه -) اغلب با اهداف اجتماعي و ملي2  
  گذاري عمراني  سرمايه -گذاري اجتماعي سرمايه -) اغلب با اهداف سياسي و فرهنگي3  
  گذاري اجتماعي  سرمايه -گذاري مولد سرمايه -) اغلب با اهداف اجتماعي و ملي4  

  ۴۷۰۶۰۱كد سؤال: 
نسبت به سال قبل افزايش داشته است. اگر در سـال  %۵۰هر سال ، ميليون دالر و در دو سال بعد ۲۸۰۰۰توليد ناخالص داخلي در يك سال  -۱۲۹

مربوط به افزايش ميزان توليدات در جامعه باشد و در سال سوم  %۳۰ها و  ناشي از افزايش قيمت، افزوده شده به توليد ناخالص %۵۰از  %۲۰دوم 

  در اين صورت كدام گزينه درست است؟، ناشي از تورم باشد %۱۵مربوط به رشد توليد و ، از اين افزايش ۳۵%

  باشد. مي 2800و ميزان رشد در سال دوم برابر  56700توليد كل به قيمت اسمي در سال سوم برابر  )1  
  باشد.  مي 6300سوم برابر  و ميزان تورم در سال 36400توليد كل به قيمت واقعي در سال دوم برابر ) 2  
  باشد. مي 3150و ميزان تورم در سال سوم برابر  8400ميزان رشد در سال دوم برابر ) 3  
  باشد. مي 4200و ميزان تورم در سال دوم برابر  7350ميزان رشد در سال سوم برابر ) 4  

  ۴۰۱۶۲۱كد سؤال: 
اقـدام بـه توليـد بنـزين و داروي درمـان ، شود طور طبيعي از آن خارج مي فت كه بهشرقي آفريقا با استفاده از شيرٔه درخت ن بوميان شمال -۱۳۰

هاي  برداري بذر اين درخت و پرورش آن در زمين كنند. همچنين برخي از كشاورزان براي حفظ كيفيت خاك به بهره سرطان در طب سنتي مي

  براي اين دو فعاليت كامالً درست است؟، نترتيب در رابطه با توليد و انواع آ پردازند. كدام گزينه به خود مي

  محصوالت نرم -احياء و حيازت) 4 احياء -حيازت و صنعت) 3  حيازت -احياء و صنعت) 2 صنعت -حيازت و احياء) 1  
  ۴۰۱۶۲۰كد سؤال: 

  ست؟گذارد. در اين رابطه كدام گزينه درست ا افزايش قيمت گوشت قرمز در مصرف خانوادٔه آقاي محمدي تأثير نمي -۱۳۱

  گوشت قرمز براي خانوادٔه او كاالي لوكس است.) 2  گوشت قرمز براي خانوادٔه او داراي حساسيت قيمتي پايين است.) 1  
  گوشت قرمز براي خانوادٔه او داراي كشش قيمتي باالست.) 4  شيب منحني تقاضا براي گوشت قرمز در خانوادٔه او كم است.) 3  

  ۴۰۱۶۱۹كد سؤال: 
منظور ايجاد امكانات آسان براي ازدواج جوانان اقدام به اعطاي وام به زوجين كرده است. اين برنامـه مطـابق  ت دولت و بهبانك ملي با حماي -۱۳۲

  باشد؟ كدام اصل قانون اساسي مي

  وسوم قانون اساسي در جهت تأمين عدالت اجتماعي و كاهش فاصلۀ طبقاتي ) اصل چهل1  
  أمين عدالت اجتماعي و كاهش فاصلۀ طبقاتيوچهارم قانون اساسي در جهت ت ) اصل چهل2  
  وسوم قانون اساسي در جهت تأمين نيازهاي اساسي افراد ) اصل چهل3  
  وچهارم قانون اساسي در جهت تأمين نيازهاي اساسي افراد ) اصل چهل4  

  ۴۰۱۶۲۸كد سؤال: 
  درستي اشاره دارد؟ ي بههاي قبل از انقالب اسالم كدام گزينه به وضعيت اقتصادي ايران در دوره -۱۳۳

هاي پاياني حكومت صفوي براي توجه بيشتر به صنايع و پيشرفت علوم جديد و حمايت از توليد ملي در اقتصـاد  هاي علما به حاكمان در سال توصيه) 1  
  ايران اثر بسزايي داشت.

  اجتماعي و فرهنگي كشور هماهنگي داشت.، هاي ديني يكپارچگي سياسي و اقتصادي با ساير اليه، در نيمۀ اول حكومت صفويه) 2  
  ايران از لحاظ اقتصادي ضعيف و از كانون تحوالت دور ماند.، اندازي به اقتصاد هند ها به كشور و دست زمان با حملۀ افغان در نيمۀ دوم حكومت قاجار هم) 3  
  اي پيدا كرد. فرهنگي و اجتماعي خود پيوند دوباره، اد هويتيكارگيري منابع حاصل از فروش نفت با ابع اقتصاد ايران با به، در دوران پهلوي) 4  

  ۴۰۱۶۳۰كد سؤال: 
به مجلس پيشنهاد داده و سهم چشمگيري از بودجه را براي اجراي آن در نظـر  ۹۹طرحي را در بودجۀ ، دولت در حوزٔه تأمين امنيت ملي« -۱۳۴

يك از موارد اهميـت بودجـۀ  كدام، در اين عبارت» موافقت نموده است.با اهميت طرح و ميزان بودجۀ آن ، گرفته است. مجلس پس از بررسي

  كل كشور عنوان شده است؟ 

  ها و اهداف متفاوت دولتي  برقراري تعادل مالي بين برنامه -) نمايش سهم قدرت دولت در ادارٔه كشور و ايجاد نظم و انضباط و امنيت1  
  ها  كسب مجوزهاي قانوني دولت براي كسب درآمدها و صرف هزينه -دولتهاي پيشنهادي  ) ارزيابي اولويت و اهميت برنامه2  
  عملياتي شدن بودجه در كشور توسط دولت فراينداجرا و نظارت بر  -شده از طرف مجلس هاي مطرح ) بيان اهميت ارزيابي طرح3  
  جراي بودجه ا  فرايندمسئوليت مستقيم مجلس در  -) هماهنگ ساختن نظريات دولت و مجلس شوراي اسالمي4  

  ۴۷۰۵۹۹كد سؤال: 
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  توان گفت:  مي، »مزيت مطلق«و » مزيت نسبي«ترتيب در بيان مفاهيم اقتصادي  به -۱۳۵  55

ك كشور صرفه و باكيفيت ي توليد محصول مقرون به -كشور از امتياز بيشتري برخوردار است  ) توليد محصولي كه در مقايسه با ساير محصوالت توليدي1  
  در مقايسه با ساير كشورها 

دستيابي بـه  جهت، توليد بيشتر يك محصول باكيفيت -نسبت به ساير كشورها، صرفه و انبوه يك محصول بدون مزيت در يك كشور به  ) توليد مقرون2  
  استقالل كامل اقتصادي 

، توليد يك محصول اقتصادي با مزيت باال و قيمـت پـايين -مللال محصولي شدن در عرصۀ اقتصاد بين ) توليد يك محصول تخصصي و خاص براي تك3  
  منظور ايجاد رفاه در سراسر دنيا  به

منجر به افزايش درآمد ، هاي مستقيم توليد محصوالتي كه با كاهش هزينه -منظور دستيابي به خودكفايي اقتصادي به، ) احياي منابع توليد بدون مزيت4  
  سرانۀ كشور شوند.

  ۴۷۰۶۰۲كد سؤال: 

  
  توضيح كدام گزينه درست آمده است؟ -۱۳۶

 خاقاني: از شاعران معروف آذربايجان كه قالب شعري جديدي نسبت به شعراي پيشين مطرح كرد.) 1  
 باعث به اوج رسيدن اين نوع از شعر در ادبيات فارسي شد.، انوري: تحولي كه در قصيده ايجاد كرد) 2  
 دي: كتاب شاخص او در باب تفسير قرآن و با نثري غيرساده نگاشته شده است.ميب) 3  
 .بود خراساني سبك بزرگان پيرو و كرد الدين عبدالرزاق: از جمله شاعراني كه در عراق عجم ظهور جمال) 4  

  ۴۰۱۶۰۵كد سؤال: 
  ت متفاوت است؟كدام گزينه با ساير ابيا، هاي پنجم و ششم هاي فكري سده با توجه به ويژگي -۱۳۷

ــس1 ــه مگ ــم ك ــواهم بنويس ــعر نخ ــر ش ــن دگ ) م
  

ــه ســخن شــيرين اســت زحمــتم مي   دهــد از بــس ك
  

ــخن2 ــون س ــه افس ــه ب ــاحر ك ــاعر س ــنم آن ش ) م
  

ــــارم از نــــي كلــــك همــــه قنــــد و شــــكر مي   ب
  

ــــاتم را3 ــــر و ابي ــــم و دفت ــــردم قل ــــع ك ) جم
  

ـــو كجـــا فخـــر فروشـــد شـــاعر؟   ـــيش چشـــم ت پ
  

ــــر4 ــــاني پيمب ــــه وحــــي مع ــــنم ب ــــعرا ) م ش
  

كـــه معجـــز ســـخن امـــروز در بيـــان مـــن اســـت  
  

  ۴۷۰۶۷۳كد سؤال: 
  ذكر شده است؟ نادرستمايۀ چند اثر  موضوع و درون -۱۳۸

 - نويسنده) عصر تا ايران تاريخ (خالصۀ گزيده تاريخ - شعر) نقد و بديع و قافيه (عروض، العجم اشعار معايير في المعجم - عارفانه) سلوك و (سير لمعات  

  نامه (مباحث عرفاني) عشاق -نس (مثنوي عاشقانه)نفحات اال

 ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  ۴۰۳۵۹۴كد سؤال: 

  هاي زباني نثر دورٔه سبك هندي است؟ ه از ويژگيشد در كدام گزينه همۀ موارد ذكر -۱۳۹

  كاربرد وجه وصفي -فراواني لغات تركي -) آوردن جمالت طوالني1  
  گسترش استفاده از آيات -كاربرد افعال با پيشوندهاي متعدد -يد از عربي) مطابقت صفت و موصوف به تقل2  
  كاربرد زياد واژگان تاريخي -»ات«جمع بستن با  -) آوردن تتابع اضافات3  
  آوردن جمالت كوتاه -كاربرد وجه مصدري -) كاربرد واژگان عاميانه در نثر4  

  ۴۰۳۵۹۵كد سؤال: 
  است؟ نادرستتوضيح مقابل كدام نويسنده  -۱۴۰

  است.» آتش خاموش«) سيمين دانشور: اولين تجربۀ داستاني او 1  
  او ويژٔه نوجوانان است.» دري به خانۀ خورشيد«) سلمان هراتي: مجموعۀ 2  
  هاي اوست. از داستان» جاي پاي خون«هاي او و  نامه از فيلم» بدوك«) سيد مهدي شجاعي: 3  
  يكي از آثار اوست.» صداي سبز«توجه است و  قابل او) علي موسوي گرمارودي: شعرهاي سپيد 4  

  ۴۰۳۵۹۷كد سؤال: 
  چند اثر مجموعۀ شعر است؟، از بين آثار زير -۱۴۱

  »دالويزتر از سبز -مهاجر كوچك -هاي دردار آينه -۶۲زمستان  -خواب ارغواني -طوفان در پرانتز -تار سه -ها همسايه«  

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  ۴۰۳۵۹۹كد سؤال: 

  كدام گزينه دربارٔه سطح ادبي نثر قبل از انقالب درست است؟ -۱۴۲

  نويسي وجود دارد كه فني يا مصنوع نيستند. هاي متفاوتي در داستان ) سبك1  
  شوند. فلسفي و... نگاشته مي، علمي، سياسي، هاي تاريخي ) رمان2  
  ارد.گرايي و عالقۀ فراوان به استفادٔه مضامين كهن رواج د ) باستان3  
  بندي و تقليد از كساني چون بيدل و صائب فراوان است. ) گرايش به خيال4  

  ۴۰۳۶۰۲كد سؤال: 
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  است؟ نادرستكدام عبارت دربارٔه تاريخ ادبيات دورٔه بيداري  -۱۴۳  66

  ) ميرزا آقاخان كرماني و آخوندزاده از روشنفكراني بودند كه به نقد شرايط موجود پرداختند.1  
  ها منتشر كردند. بيشتر نويسندگان مطالب خود را در قالب مقاله در روزنامه، مشروطههاي اول  ) در سال2  
  است. هاي حضرت علي  و دليري اي مذهبي در بيان معجزات پيامبر   خداوندنامه است كه حماسه، هاي اين دوره ) يكي از مثنوي3  
  است.مربوط به اين دوره » باباي اصفهاني سرگذشت حاجي«) ترجمۀ كتاب 4  

  ۴۷۹۰۱۰كد سؤال: 
  وجود دارد.» تشبيه و استعاره«گزينۀ ............... هر دو آرايۀ  جز بهها  در همۀ گزينه -۱۴۴

ــــده  ) 1 ــــاه فروزن ــــاخت م ــــره س ــــرا تي اي روز م
 

كاينــــــــۀ آفتــــــــاب روي دالراي اوســــــــت 
 

) لعــل لــب دُرپــوش تــو چــون در ســخن آيــد2
 

خــــون در جگــــر ريــــش عقيــــق يمــــن افتــــد 
 

ــه) قمــ3 ــر آن ن ري كــه دوســت داري همــه روز دل ب
 

كــه شــبيت خــون بريــزد كــه در او قمــر نباشــد 
 

ـــران روزي ) 4 ـــربت هج ـــرا ش ـــت و م ـــاه روزه اس م
 

روز توبـــه اســـت و تـــو را نـــرگس جـــادو سرمســـت 
 

  ۴۰۳۶۲۱كد سؤال: 
  وجود دارد؟» ايهام تناسب«در كدام گزينه  -۱۴۵

ــــه شــــهريارا ) 1 ــــدامت ديوان ــــد شــــد از ن خواه
 

ـــد  ـــن بيفت ـــوان م ـــه دســـتش دي ـــري ب گـــر آن پ
 

ـــت2 ـــواني رف ـــن ت ـــاد م ـــر از ي ـــن مگ ـــز م ) عزي
 

كـــه يـــاد توســـت مـــرا يادگـــار عمـــر عزيـــز 
 

دهم  ) دل را بـــه زلـــف حســــن شـــمايل نمــــي3
 

ــــــا دل نمي  ــــــي ت ــــــرا دل نم ــــــد م دهم دهن
 

ــــــداز ) 4 ــــــا مين ــــــكن و در پ ــــــم را مش دل
 

كـــــه دارد در ســـــر زلـــــف تـــــو مســـــكن 
 

  ۴۰۳۶۲۲كد سؤال: 
  در كدام گزينه درست آمده است؟» تعليل  آميزي و حسن حس، ايهام، تناقض«هاي  ترتيب ابيات بر اساس آرايه -۱۴۶

الف) كشتم بـه بـاد سـرد چـراغ فلـك چنانـك 
 

 بــوي چــراغ كشــته شــنيدم بــه صــبحگاه 
 

ــه مي ــو الل ــن ب) چ ــبح روش ــاد ص ــود از ب تر  ش
 

ـــۀ جگـــر ســـوزد   ـــه خوناب چـــراغ هركـــه ب
 

طلعتي بوده اسـت  ن زمين چو تو خورشيدج) در اي
 

ـــين نمي  ـــه دور زم ـــاه ب ـــه م ـــد وگرن  گردي
 

ــه مصــر چــو يوســف عزيــز مي  د)  ــد ورش ب  دارن
 

 غريــب نيســت كــه او رنــگ مــاه كنعــان اســت  
 

  ج -الف -ب -) د4  د -ج -الف -) ب3  ج -الف -د -) ب2  د -ب -ج -) الف1  
  ۴۰۷۱۷۹كد سؤال: 

  بيت درست است؟هاي مقابل كدام  آرايه -۱۴۷

مـــرا مگـــوي نصـــيحت كـــه پارســـايي و عشـــق ) 1
 

ــــلت  ــــد دو خص ــــدگر نياميزن ــــا يك ــــه ب اند ك
 

  تضاد) -(ايهام 
ــدا مي ) 2 ــم ج ــتان از ه ــري دوس ــرد مه ــوند از س ش

 

ـــا را مي برگ  ـــدا ه ـــم ج ـــزان از ه ـــاد خ ـــد ب كن
 

  آميزي) حس -(حسن تعليل 
زبانـــان جـــاي الف ) نيســـت صـــائب محفـــل آتش3

 

و پـر گشـود اينجـا بـه خاكسـتر نشسـت هركه بال 
 

  تشبيه) -(اسلوب معادله 
ــه هنگــام ســخن گــر نشــوي مــوي شــكاف ) 4 ــو ب ت

 

ــوي  ــر م ــك س ــان ي ــو نش ــان ت ــد ز ده كــس نياب
 

  كنايه) -(اغراق 
  ۴۶۹۳۷۶كد سؤال: 

  وجود دارد؟» ايهام«در كدام ابيات  -۱۴۸

ــاز ــگ حج ــف) دارم آهن ــاق، ال ــت عش نواز  اي ب
 

ــاز و  ــن س ــت ك ــاز راس ــي راه حج ــوايي ز پ  ن
 

 ب) غفلت از منتظـر وصـل خيـالي اسـت محـال
 

ــر بســته شــود دل   باشــد نگــران مي، چشــم اگ
 

 ج) هرچـه بـر خــاطر مـن بگــذرد از شـرح نيــاز
 

 ســترد مــردم چشــم مــن از اشــك بــه نــم مــي 
 

 د) اين چه دولت بود يا رب كز چنين مـور ضـعيف
 

ـــاه ســـليمان گفته  ـــه درگ ـــد قصـــۀ او را ب  ان
 

  د -ج) 4  ب -الف) 3  ج -ب) 2  د -الف )1  
  ۴۷۲۲۸۳كد سؤال: 

  وجود دارد؟» كنايه -استعاره -ايهام تناسب -تشبيه«هاي  در كدام گزينه آرايه -۱۴۹

) هر زمـان پسـتۀ شـيرينش كـه شـور شـهر اسـت 1
 

ــــده  ــــكر مي اي مي خن ــــرخ ش ــــد و ن ــــكند  زن ش
 

ـــنم2 ـــاره ك ـــر نظ ـــار دگ ـــو ب ـــه روي ت ـــر ب  ) اگ
 

 گي خـــويش را دوبـــاره كـــنمچـــو صـــبح زنـــد  
 

 ) به بـوي مشـك بتـوان صـد بيابـان رفـت دنبـالش3
 

 هــا اگــر پــي گــم كنــد آهــوي مشــكينش ز شــوخي 
 

 پـــردازد ) عاشـــق از عشـــق بـــه معشـــوق نمي4
 

ــــان مي  ــــنگ نش ــــل ادب س ــــۀ اه ــــد كعب  باش
 

  ۴۷۲۲۸۵كد سؤال: 
  هاي بيت زير در كدام گزينه تماماً درست است؟ آرايه -۱۵۰

ــو ــف چ ــر زل ــم در س ــت دل ــو آويخ ــر ت  زنجي
 

ــه ســوداي دگــر   عقــل گفتــا كــه زدي دســت ب
 

  تلميح -استعاره -مراعات نظير) 4 آميزي حس -جناس -كنايه) 3  حسن تعليل -كنايه -تشخيص) 2  استعاره -تشبيه -ايهام) 1  
  ۴۷۲۲۸۶كد سؤال: 

  است؟ نادرستهاي مقابل كدام گزينه  يكي از آرايه -۱۵۱

ــد  ) 1 ــو را دي ــور ت ــم مخم ــنچش ــرف چم ــر ط ه و ب
 

افتــاده  همچــو مــن نــرگس سرمســت خــراب 
 

  استعاره) -(تشبيه 
ـــد دادن ) 2 ـــت نخواه ـــرت دس ـــل اگ ـــادي وص ش

 

ــده  ــم از دســت م ــوي غ ــر ك ــاش و س ــر را ب هج
 

  كنايه) -(تضاد 
) هركـــه در چـــين ســـر زلـــف بتـــان آويـــزد3

 

ـــنش  ـــۀ مشـــك خت ـــر شـــود از ناف آســـتين پ
 

  ايهام) -(استعاره 
ــر  ) 4 ــرا جگ ــرمم ــوختي جگ ــه س ــون ك ــور اكن مخ

 

ــواره  ــي جگرخ ــرا خــود دل ــو هســت م ــي ت ــه ب ك
 

  كنايه) -(جناس تام 
  ۴۷۹۰۱۴كد سؤال: 
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  است؟ نادرستقافيۀ كدام گزينه  -۱۵۲  77

ــــــده1 ــــــته ش ــــــق كش ــــــدهزاران ز عش ) ص
  

هــــــر طــــــرف صــــــدهزار پشــــــته شــــــده  
  

ـــــــدگي2 ـــــــۀ زن ـــــــاقي آن ماي ـــــــده س ) ب
  

مردگــــــــــي رهــــــــــانم ز دل دمــــــــــي وا  
  

رگوشــــه كــــه او راســــت) همــــان هــــر دو جگ3
  

ـــت   ـــي راس ـــر يك ـــژي از ه ـــد ك ـــردد ص ـــه گ ك
  

ــــد4 ــــن محمّ ــــك و دي ــــمس مل ــــتوده ش ) س
  

ـــــــــــد   ـــــــــــد زو ممهّ مكـــــــــــارم را قواع
  

  ۴۲۲۳۳۸كد سؤال: 
  يك از ابيات زير داراي دو قافيۀ پاياني (ذوقافيتين) است؟ كدام -۱۵۳

ــــــك را1 ــــــاك تاري ــــــن خ ــــــفايي ده اي ) ص
 

ــــــك را  ــــــن راه باري ــــــد اي ــــــه بين ــــــه ب ك
 

ــــه 2 ــــج) ن ــــدش رن ــــد آي ــــدرت نماي ــــر ق گ
 

ــــنج  ــــدش گ ــــد پاالي ــــش كن ــــر بخش ــــه گ ن
 

) وقــت اســت تــا بــرگ ســفر بــر بــاره بنـــديم3
 

دل بــــر عبــــور از ســــدّ خــــار و خــــاره بنــــديم 
 

ـــــر4 ) چـــــو شـــــد روز رســـــتم بپوشـــــيد گب
 

ـــــر  ـــــر بب ـــــر گب ـــــرد ب ـــــن ك ـــــان ت نگهب
 

  ۴۷۰۶۷۹كد سؤال: 
  وزن است؟  بيت زير با كدام گزينه هم -۱۵۴

 برســيم آخــرش بــه هــم روزي قــرار شــد
 

ــت؟  ــرار چيس ــيدن ق ــس از نرس ــو پ ــاال بگ  ح
 

  

ــان داده1 ــن نش ــه م ــم را ب ــر زدن ــدود پ ــت  ) ح اس
 

ــداده  ــال ن ــه ب ــان ك ــمان داده  هم اســت  اســت و آس
 

ــن اوســت2 ــان درد م ــتم درم ــا بيف ــون ز پ ــن چ ) م
  

درد آن بــــود كــــه از پــــا درمــــان مــــن بيفتــــد 
  

خزيــد ) ديشــب دو چشــم پنجــره در خــواب مي3
  

ـــت  ـــه اس ـــان گرفت ـــره پاي ـــكوت پنج ـــب س امش
  

ــــت4 ــــن دش ــــفر عشــــق در اي ــــروان س ) از راه
  

ـــر راه  ـــت اگ ـــكي اس ـــه سرش ـــت گلگون ـــوردي اس ن
  

  ۳۶۶۴۷۴كد سؤال: 
  شود؟ ديده مي» مفتعلن«پايۀ آوايي ، هاي آوايي كدام بيت در تقطيع هجايي و جداسازي پايه -۱۵۵

خطـــر ممكـــن نگـــردد ســـود بازرگـــان دريـــا بي  )1
 

ــ  ــا نفــس دارد بكوشــدهرك ــو باشــي ت ه مقصــودش ت
 

ــن همي) 2 ــه هــالك م ــن ســالمتش آنك ــد و م خواه
 

ـــد مالمـــتش  ـــد ز شـــاهدي كـــس نكن هرچـــه كن
 

ر صورت و معنـي كـه تـو داري چـه تـوان گفـتد) 3
 

زبـــان را بســـته اســتحســن تــو ز تحســـين تــو  
 

آواز خــوش دارنــد هريــك لــذتيو  روي خــوش) 4
 

ــوب  ــود محب ــون ب ــذت چ ــه ل ــر ك ــوش بنگ آواز را خ
 

  ۴۰۰۸۶۲كد سؤال: 
  در ابيات زير كدام است؟» رجز، هزج، رمل«ترتيب آمدن بحر  -۱۵۶

ام  الف) سعدي تو مرغ زيركي خوبت بـه دام آورده
 

دسـت آرد كسـي ماننـد تـو شـهباز را  مشكل به  
 

ــق  ــد خل ــه دارن ــاطر نگ ــه را خ ــردم بيگان ب) م
 

ـــويش را   ـــار خ ـــد ي ـــا بيازاران ـــتان م دوس
 

ــودا ج) ــب س ــو در اس ــق ت ــدان عش ــه مي  ب
 

تــــاختم تيــــز و در ســــر فتــــادم  همي 
 

 تـــوان خاســـت نـــه آزاد از ســـرش بـــر مي د) 
 

 تـــوان آســـوده بنشســـت نـــه بـــا او مي  
 

  د -ب -) الف4  ب -د -) ج3  الف -د -) ب2  د - ج -) الف1  
  ۴۰۳۶۰۹كد سؤال: 

  وزن كدام گزينه همسان تكراري است؟ -۱۵۷

  خزد راهي/ به راه رهگذري/ خيال دّره و تنهايي/ كشيده چشم به هر گوشه نقش چشمۀ وهم تن كوه مي ) چو مار روي1  
  خندد كنم هرچه تالش/ او به من مي بندد/ مي ) دست جادويي شب/ در به روي من و غم مي2  
  زار ) لبريز موج زمزمه در بستر سپيد/ لغزان ميان خرمن دوده/ همپاي رقص نازك ني3  
  كنم هستم/ شاعري يعني/ يك نفر ذوقِ درِدسر دارد اش كرده است/ من ولي فكر مي شكافد دوباره زخمي را/ كه خودش تازه بخيه ) مي4  

  ۴۰۳۶۱۱كد سؤال: 
  شكل زير است؟ هاي آوايي كدام گزينه به بندي پايه الگوي هجايي و تقسيم -۱۵۸

  »چهارهجايي چهارهجايي   هجايي سه«  

ــــه  ) 1 ــــر ك ــــگ نگ ــــن رن ــــتاي ــــش آميخ زلف
 

ويــــن فتنــــه نگــــر كــــه چشــــمش انگيخــــت 
 

) آن وقـــــت بيـــــا كـــــه مـــــن ز مســـــتوري2
 

در شــــــهر ز خــــــويش زاهــــــدي كــــــردم 
 

ــام دوســت ) 3 ــه ب ــن ب ــذري ك ــقان گ اي پيــك عاش
 

ــــده  ــــرد بن ــــت برگ ــــام دوس ــــرد مق ــــه گ وار ب
 

ــــــدايت نيســــــت  ) 4 اي پســــــر عشــــــق را ب
 

در ره عاشــــــــــقي نهايــــــــــت نيســــــــــت 
 

  ۴۰۷۱۹۵كد سؤال: 
  وجود دارد؟» قلب«در كدام گزينه اختيار شاعري  -۱۵۹

ــار مي ) 1 ــه كن ــل ب ــي گ ــو هركس ــن ت ــد از چم برن
 

ـــا نمي  ـــه م ـــك ب ـــو لي ـــتان ت ـــت بوس ـــد نكه رس
 

اي دال  اي مگــــر نديــــده  بــــادٔه نــــاب خــــورده ) 2
 

اين همه محتسب بـه شـهر گـوش كشـيده بـا كمـان 
 

ــاندمي3 ــو برفش ــه ت ــان ب ــدمي ج ــر بدي ــو گ ) روي ت
 

ـــتاندميصـــبرم ا   ـــو واس ـــدد شـــدي دل ز ت ـــر م گ
 

رخ چــه دهــي اي تــرك پــري ســببي تــرك مــن  بي ) 4
 

ــن  بي  ــي قصــد م ــي گنه ــه كن ــان چ ــرو خوب اي خس
 

  ۴۶۹۳۸۳كد سؤال: 

  

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

25 
اد 
رد
خ

14
00

 ) 
ي 
سان

 ان
وم
 عل
شي

ماي
 آز
وه
گر

(  

  در كدام گزينه اختيار زباني وجود دارد؟ -۱۶۰  88

ـــن ) 1 ـــاي م ـــن رهنم ـــت م ـــد ز غفل ـــراه ش گم
 

ـــن  ـــاي م ـــاكش عص ـــم عص ـــل چش ـــد مي گردي
 

ـــ  ) 2 ـــود ب ـــرااز دســـت خ ـــا م ـــبو متك ـــو س ود چ
 

پهلـــوي خشـــك خـــويش بـــود بوريـــاي مـــن 
 

صـــحبت خســـيس كنـــد نفـــس را خســـيس ) هم3
 

ــــن  ــــاي م ــــد كهرب ــــاه كن ــــي ز ك ــــو ته پهل
 

ــــــالعي ) 4 ــــــته ط ــــــدار ز برگش ــــــل آب در لع
 

جــوي مــن، باشــد همــان چــو نقــش نگــين خشــك 
 

  ۴۷۱۲۴۳كد سؤال: 
  كار رفته است؟ دو بار به» ابدال«در كدام گزينه اختيار شاعري  -۱۶۱

ـــرا ) 1 ـــه چ ـــو زمان ـــس چ ـــويي پ ـــه ت ـــدر زمان ص
 

گــــه همــــه دردي كنــــي گــــاه همــــه دارويــــي 
 

ـــازي در ســـر كـــه چـــه يعنـــي مـــن نيكـــَوم  ) 2 ن
 

ـــويي  ـــه نيك ـــو و ن ـــه ت ـــدين ســـيرتي ن ـــو ب ـــا ت ت
 

رنـــگ بـــاش چـــون گهـــر آفتـــاب دم و يك ) يـــك3
 

ـــي  ـــم دوي ـــر دم رس ـــن ه ـــرخ كه ـــو چ ـــد چ چن
 

دولتــــي بي ) همــــره درد تــــو بــــاد دولــــت4
 

نيرويــــي تــــك عشــــق تــــو بــــاد نيــــروي بي هم 
 

  ۴۷۱۲۴۵كد سؤال: 
  ...............  جز به، اند همۀ ابيات داراي مضامين مشترك -۱۶۲

ــر جلوه1 ــد ب ــي ده ــر ) ك ــاه دوســت عاشــق راه غي گ
 

ــده خــواب دم مــزن از عشــق اگــر ره مي  ــر دي دهــي ب
 

ــت2 ــرون در اس ــۀ بي ــن حلق ــوت م ــواب در خل ) خ
 

ـــا  ـــا خي ـــتت ـــن اس ـــدار م ـــيس دل بي ـــو ان ل ت
 

) چهـــرٔه هجـــر بـــه خـــواب آيـــد اگـــر عاشـــق را3
 

كشــدش خــوف بــه مهــد اجــل از بســتر خــواب 
 

ــرده4 ــان ب ــر در گريب ــا س ــق ت ــيط عش ايم ) در مح
 

ــر پيچ  ــه غي ــا ب ــرداب رزق م ــون گ ــت چ ــاب و نيس ت
 

  ۴۷۹۰۳۲كد سؤال: 
  مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ -۱۶۳

 ت كـه هرگـز ز كمنـدت بگريـزدسعدي آن نيسـ
 

 كه بدانست كـه در بنـد تـو خوشـتر كـه رهـايي 
 

  

ــت1 ــن  ) عافي ــان مك ــر خوب ــر در منظ ــواهي نظ خ
 

ـــرار خـــويش را  ـــن خـــواب و ق ـــدرود ك ـــي ب ور كن
 

ـــر وا زده2 ـــو س ـــر ت ـــه ز زنجي ـــاقالني ك ـــد ) ع ان
 

ـــا زده غافالن  ـــود پ ـــت خ ـــر دول ـــه ب ـــد ك ـــد ان ان
 

ۀ آن زلـــف) چـــون دل كـــه اســـير آمـــد در حلقـــ3
 

ـــــدير  ـــــۀ تق ـــــد در پنج ـــــير آم ـــــدبير اس ت
 

ـــاهدان4 ـــف ش ـــم زل ـــه خ ـــت ك ) ســـعدي نگفتم
 

ـــــار مي  ـــــه گرفت ـــــد او مشـــــو ك ـــــد در بن كن
 

  ۴۷۹۰۳۳كد سؤال: 
  مفهوم بيت زير با كدام گزينه قرابت دارد؟ -۱۶۴

 كنــــد رود صــــبح و اشــــارت مي مــــي
 

 واري بــيش نيســت كــاين گلســتان خنــده 
 

  

 نــــدگي صــــائب) بــــه تشــــنگي گــــذرد ز آب ز 1
 

ـــراب مي  ـــل از ش ـــم گ ـــه موس ـــي ك ـــذرد كس  گ
 

) ســاقي بيــار بــاده كــه از يــك دو روزه عــيش 2
 

ـــي  ـــاله م ـــك س ـــدورت ي ـــل ك ـــل گ  رود در فص
 

ــد3 ــكرخنده درآي ــه ش ــل ب ــحر گ ــت س ــون وق  ) چ
 

ــــد  ــــن افت ــــان در چم ــــوريده فغ ــــل ش  از بلب
 

 ) چـــون گـــل رعنـــا خـــزان را در قفـــا دارد بهـــار4
 

ــــزان  از ورق  ــــاد خ ــــي ب ــــاشگردان ــــل مب  غاف
 

  ۴۷۲۳۰۰كد سؤال: 
  ؟نداردمفهوم بيت زير با كدام گزينه قرابت  -۱۶۵

 رضــاي او چــو گزيــدم، هــواي خــود چــو نهــادم 
 

 جهان و هرچه در او جز بـه كـام خـويش نديـدم 
 

  

ـــه كـــف آور ) 1 در كـــام نهنگـــان شـــو و كـــامي ب
 

ـــار به  ـــون ي ـــديش چ ـــار مين ـــد از اغي ـــت آي دس
 

فتن در بســـاط عاشـــقيتـــرك كـــام خـــود گـــر  ) 2
 

عزيــــــز، كاميـــــابي دو عــــــالم را ز پـــــي دارد 
 

ــــاش3 ــــان خــــراب ب ــــر جه ــــارغ ز دار و گي ) ف
 

ــــو  ــــام بگ ــــرك ك ــــه ت ــــاش، مردان ــــاب ب كامي
 

ــــن چنــــين كــــام ) 4 خــــواهي كــــه بيــــابي اي
 

ـــــــوش  ـــــــتن ك ـــــــراد خويش ـــــــرك م در ت
 

  ۴۷۱۲۵۷كد سؤال: 

  
  ۱۶۶-۱۷۵( املفرداتأو املفهوم أو  الجواب للّرتجمةيف عّین األصّح و األدّق(:  

  »!:إنَّ الله یُِحبُّ الّذیَن یَْمَتِنُعوَن َعْن ِعصیان ربّهم و هم عباُد الله املُْخلُِصونَ « -۱۶۶

  دوست دارد و آنان بندگان مخلص خدا هستند!، کنند اش خودداری می ) خداوند کسانی را که از نافرمانی۱  

  دوست دارد در حالی که آنان بندگان مخلص خدا هستند!، ورزند داوند افرادی را که از معصیت پروردگارشان امتناع می) هامنا خ۲  

  کنند دوست دارد در حالی که آنان بندگان شایستۀ خدا هستند! ) خداوند همۀ کسانی را که از نافرمانی پروردگار خودداری می۳  

  کند، دوست دارد در حالی که آنان بندگان خدای صالحان هستند! ز معصیت پروردگار خود دوری میکسی را که ا  هامنا خداوند هر آن )۴  
  ۴۶۹۵۲۰کد سؤال: 

  

 ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
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  »:اعة من مباراته الّصعبة!فریقنا الفائز قد َسّجل هدفیِن إلی هذه السّ « -۱۶۷  99

  سخت دو گل زده است! ۀمان تا این ساعت از این مسابق ) تیم برنده۱  

 دشوارش به ثبت رسانیده است! ۀاست و دو گل را تا این ساعت از مسابق ) تیم ما برنده۲  

 دشوار خود دو گل به ثبت رسانیده است!  ۀما تا این ساعت از مسابق ۀ) تیم برند۳  

 سختش دو گل به ثبت رسیده است! ۀکه تا این ساعت از مسابق چرا ؛) تیم ما برنده است۴  
  ۴۰۷۲۴۵کد سؤال: 

  »:الکاتَب املثاّيل سنویّاً ألّن للکتاب دوراً مهاّمً لَعلّه یغّیر نظرتنا إلی الحیاة!یُشّجع هؤالء « -۱۶۸

ای کاش نگـاهامن نسـبت بـه زنـدگی  گیرند؛ چراکه کتاب اهّمیّت زیادی دارد و  این نویسندگان منونه سالیانه مورد تشویق قرار می )۱  

  کند! تغییر

  بسا نگاهامن را به زندگی تغییر دهد! شود؛ زیرا کتاب نقش مهّمی دارد و چه نجام می) بزرگداشت این نویسندگان منونه هر سال ا۲  

  ای کاش نگاه ما به زندگی تغییر کند! منایند؛ زیرا کتاب نقش مهّمی دارد و  ساله نویسندۀ برتر را تکریم می ها هر ) آن۳  

  قش مهّمی دارد و شاید دیدگاه ما را نسبت به زندگی تغییر دهد!کنند؛ چراکه کتاب ن ها، نویسندۀ منونه را سالیانه تشویق می ) این۴  
  ۴۷۶۷۸۸کد سؤال: 

  »:کلّام اشتّد الربد تُصبح الّذئاب أکرث خشونة فتخرج إلی األماکن الّتي فیها یوجد الغذاء کالحدائق!« -۱۶۹

  آیند! ها بیرون می شود مانند باغ ا غذا یافت میه هایی که در آن سوی مکان پس به، شوند تر می ها خشن ) هرگاه رسما شّدت یابد، گرگ۱  

هـا یافـت  رونـد کـه غـذایی در آن هـا می هایی ماننـد باغ سمت مکان شوند و به ها دارای خشونت بیشرتی می ) با شّدت یافنت رسما گرگ۲  

  شود! می

هـا حرکـت  هـا غـذا وجـود دارد ماننـد باغ نهـایی کـه در آ  سـمت مکان کند و به ها را زیاد می ) اگر رسمای هوا زیاد شود، خشونت گرگ۳  

  کنند! می

  ها غذا بیابند! شوند که در آن ها خارج می هایی مانند باغ سمت مکان پس به، شوند تر می ها خشن ) هر وقت هوا رسد شود، گرگ۴  
  ۴۷۶۷۹۱کد سؤال: 

  »: إستکرب و کان من الکافرینو إذ قلنا للمالئکة اسُجدوا آلدم فَسجد املالئکة کلّهم أجمعون إّال إبلیس « -۱۷۰

  پس فرشتگان همگی سجده کردند جز ابلیس، رس باز زد و از کافران بود.، سجده کنید ) و آن هنگام که به مالئکه گفتیم به آدم ۱  

  .کشی کرد و از کافران شد پس همگی سجده کردند جز شیطان، گردن، سجده کنید ) و زمانی که به فرشتگان گفته شد به آدم ۲  

  سجده کنید جز ابلیس که نپذیرفت و جزو کافران شد همگی سجده کردند. ) و هرگاه به فرشتگان گفتیم که به آدم ۳  

  سجده کنند فقط ابلیس سجده نکرد و رس باز زد و او از کافران بود. ) و در آن زمان که به فرشتگان گفتیم به آدم ۴  
  ۴۷۹۱۸۶کد سؤال: 

  : الخطأعّین  -۱۷۱

  رهاند! اُب صدیٌق یُنقُذَک من الجهالِة!: کتاب دوستی است که تو را از نادانی می) الکت۱  

  ها یاری کند! گردم که مرا در فهم منت ای می نامه ) اُفَتُِّش َعْن معجٍم یُساِعُدين يف فهم الّنصوص!: به دنبال لغت۲  

  لّم رشوع به درس دادن منود، ولی من به درس توّجه نکردم!) أََخَذ املعلُّم یَدرُِّس و لکّني مل اَلْتَِفْت إلی الّدرس!: مع۳  

  مند شود، از هزاران عابد بهرت است! ) عالٌِم یَْنتَِفُع بعلمه خیٌر من اَلْف عابد!: دانشمندی که از علم خود بهره۴  
  ۴۷۱۳۹۷کد سؤال: 

  عیِّن الّصحیح:  -۱۷۲

  کند! وسیلۀ آن هر انسانی بو می !: بینی هامن عضوی در جسم است که بهاسالنّ ) األَنُْف عضٌو يف الجسم یَُشمُّ ِبِه کُّل ۱  

  زدند! ها را دیدم که همچون انسان سوت می ) شاَهدُت دالفین تَْصِفُر کاملرء!: دلفین۲  

  بگیرم!خواهم آن را یاد  کنی می ) کَیَْف تَلَْعُب بهذه املهارِة أرید أن اَتَعلََّمها!: چگونه با این مهارت بازی می۳  

  ) زمیاليت ال یَکتنُْبَ شیئاً علی الجدار إّال ُملَّمعاً!: دوستانم، فقط روی دیوار ُملّمعی نوشتند!۴  
  ۴۷۲۴۳۹کد سؤال: 

  » مسافران با تأخیر به فرودگاه رسیدند و سوار هواپیامی خود شدند!«عیِّن الّصحیح:  -۱۷۳

  ) املساِفران َوَصٰال إلی املطار متأّخرین و رکبوا طائرتهام!۲  ا طائرتهام!) َوَصلوا املساِفروَن إلی املطار متأّخریَن و رکبو ۱  

  ) املساِفرون َوَصلوا إلی املطار متأّخریَن و رکبا طائرتهم!۴  ) َوَصلَِت املُسافراُت إلٰی املَطار متأّخراٍت و رکنَب طائرتهّن!۳  
  ۴۶۹۵۲۷کد سؤال: 

  يف املفاهیم:  غیر املناسبعّین  -۱۷۴

  َزَرَع الُعدوان َحَصَد الُخرسان!: (تو تخم بدی تا توانی مکار!) ) َمنْ ۱  

  )من جاء بالحسنة فله عُرش أمثالها() َمْن َجدَّ َوَجَد!: ۲  

  : (عالُِم الغیب فال یَظهر علی غیبه أَحداً!))و لِله غیب الّساموات و األرض() ۳  

  خار کجاست؟) ما گل بی) من طلب أخاً ِبال عیب فَبَِقي بال أخ!: (فکر معقول بفر ۴  
  ۴۷۶۷۷۲کد سؤال: 
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  عیِّن الّصحیح:  -۱۷۵  1010

  ) القدیُر: صفٌة تُطْلَُق َعلی َمْن هو أکرث قدرًة علی إنجاِز الَعَمل!۲  ) املِسک: آلة لِنقل املاء و الحفاظة ِمن بردها!۱  

  املال إلی َمْن هو فقیٌر و هو صفُة املؤمنیَن!) األَنفاُق: إعطاء ۴  ) الّرتاب: ماّدٌة عجیٌن باملاء یبنی بها األبنیة العالیة!۳  
  ۴۶۹۵۳۳کد سؤال: 

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

  :)یََتَفکَّروَن يف َخلِْق الّساموات و األرض َربّنا ما َخلَْقَت هذا باطال( -۱۷۶

 و فاعل و الجملة فعلیّةفعل »/ تفعیل«من باب  -للغائبینَ  -) یَتََفکَّروَن: مضارع۱  

  إلیه و مجرور معرفة/ مضاف -»سامء«مفرده  -جمع تکسیر -) الّساموات: اسم۲  

 معرب/ مبتدا و مرفوع -َعلَم -معرفة -مذکّر -مفرد -) رَّب: اسم۳  

  معرب/ حال و منصوب -نکرة -إسم الفاعل -مذکّر -) باطالً: مفرد۴  
  ۴۷۱۴۰۳کد سؤال: 

  »:ٌق أَطیب يف حیاتِهم الجاریة!کان للمؤمنیَن ُخلْ « -۱۷۷

  اسم الفاعل من الثّاليّث املجرّد/ مجرور بحرف الجارّ  -) املؤمنین: الجمع الّسامل للمذکّر۱  

  و مرفوع » کان«نکرة/ فاعل لفعل  -معرب -مذکّر -مفرد -) خلق: اسم۲  

  إلیه و مجرور نکرة/ مضاف -معرب -اسم التّفضیل -مذکّر -) أطیب: مفرد۳  

  اسم الفاعل/ صفت و مجرور بالتّبعیّة -معرفة -معرب -مؤنّث -جاریة: مفرد) ال۴  
  ۴۷۲۴۴۵کد سؤال: 

  »:یَْسَتِمُع الطّلبُة إلَی کالم املعلّم جالسیَن يف مکانهم!« -۱۷۸

  معرب/ فعل مضارع و الجملة فعلیّة  -مزید ثاليثّ  -للغائبینَ  -مضارع -) یَْستَِمُع: فعل۱  

  معرفة/ فاعل و مرفوع  -اسم الفاعل -»الطّالب«مفرده  -التّکسیر جمع -) الطَّلبة: اسم۲  

  إلیه و مجرور مضاف»/ تََعلُّم«مصدره  -اسم الفاعل -معرفة -معرب -مذکّر -) املعلّم: مفرد۳  

  نکرة/ صفت و منصوب -معرب -اسم الفاعل -»جالس«مفرده  -) جالسیَن: الجمع الّسامل للمذکّر۴  
  ۴۷۲۴۴۳کد سؤال: 

  ّ۱۷۹-۱۸۵( ن املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیةعی:(  

  يف ضبط الحرکات:  الخطأعّین  -۱۷۹

  ) یُْستَْخِرُج َزیٌْت خاصٍّ ِمْن کَِبِد هذه الحوت!۲  ) الَغریُب فیها أَنَّ األَْسامَک ُمتَعلَِّقٌة مِبیاِه املُحیِط!۱  

یِْد!۳   ئَب فَکُُّه الَقويُّ ِيف الصَّ   َوَجْدُت األَفْراَس الَّتي کانَْت يف َجْنِب صاحبَیها!) ۴  ) یُساِعُد الذِّ
  ۴۷۲۴۹۷کد سؤال: 

  عّین الفعل الّالزم:  -۱۸۰

  ) واجبنا کمواطن مسؤول أّال نرمي نفایاتنا يف الّشارع!۲  ) َمن یُحّب الله فله سکینٌة ال تُشاَهد يف اآلَخرین!۱  

  ) ال یَعرف قیمة الّنعم إّال من َحلَّت به املُصیبة!۴  عربیّة!) معجم القاموس املحیط یضّم مفردات کثیرة باللّغة ال۳  
  ۴۷۶۸۰۶کد سؤال: 

  : الخطأعّین  -۱۸۱

  ) سبعون زائد عرشین یساوي تسعین!۲  عرش! ) أربعة و ستّون ناقص أربعة یساوي ستّة۱  

  عة و أربعین!) إثنان و عرشون يف إثنین یساوي أرب۴  عرش! ) واحد و خمسون تقسیم علی ثالثة یساوي سبعة۳  
  ۴۷۲۵۰۰کد سؤال: 

  فیه إسم الّتفضیل أو املکان:  لیسعّین ما  -۱۸۲

دنا أبداً!۱     ) سوقها املشهور من أکابر األسواق املسّقفة!۲  ) إيّن أعلَم أّن هذه املشاکل ال یُهدِّ

  املنازل عادًة!) ُمکیّف الهواء وسیلة لتربید الهواء يف ۴  ) علینا أن نرجع إلی املتجر مرًّة أخری!۳  
  ۴۷۶۸۰۷کد سؤال: 

  عن الباقي:  یختلفُ عیِّن حرف الّالم  -۱۸۳

  ) عندما نکوُن يف الّصّف حارضیَن لَِنستَِمع إلی کالم املعلّم!۲  ) أرَْسَل اللّه األنبیاء إلی الّناس مبّرشین لیَْهدوُهْم!۱  

  قویّاً يف مواجهة املصاعب أتَوَکَُّل علی اللِّه تعالی!) ِألکُوَن ۴  ) لننجح يف االمتحانات نجتهد طول أیّام الّدراّيس!۳  
  ۴۷۹۱۸۰کد سؤال: 

  عّین ما یُبّین کیفّیة تَعلُّم الطّّالب: -۱۸۴

  ) إذا تَعلَّم الطّّالب دروسهم تَعلُّامً فََعلیهم أن یُساعدونا بعده!۲  ) َعلَّم املعلّمون طّالبهم هذه الّدروس الّصعبة تعلیامً جیّداً!۱  

  ) الطّّالب تَعلَّموا دروسهم تَعلُّامً و هم ال یَشعرون بالتّعب!۴  طّالب مدرستنا یَتعلّمون الکیمیاء تَعلُّامً ال نظیَر له! ) إنّ ۳  
  ۴۰۷۲۹۰کد سؤال: 

  فیه نوٌع من الّتأکید:  ال یکونعّین ما  -۱۸۵

  کلّمي عنها!) إعميل أنِت وظائفِک عمالً قبل أن تت۲  ) إيّن رأیُت دهراً من هجرک القیامة!۱  

  ) یشّم العطّار رائحة املسک َشاّمً خاّصاً!۴  ) األشجار الّتي لها أوراق کثیرة تحتاج إلی املاء إحتیاجاً!۳  
  ۴۷۲۵۰۴کد سؤال: 
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1111    
بـه شـرق لشكركشـي كـرد و ، هاي داخلي و برقراري آرامش و امنيت در سراسر قلمـرو كدام پادشاه هخامنشي پس از فرونشاندن شورش -۱۸۶

  غرب هند را به قلمرو خود افزود؟ هايي از غرب و شمال قسمت

  خشايارشا) 4  كمبوجيه) 3  داريوش بزرگ) 2  كورش بزرگ) 1  
  ۴۰۱۶۳۳كد سؤال: 

  متن زير مربوط به كدام گزينه است؟ -۱۸۷

  »ناسان در ابتدا به زبان پارتي سروده شده است.ش كه به نظر برخي از باستان، به زبان و خط پهلوي ساساني، اي داستاني منظومه«  

  كليله و دمنه) 4  بيژن و منيژه) 3  هزار افسان) 2  درخت آسوريك) 1  
  ۴۰۱۶۳۶كد سؤال: 

  به احتمال زياد بر اثر چه رويدادي از بين رفته است؟، تمدن مينوسي -۱۸۸

  حملۀ فيليپ مقدوني) 4 يوناني شهرهاي -رقابت دولت) 3  كشمش با اقوام مهاجر) 2 هاي پلوپونزي جنگ) 1  
  ۴۰۱۶۳۷كد سؤال: 

  كردند؟ كدام گروه از افراد را تا پنج نسل از پرداخت ماليات معاف مي، منظور تشويق كشاورزي شاهان هخامنشي به -۱۸۹

  نمودند. ر ميقنات حف، باران ) كساني كه در مناطق خشك و كم2  نمودند. هاي باير مي ) افرادي را كه اقدام به آباداني زمين1  
  كردند. ) كساني كه بند و سد بر روي رودها احداث مي4  دادند. هاي جديد گياهان و درختان را پرورش مي ) افرادي كه گونه3  

  ۴۷۶۶۷۲كد سؤال: 
  شماري مصريان باستان چگونه بود؟ شمارش ماه و سال در گاه -۱۹۰

  شد. ماهه مي 13، يك بار روزه شمسي بود و هر سه سال 30يا  29ماه  12شامل ، ) سال1  
  شد. ماهه مي 13، شد و هر سه سال يك بار روزه تقسيم مي 30يا  29ماه قمري  12) سال به 2  
  شد. به آخر ماه دوازدهم اضافه مي، شد و پنج روز اضافي روزه تقسيم مي 30يا  29ماه قمري  12) سال به 3  
  شد. به آخر ماه دوازدهم اضافه مي، وز اضافيروزه بود و پنج ر  30ماه  12خورشيدي و شامل ، ) سال4  

  ۴۷۶۶۷۴كد سؤال: 
  اي با خالفت عباسي داشت؟ همواره روابط خصمانه، هاي زير يك از حكومت كدام -۱۹۱

  ) سلجوقيان4  ) علويان طبرستان3  ) سامانيان2  ) طاهريان1  
  ۴۰۰۸۸۲كد سؤال: 

  هاي تاريخي است؟ از كتابجزء كدام گونه ، از حمداهللا مستوفي» ظفرنامه«كتاب  -۱۹۲

  هاي عمومي ) تاريخ4  اي سلسله هاي ) تاريخ3  ي منظومها تاريخ )2  نگاري ) تك1  
  ۴۰۰۸۸۵كد سؤال: 

  رود؟ شمار مي فرهنگي خلفاي فاطمي به و علمي هاي از فعاليت، كدام گزينه -۱۹۳

  الزهر) تأسيس دارالعلم و دانشگاه ا2  گذاري نهضت ترجمه در جهان اسالم ) بنيان1  
  الحكمه بيت مانند آموزشي و علمي مراكز ) ايجاد4  مختلف اديان پيروان ميان مناظره و بحث جلسات ) برگزاري3  

  ۴۰۳۶۴۰كد سؤال: 
   پيـامبر  دعـوت با مقابله ماندند، براي ناكام خدا  رسول حمايت از برداشتن دست براي ابوطالب رضايت جلب در قريش سران آنكه از پس -۱۹۴

  آوردند؟ روي روش امكد به

  كردند. ممنوع را هاشم بني با اقتصادي ارتباط و ازدواج) 2  بخشيدند. شدت را نومسلمانان آزار و شكنجه) 1  
  گرفتند.  خدا پيامبر قتل به تصميم) 4  آوردند. وارد  پيامبر به جادوگري و سحر تهمت) 3  

  ۴۰۳۶۴۴كد سؤال: 
سـلطۀ  تحت را جنوبي آمريكاي اعظم بخش مركزي و آمريكاي، بوميان سركوب از كشف قارٔه آمريكا باپس ، كدام كشور استعمارگر اروپايي -۱۹۵

  خود درآورد؟ استعماري

  ) پرتغال4  ) ايتاليا3  ) اسپانيا2  ) انگلستان1  
  ۴۰۰۸۷۸كد سؤال: 

  مربوط به كدام نهاد انقالبي است؟، توصيف زير -۱۹۶

  »تشكيل آن را به اطالع مردم رساندند.، با ارسال پيامي ۵۷دي  ۲۳در  (ره)كند؛ امام خميني وظيفه داشت زمينۀ انتقال قدرت را فراهم«  

  سپاه پاسداران انقالب اسالمي) 4  شوراي انقالب) 3  دولت موقت) 2  كميتۀ انقالب اسالمي) 1  
  ۴۰۳۶۵۰كد سؤال: 

  شد؟گذاري  در كدام دورٔه زماني و به دست چه كساني پايه» نهضت مقاومت ملي« -۱۹۷

  هاي ملي و مذهبي گروهي از شخصيت -مرداد 28) پس از كودتاي 1  
  اتحادي از روحانيان برجسته و دانشجويان مخالف سلطنت پهلوي -) در دورٔه سلطنت رضاشاه2  
  گروهي از نمايندگان مجلس به رهبري دكتر مصدق -كردن صنعت نفت ) در زمان مبارزه براي ملي3  
  هاي مذهبي شخصيت و وزيران، ملي شوراي مجلس نمايندگان از برخي -نگ جهاني اول) دوران اشغال ايران در ج4  

  ۴۰۳۶۵۲كد سؤال: 
  خان فراهاني بر تخت شاهي نشست؟ پس از مرگ محمدشاه با درايت ميرزاتقي، كدام شاه قاجار -۱۹۸

  ) آقامحمدخان4  شاه ) فتحعلي3  شاه ) محمدعلي2  ) ناصرالدين شاه1  
  ۴۰۷۱۰۰كد سؤال: 

  ها بسته شد و موضوع آن چه بود؟ م. بين كدام دولت ۱۹۰۷ معاهدٔه -۱۹۹

  واگذاري امور اداري و نظامي ايران به انگلستان در ازاي دريافت وام -) ايران و انگلستان1  
  تبت و افغانستان، ايران در دو كشور حل اختالفات -) روسيه و انگلستان2  
  جويي فرانسه در اروپا پايان دادن به برتري -) روسيه و انگلستان3  
  جدايي افغانستان از ايران -) ايران و انگلستان4  

  ۴۰۷۱۰۶كد سؤال: 

 )سنجش سازمان حذفیات گرفنت نظر در با( ۱۴۰۰ سال ارسیرس  آزمون محدودۀ مطابق جامع
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  كند؟  وضعيت سياسي كشور چين را پس از پايان جنگ جهاني دوم بيان مي، كدام گزينه -۲۰۰  1212

  .ها پيروز شدند گرفت و سرانجام كمونيست ها شدت كمونيست و گرايان ملي ميان چين در داخلي ) جنگ1  
  نشانده بر سر كار آورد. دولتي دست، ) دولت آمريكا با يك كودتاي نظامي2  
  جنگ داخلي درگرفت كه با پيروزي هواداران غرب پايان يافت.، ) ميان هواداران بلوك غرب و شرق3  
  كرد. خارج نظامي فرماندهان و اختيار امپراتور از را سياسي قدرت و تقويت را دموكراسي، آن كشور جديد اساسي ) قانون4  

  ۴۰۷۱۱۰كد سؤال: 

  
  كند؟ وتحليل اطالعات موردنياز خود از كدام شاخۀ جغرافيا استفاده مي آوري و تجزيه دان جهت جمع جغرافي -۲۰۱

  كارتوگرافي) 4 هاي كمّي در جغرافيا روش) 3  سنجش از دور) 2  ژئومورفولوژي) 1  
  ۴۰۱۶۴۸كد سؤال: 

  گيرند؟ كدام شهرها حول محور ارتباطي شكل مي -۲۰۲

  شعاعي) 4  اي ستاره) 3  شطرنجي) 2  خطي )1  
  ۴۰۱۶۴۹كد سؤال: 

  است؟  )غ(و يا نادرست  )ص(ترتيب درست  يك از موارد زير در رابطه با بخش صنعت به كدام -۲۰۳

  رود. شمار مي موفقيت و نوآوري كشورها به، محرك اصلي رشدالف)   

  طور مستقيم يا غيرمستقيم به صنعت وابسته است. از مشاغل بهبسياري ب)   

  توجهي دارد. وري سهم قابل توسعه و بهره، تحقيق، بخش صنعت در تجارتج)   

  ين بخش صنعتي است.تر ، بزرگيافتگي كشور است و بعد از نفت هاي توسعه صنايع خودروسازي يكي از شاخصهد)   

  غ -ص -ص -غ) 4  غ -ص -ص -ص) 3  ص -غ -غ -ص) 2  غ -غ -ص -ص) 1  
  ۴۰۱۶۵۰كد سؤال: 

  هاي جغرافيايي چيست؟ در پژوهش» ديد تركيبي«منظور از  -۲۰۴

  هاي جغرافيايي در يك مكان خاص جزء پديده ) بررسي جزءبه1  
  ها هاي آن هاي جغرافيايي با تمركز بر تفاوت ) مطالعۀ مكان2  
  هاي ساير علوم يافتههاي مختلف با استفاده از  ) بررسي و مطالعۀ مكان3  
  نمكا  يك در آن يها يويژگ تمام با ها پديده جامع و جانبه همه ۀمطالع) 4  

  ۴۷۶۶۸۵كد سؤال: 
هاي كشور و همچنين ايجاد خطوط ارتباطي با مشكل  در كدام كشورها نظارت حكومت بر همۀ قسمت، اَشكال كشورهاي مختلف   با توجه به -۲۰۵

  شود؟ مواجه مي

الف)  

 

ب)  

 

ج)  

 

  

د)

 

و)  

   

  و -الف) 4  د -ب) 3  د -الف) 2  ج -ب) 1  
  ۴۰۰۸۹۴كد سؤال: 

  هاي زباني فقط در آسيا وجود دارد؟ مركز كدام خانواده -۲۰۶

  سامي) 4  حامي) 3  هند و اروپايي) 2  چيني و تبتي) 1  
  ۴۰۰۸۹۸كد سؤال: 

   دهد؟ وع مرز در رودخانه را نشان مييك از اَشكال زير بهترين ن كدام -۲۰۷

  1(

  

2( 

 

  

  3(

   

4( 

  
  ۴۰۰۹۰۲كد سؤال: 

  كدام دو منطقه به هم شباهت دارند؟، »ميزان فشار هوا«از حيث  -۲۰۸

  اي منطقۀ حاره -الجدي ) اطراف مدار رأس2    قطب شمال -ب حاره) منطقۀ جن1  
  درجه 60منطقۀ معتدلۀ حوالي عرض  -) قطب جنوب4  السرطان اطراف مدار رأس -) منطقۀ استوايي3  

  ۴۷۲۳۳۹كد سؤال: 
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 ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
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  ؟نيستيكي از اين شرايط ، گزينه . كدامبود كرده شنهاديپ شرط چندين، ييايدر قدرت كي به كشور كي شدن ليتبد يبرا، آلفرد ماهان -۲۰۹  1313

  ييا يدر  قدرت به دولت توجه و تيحما ) 4 ) توسعۀ گردشگري دريايي3  ) گسترش فرهنگ دريانوردي2 ) داشتن سواحل مناسب1  
  ۴۷۲۳۴۲كد سؤال: 

  در اثر كدام عامل ايجاد شده است؟، كنيد رو مشاهده مي پديدٔه طبيعي كه در تصوير روبه -۲۱۰

  يآب شيفرسا  و هارود  آب انيجر ) 1  

  يآهك يها سنگ انحالل و يخوردگ) 2  

  سال هزاران يط يخچالي شيفرسا ) 3  

  ) هوازدگي شيميايي در نواحي كوهستاني4  
  ۴۷۹۰۷۲كد سؤال: 

  شود؟ ها سبب لغزش مي چگونه زيربري رودخانه -۲۱۱

  افزايش مواد فرسايشي) 4 دامنه گاه از بين بردن تكيه) 3  هاي رسوبي كاهش مقاومت اليه) 2 افزايش شيب آبراهه) 1  
  ۴۰۳۶۸۴كد سؤال: 

  شود؟ از چه راهي تعيين مي، گير رودخانه حريم سيل -۲۱۲

  محاسبۀ عرض و طول بستر رود و ميزان آب زهكشي شده از حوضۀ يك رود) 1  
  ل محاسبات آماري بر اساس آبدهي گذشتۀ يك رود و تعيين باالترين سطح احتمالي آب رود در هنگام سي) 2  
  محاسبۀ گنجايش بستر رود پس از توقف بارش و فروكش كردن سيل) 3  
  هاي ساليانه و شيب منطقه و تعيين شكل حوضۀ آبريز محاسبۀ شدت و مدت بارش) 4  

  ۴۰۳۶۸۷كد سؤال: 
  شوند؟ ارث اغلب در چه طيفي تهيه مي شده در نرم افزار گوگل تصاوير قرارداده -۲۱۳

  ) رقومي4  ) نامرئي3  ) مرئي2  ) الكترومغناطيسي1  
  ۴۰۷۱۴۱كد سؤال: 

  ونقل است؟  مربوط به كدام شيؤه حمل، شده هاي عنوان هركدام از ويژگي -۲۱۴

   تر است. هزينه احداث پايانه در آن كم  

   زيست كمتر است. آاليندگي آن براي محيط  

    شود. درصد تجارت جهاني از اين طريق انجام مي ۹۰حدود  

  ريلي -هوايي -اي  ) جاده4 آبي -ريلي -اي  ) جاده3  اي  جاده -ريلي -) هوايي2 اي  هجاد -ريلي -) آبي1  
  ۴۰۷۱۴۲كد سؤال: 

  يابد؛ زيرا ............... ............... مي خسارت و بيتخر، لرزه نيزم يكانون عمقبا افزايش  -۲۱۵

  ايند.ميپرا ب يتر  يطوالن ريمس بايد سطح به دنيرس يبرا امواج -) كاهش2  .دهد لرزه در نقطۀ كانوني آن روي مي زمين  شديدترين تنش -) افزايش1  
  خيزي كمتري دارند. هاي پنهان استعداد لرزه گسل -) كاهش4  شود. شده درون زمين با شدت بيشتري آزاد مي انرژي جمع -) افزايش3  

  ۴۷۶۶۹۸كد سؤال: 

  
 هاي پديـدهآن دسـته از گيرنـد؟ و  يزهايي هستند و به چه صورت پيش روي ما قـرار ميچ چه محصول، كنند ايت ميها رع آدابي كه انسان -۲۱۶

  ناميم؟ را چه مي دارند ليو تما شيگرا ها آنجامعه نسبت به  كيهستند و افراد همگان  رشيو پذ موردتوجهكه  يمطلوب و خواستن

 ارزش اجتماعي -پذيري كنترل اجتماعي و جامعه -هاي اجتماعي ) كنش2  اجتماعي هنجار - پذيري هجامع و اجتماعي كنترل - اجتماعي هاي پديده )1  
 ارزش اجتماعي -ها ها و محدوديت فرصت -هاي اجتماعي ) پديده4  هنجار اجتماعي -ها ها و محدوديت فرصت -هاي اجتماعي ) كنش3  

  ۴۰۱۶۷۳كد سؤال: 
  يامدي دارد؟چه پ، هريك از عبارات زير در نگاه وبر -۲۱۷

   علوم تجربي با روش تجربي و فناوري حاصل از آن 
   هاي حسابگرانه معطوف به دنيا رواج كنش 
   افول علوم عقالني و وحياني  

د قفـس اي كه مانن اسير شدن انسان در نظام پيچيده -ها انسان ياز دست رفتن اراده و آزاد -يعياز حوادث و مسائل طب ير يشگيو پ بيني پيشقدرت ) 1  
 كند. آهنين همۀ ابعاد وجود انسان را احاطه مي

 هاي بشري ها و آرمان از دست رفتن امكان ارزيابي ارزش -ها انسان ياز دست رفتن اراده و آزاد -) طرد عناصر معنوي و مقدس2  
هـا و  دسـت رفـتن امكـان ارزيـابي ارزش از -هـاي انسـاني تنگ شدن عرصه بر ساير كنش -يعياز حوادث و مسائل طب ير يشگيو پ بيني پيشقدرت ) 3  

 هاي بشري آرمان
اي كه مانند قفس آهنـين همـۀ ابعـاد  اسير شدن انسان در نظام پيچيده -هاي انساني تنگ شدن عرصه بر ساير كنش -) طرد عناصر معنوي و مقدس4  

 كند. وجود انسان را احاطه مي
  ۴۰۱۶۷۷كد سؤال: 

 
 

  )سنجش سازمان حذفیات گرفنت نظر در با( ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
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  ير در كدام گزينه آمده است؟ترتيب علت هريك از پيامدهاي ز به -۲۱۸  1414

 هاي اجتماعي اضطراب و نگراني ■  
 گيري هويت فرهنگي جهان اجتماعي شكل ■  
 بحران هويت ■  
  ي جهان اجتماعيهويت فرهنگ يعبور از مرزها يبراي دانشمندان و متفكران اجتماعتشويق  ■  

 -ياجتمـاع يهـا و دفـاع از عقايـد و ارزشنـاتواني در حفـظ  -ها از سوي افراد پذيرفتن و به رسميت شناختن نوعي از عقايد و ارزش -) تعارض فرهنگي1  
 ي و خأل معنو يكاست

هـا و  آرمان، عقايـدگـرفتن  مـورد ترديـد قـرار -ها از سـوي افـراد پذيرفتن و به رسميت شناختن نوعي از عقايد و ارزش -) شيؤه زندگي ناسازگار با عقايد2  
 تحوالت فرهنگي -سازند را مي يجتماعجهان ا  يكه هويت فرهنگ يهاي ارزش

 -ياجتمـاع يهـا و دفاع از عقايـد و ارزشناتواني در حفظ  -ها و عقايد جهان اجتماعي براي اعضاي آن مهم بودن ارزش -) شيؤه زندگي ناسازگار با عقايد3  
 تحوالت فرهنگي

 يكه هويـت فرهنگـ يهاي ها و ارزش آرمان، عقايدگرفتن  مورد ترديد قرار -ها و عقايد جهان اجتماعي براي اعضاي آن مهم بودن ارزش -) تعارض فرهنگي4  
 ي و خأل معنو يكاست -سازند را مي يجهان اجتماع

  ۴۷۶۶۶۱كد سؤال: 
  ترتيب كدام گزينه دربارٔه هويت ايراني پيش از اسالم و بعد از اسالم درست است؟ به -۲۱۹

  صورت هويتي مستقل از جهان اسالم در آمد. هويت ايران به -يدتوان د  روايتي از آن را در شاهنامۀ فردوسي مي) 1  
  هاي گوركاني و عثماني را درنورديد. عنوان زبان دوم جهان اسالم مرزهاي امپراتوري زبان فارسي به - ايرانيان به تفسير توحيدي از هويت خويش دست يافتند) 2  
  ايرانيان عناصر مشركانه و اساطيري هويت خود را كنار گذاشتند. -كردند ن ايران زندگي ميفارسي زبان رسمي مشترك اقوام مختلفي بود كه در سرزمي) 3  
دليل مشـاركت  زبان فارسـي بـه -هويت فرهنگي واحدي پيدا كردند، هاي آيين زرتشت كه هويتي توحيدي داشت اقوام مختلف ايراني در عقايد و ارزش) 4  

  محدودٔه زبان سياسي مشترك اقوام ايراني فراتر رفت.فعال ايرانيان در حيات فكري جهان اسالم از 
  ۴۰۱۶۸۳كد سؤال: 

  كند؟ هاي اجتماعي ارائه مي اي هويتي براي جهان عنوان مسئله به، كدام گزينه توضيح درستي براي تأمين جمعيت مناسب -۲۲۰

اين فرهنگ نيز حامالن و عـامالن  يافراد و اعضاو  رهنگ باطلنه ف، فرهنگ حق باشد، يابد بسط مي، كه با افزايش جمعيت يفرهنگ و معناي) زيرا اگر 1  
 .است يافزايش جمعيت ضرور ، حق باشند يمعان

محـدود  ۀنيـز بـه منزلـ يآن است و كاهش جمعيت يك جهان اجتمـاع يگسترش فرهنگ و معان ۀبه منزل، يافزايش جمعيت يك جهان اجتماع) زيرا 2  
 . ديگر باشد ياجتماع يها ز بسط و تسلط جهانسا تواند زمينه آن است كه مي ٔهشدن گستر

، مؤثر باشـد يكه در گسترش فرهنگ و معان يهر عامل بلكه، گيرد آن صورت نمي ياز طريق گسترش فرهنگ و معان ي تنهاگسترش جهان اجتماع) زيرا 3  
 گذار است. اثر ي نيزدر بسط هويت جهان اجتماع

، آن فرهنـگ، آن بيشتر باشـند يهرچه حامالن و عامالن يك فرهنگ و معانو  آن هستند يفرهنگ و معانحامل و عامل ، يجهان اجتماع ياعضا) زيرا 4  
 يابد. مي يبسط بيشتر 

  ۴۷۶۶۶۴كد سؤال: 
  دهد؟ فرهنگي و تكويني را نشان مي، هاي ذهني سوم و دوم نسبت به تعامل جهان، هاي اول ترتيب نظرات ديدگاه كدام گزينه به -۲۲۱

از جهان  تر مهمرا  يجهان فرهنگ -ستنديقائل ن يتفاوت يانو علوم انس يعيعلوم طب نيب -است يو جهان فرهنگ ياز جهان ذهن تر مهم عتيطب جهان) 1  
 دانند. مي ينيو تكو  يذهن

اسـت كـه  يخام ٔهماد ينيتكو  جهان -دانند مي ينيو تكو  ياز جهان ذهن تر مهمرا  يجهان فرهنگ -ستها ا آنافراد تابع فرهنگ  يو فرد يجهان ذهن) 2  
  كنند. ميو جوامع مختلف در آن دخل و تصرف  ها فرهنگ

 .ندارند يتياهم ينيو جهان تكو  يجهان ذهن -ها مهم و در تعامل با يكديگرند همۀ جهان -دارند يو ماد يعيطب يتيهو ، ذهن افراد و فرهنگ) 3  
 .ستنديقائل ن يتفاوت يانو علوم انس يعيعلوم طب نيب -يكي از مصاديق اين نوع نگاه استنگاه قرآن  -شود ميمحدود  عتيبه جهان طب ينيجهان تكو  )4  

  ۴۰۰۹۳۶كد سؤال: 
  هاي موارد زير اشاره دارد؟ ترتيب كدام گزينه به علت به -۲۲۲

   هاي بزرگ در گذشتۀ تاريخ وجود آمدن امپراتوري به  

    داري تاريخ بشريت ين بردهتر بزرگبرپايي 
    هاي مهاجم بيگانه درون فرهنگ اسالمي جذب گروه هضم و  

   صورت استبداد استعماري تغيير شكل استبداد ايلي و قومي به  

پيونـد خـوردن قـدرت سياسـي جوامـع اسـالمي بـا قـدرت  -قدرت و غناي فرهنـگ اسـالمي -18و  17استعمار اروپايي در سدٔه  -) فرهنگ استكبار1  
 هاي غربي استعمارگران از طريق سازش با دولت

حـذف مظـاهر فرهنـگ اسـالمي در جهـت گسـترش نيازهـاي  -قدرت و غناي فرهنگ اسـالمي -18و  17استعمار اروپايي در سدٔه  -) فرهنگ تغلب2  
 اقتصادي و فرهنگي جهان غرب

درت سياسي جوامع اسالمي با پيوند خوردن ق -تالش و كوشش عالمان مسلمان -هاي ناشي از فنون نظامي و اقتصاد صنعتي موفقيت -) فرهنگ تغلب3  
 هاي غربي قدرت استعمارگران از طريق سازش با دولت

حذف مظـاهر فرهنـگ اسـالمي در جهـت  -تالش و كوشش عالمان مسلمان -هاي ناشي از فنون نظامي و اقتصاد صنعتي موفقيت -) فرهنگ استكبار4  
 گسترش نيازهاي اقتصادي و فرهنگي جهان غرب

  ۴۰۳۶۵۵كد سؤال: 
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  كند؟ ارائه مي، در دورٔه رنسانس، ها براي انكار دخالت دين در امور دنيوي ترتيب كدام گزينه توضيح درستي در ارتباط با افراد و هدف آن به -۲۲۳  1515

 زدند. به اين عمل دست  سايجاي انتقاد به عملكرد آباء كل به، سايخود و براي حذف كل وييدن كرديدليل رو  به، ) گروهي از كشيشان مخالف با پاپ1  
 تدريج دخالت دين در امور دنيوي را انكار كردند. براي حذف قدرت آباء كليسا به، ) شاهزادگان اروپايي براي بيشتر كردن محدودٔه تسلط و قدرت خود2  
 ن در امور دنيوي را انكار كردند.تدريج دخالت دي دليل رويكرد دنيوي خود، به شاهزادگان اروپايي براي حذف قدرت پاپ و انتقاد از عملكرد آباء كليسا به )3  
 به اين عمل دست زدند. سايجاي انتقاد به عملكرد آباء كل به، سايخود و براي حذف كل وييدن كرديدليل رو  به، هاي محلي ) پادشاهان و قدرت4  

  ۴۷۲۳۵۵كد سؤال: 
  كند؟ محصولي اشاره مي ا به اقتصاد تكه نفوذ و سوق داده شدن آن كدام گزينه به روند درستي در ارتباط با كشورهاي تحت -۲۲۴

 يهـا بـه كشـورها آن ياقتصـاد يبسـتگوا هـا  آن محصـولي شـدن اقتصـاد تك ي در اقتصاد جهان كشورهاي استعمارزده زني قدرت چانه) سلب 1  
 ي سطح جهاندر  يمبادالت تجار نامتعادل انجام شدن  ي غرب يبه طرف كشورها، انتقال ثروتادامه پيدا كردن   استعمارگر

در سطح  يمبادالت تجار نامتعادل انجام شدن  ي در اقتصاد جهانها  آن زني قدرت چانهسلب   استعمارزده يمحصولي شدن اقتصاد كشورها تك) 2  
 استعمارگر يها به كشورها آن ي بيشتراقتصاد يبستگوا ي غرب يبه طرف كشورها، انتقال ثروتادامه پيدا كردن  ي جهان

 يهـا بـه كشـورها آن ياقتصـاد يبسـتگوا ي در اقتصـاد جهـانهـا  آن زني قدرت چانـهسلب   استعمارزده يصولي شدن اقتصاد كشورهامح تك) 3  
 ي غرب يبه طرف كشورها، انتقال ثروتادامه پيدا كردن  ي در سطح جهان يمبادالت تجار نامتعادل انجام شدن   استعمارگر

در سطح  يمبادالت تجار نامتعادل انجام شدن  ها  آن محصولي شدن اقتصاد تك ي در اقتصاد جهان مارزدهكشورهاي استع زني قدرت چانه) سلب 4  
  استعمارگر يها به كشورها آن ي بيشتراقتصاد يبستگوا ي غرب يبه طرف كشورها، انتقال ثروتادامه پيدا كردن  ي جهان

  ۴۷۶۶۶۲كد سؤال: 
  ح سياسي اشاره دارد؟هريك از عبارات زير به كدام اصطال -۲۲۵

   الگو بودن كشورهاي صنعتي و ثروتمند  

   كشي از كشورهاي غيرغربي هاي دروني كشورهاي ثروتمند از طريق بهره حل چالش  

   توجه به ابعاد فرهنگي  

   يالملل نيمشترك و معاهدات ب هاي گذاري سرمايه  

 مركز و پيرامون -و استعمارزدهاستعمارگر  -مركز و پيرامون -مانده يافته و عقب ) توسعه1  
 مانده يافته و عقب توسعه -مركز و پيرامون -مانده يافته و عقب توسعه -) مركز و پيرامون2  
 مانده يافته و عقب توسعه -استعمارگر و استعمارزده -مركز و پيرامون -مانده يافته و عقب ) توسعه3  
 مركز و پيرامون -مانده يافته و عقب هتوسع -مانده يافته و عقب توسعه -) مركز و پيرامون4  

  ۴۰۰۹۴۳كد سؤال: 
  ها به سواالت زير پاسخ دهيد: هاي آن در ارتباط با منورالفكران غرب گرا و ويژگي، ترتيب به -۲۲۶

   دنبال چه مدل اصالحي بودند؟ به 
   ديدند؟ يزي ميچ چه بيداري را در 
   پسنديدند؟ چه نوع انديشۀ سياسي را مي 
   هايي بودند؟ مورد حمايت چه دولت  

 هاي بلوك شرق دولت -گرايانۀ غرب متجدد انديشۀ قوم -تقليد از رفتار فرنگيان -) اصالح رفتار مردم و عالمان ديني1  
 هاي استعمارگر غرب دولت -ناسيوناليسم -دوري كردن از كتاب و سنت -ها در كشورهاي اسالمي ) اصالح رفتار دولت2  
 هاي استعمارگر غرب دولت -ناسيوناليسم -تقليد از رفتار فرنگيان -ها در كشورهاي اسالمي تار دولت) اصالح رف3  
 هاي بلوك شرق دولت -گرايانۀ غرب متجدد انديشۀ قوم -دوري كردن از كتاب و سنت -) اصالح رفتار مردم و عالمان ديني4  

  ۴۰۰۹۴۴كد سؤال: 
  درستي آمده است؟ در كدام گزينه به، در چهرٔه استعمار نو، بخش قرن بيستم زاديهاي آ دليل بازگشت استعمار به انقالب -۲۲۷

 .بلوك شرق بودند تيو مورد حما  گرفتند مياغلب در مقابل بلوك غرب شكل ، ستميقرن ب يدر جهان دوقطب بخش آزادي هاي ) زيرا انقالب1  
 يو فرهنگـ ياقتصـاد يدر قطـع وابسـتگ يول، شدند ميغرب موفق  ميكارگزاران مستق و حذف ميدر مقابله با استعمار قد  بخش آزادي هاي ) زيرا انقالب2  

 .نداشتند يقيتوف
 گرفتند و در قالب حركتي فراگير و مردمي نبودند. ميو احزاب مختلف شكل  ها گروه يكيچر  هاي جنبشاغلب با ، بخش آزادي هاي ) زيرا انقالب3  
 .آمده بودند وجود بهجهان غرب  هاي بحرانحل  يكه برا گرفتند ميها و مكاتب چپ شكل  هينظر  در چارچوب بخش آزادي هاي ) زيرا انقالب4  

  ۴۰۰۹۴۷كد سؤال: 
  ارتباط با دانش علمي به سؤاالت زير پاسخ دهيد: در -۲۲۸

   گيرد؟ دانش علمي چگونه شكل مي 
   تعاريف متفاوت از دانش علمي بر چه اساسي است؟ 
   اي دارد؟ مي چه نتيجهافزايش ذخيرٔه دانش عل 
   ماند؟ اين دانش چه زماني از رشد و رونق الزم باز مي  

نداشتن توان و دغدغۀ الزم براي حـل مسـائل و  -تر شدن دانش عمومي غني -هاي افراد ها و ارزش آرمان -با تالش براي حل مسائل و مشكالت زندگي )1  
  مشكالت دانش علمي

 پديد آمدن تعارضات در ذخيرٔه دانشي -تر شدن دانش عمومي غني -هويت فرهنگي جهان اجتماعي -ت زندگيبا تالش براي حل مسائل و مشكال ) 2  
 پديد آمدن تعارضات در ذخيرٔه دانشي -گسترش دانش علمي -هاي افراد ها و ارزش آرمان -با تأمل و انديشه در دانش عمومي) 3  
نداشتن توان و دغدغۀ الزم براي حل مسائل و مشـكالت  -گسترش دانش علمي -ن اجتماعيهويت فرهنگي جها  -با تأمل و انديشه در دانش عمومي) 4  

 دانش علمي
  ۴۰۷۱۱۴كد سؤال: 
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  درستي معنا كرده است؟ را به شده  ترتيب كدام گزينه عبارات داده به -۲۲۹  1616

   ندتغييرپذير، يو واقع ياز جهت قرار گرفتن در قلمرو آرمان ياند؛ ول حقايق هرچند خود ثابت. 
   كنند و عملشان معنادار است آگاهانه عمل مي، يعيطب يها دهيبرخالف پد، ها انسان .  

در جهـان  -گونه كه امكان خروج از باطـل و قبـول حـق وجـود دارد امكان انحراف از حق و پذيرش باطل وجود دارد؛ همان، ياجتماع يها جهان يبرا) 1  
 در جهان اجتماعي همزاد يكديگرند.و نظم موجود  انسان ياجتماع يزندگ، اجتماعي

 -كند يداور  ياجتماع يها جهان يها ها و آرمان حق يا باطل بودن واقعيت ٔهتواند دربار مي، آن محدود نكند يمعناي تجرب اگر علم را به، يعلوم اجتماع) 2  
 و نظم موجود در جهان اجتماعي همزاد يكديگرند.  انسان ياجتماع يزندگ، در جهان اجتماعي

توانند از حق يا باطـل  نمي، دانند معتبر نمي، يعنوان دو روش علم را به يكنند و عقل و وح محدود مي يكه علم را به دانش تجرب ياجتماع يها  جهان) 3  
 . دهند از خود نشان مي يمتفاوت يرفتارها، گوناگون طيشرا  دراعضاي جهان اجتماعي  -ها سخن بگويند بودن عقايد و آرمان

اعضـاي جهـان  -شـود دچـار تغييـر نمي، هـا اما حق و باطل بر مدار بينش و گرايش آن، يا باطل بچرخند قتوانند بر مدار ح مي ياجتماع يها جهان) 4  
 .دهند از خود نشان مي يمتفاوت يرفتارها، گوناگون طيشرا  دراجتماعي 

  ۴۷۹۰۸۸كد سؤال: 
  دارد؟ اشاره ينگاه نوع چه به يريتفس كرديرو روش عنوان به ريتفس و شد؟ اهمفر نييتب بر ريتفس ۀغلب ۀنيزم چگونه و يزمان چه در -۲۳۰

 مانند ها انسان اما، دارد يخاص قواعد و نظم، يعيطب جهان همانند ياجتماع جهان هرچند، كرد يم انيب كه ييادعا  شدن مطرح با -نوزدهم قرن اواخر) 1  
   ها آن يمعنا افتني يبرا ها دهيپد  به درون از نگاه -دارد تفاوت يعيطب يها دهيپد  با زين ياجتماع يها دهيپد  و ستندين يعيطب موجودات

 را هـا دانـش ۀهم كه ينگاه -كند يم نييتع يتجرب نييتب و تجربه را رعلميغ و علم مرز كه باور نيا  جينتا  گرفتن قرار ديترد  مورد با -نوزدهم قرن اواخر) 2  
  . داند يم يفرهنگ و ياجتماع يداتيتول

 يبـرا هـا دهيـپد  بـه درون از نگـاه -كند يم نييتع يتجرب نييتب و تجربه را رعلميغ و علم مرز كه باور نيا  جينتا  گرفتن قرار ديترد  مورد با -ستميب قرن) 3  
   ها آن يمعنا افتني

 موجـودات مانند ها انسان اما، دارد يخاص واعدق و ، نظميعيطب جهان همانند ياجتماع جهان هرچند، كرد يم انيب كه ييادعا  شدن مطرح با - ستميب قرن )4  
  .داند يم يفرهنگ و ياجتماع يداتيتول را ها دانش ۀهم كه ينگاه - دارد تفاوت يعيطب يها دهيپد  با زين ياجتماع يها دهيپد  و ستندين يعيطب

  ۴۷۱۲۸۳كد سؤال: 
  هستند؟ ياساس چه بر، ارسطو نگاه درشده  ذكر ياسيس يها نظام انواع از كي هر بيترت به -۲۳۱

   يمونارش  

   ُيگارشيلا  

   يستوكراسيآر  

   يجمهور  

   لتيفض -لتيفض -حاكم ليم و خواست -لتيفض) 2  حاكم ليم و خواست -لتيفض -لتيفض -حاكم ليم و خواست) 1  
  حاكم ليم و ستخوا -حاكم ليم و خواست -لتيفض -لتيفض) 4  لتيفض -لتيفض -حاكم ليم و خواست -حاكم ليم و خواست) 3  

  ۴۷۱۲۸۵كد سؤال: 
  يك از رويكردها به نابرابري اشاره دارد؟ هريك از عبارات زير به كدام -۲۳۲

 ضرورت دارد. جامعه بقاي براي اجتماعي نابرابري ■  
 توجه به عدالت اجتماعي ■  
 توجه به يكسان بودن نقطۀ شروع رقابت عدم ■  
  از بين رفتن انگيزٔه رقابت ■  

 دوم -اول -سوم -) اول4  اول -اول -اول -) دوم3  دوم -دوم -سوم -) اول2  اول -دوم -اول -) دوم1  
  ۴۶۹۴۴۵كد سؤال: 

  با توجه به نگاه ابن خلدون به علم اجتماعي به سؤاالت زير پاسخ دهيد: -۲۳۳

   يزي بود؟چ چه خلدون به دنبال شناخت ابن  

   او چه دريافتي را به همۀ جوامع تعميم داد؟ 
   اش را در مقايسه با فارابي با چه صفتي بايد توصيف كرد؟ شناسي هجامع 
   به چه دليل از جامعۀ آرماني سخني نگفت؟  

چيـز از قـرآن تـأثير هر زيرا رويكرد او انتقادي نبـود و بـيش از  -كارانه محافظه -بندي در جوامع باورهاي ديني مالك طبقه -هاي الهي در جامعه سنت )1  
  پذيرفته بود.

زيرا به روش عقلي توجه چنداني نداشـت و بيشـتر از روش حسـي و  -پوزيتيويستي -گيري جوامع عنوان عامل شكل عصبيت به -بندي جوامع تقسيم) 2  
 كرد. تجربي استفاه مي

و بيشـتر از روش  زيرا بـه روش عقلـي توجـه چنـداني نداشـت -كارانه محافظه -گيري جوامع عنوان عامل شكل عصبيت به -هاي الهي در جامعه سنت) 3  
 كرد. حسي و تجربي استفاه مي

 زيرا رويكرد او انتقادي نبود و بيش از هرچيز از قرآن تأثير پذيرفته بود. - پوزيتيويستي - بندي در جوامع باورهاي ديني مالك طبقه - بندي جوامع تقسيم )4  
  ۴۰۳۶۶۹كد سؤال: 
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  زير پاسخ دهيد:معناي خاص و عام آن به سؤاالت  در ارتباط با عقل به -۲۳۴  1717

   عقل در معناي خاص به چه معناست؟ 
   شود؟ عقل در معناي خاص بر چه اساسي تقسيم مي 
   عقل در معناي عام به چه معناست؟ 
  شود. ميرا شامل  يو علم يگونه تالش ذهنهر  -روش مطالعه -شناسد اي كه انسان به كمك آن حقايق و قواعد جهان را مي قوه )1  
 .آوردن هر نوع دانشي است دست به يبرا يابزار  -موضوع مورد مطالعه -شناسد انسان به كمك آن حقايق و قواعد جهان را مي اي كه قوه) 2  
 شود. ميرا شامل  يو علم يهرگونه تالش ذهن -روش مطالعه -شناسد آيند را مي وجود مي هايي را كه با آگاهي و ارادٔه انسان به اي كه واقعيت قوه) 3  
  .آوردن هر نوع دانشي است دست به يبرا يابزار  - موضوع مورد مطالعه - شناسد آيند را مي وجود مي هايي را كه با آگاهي و ارادٔه انسان به ي كه واقعيتا قوه )4  

  ۴۰۷۱۳۳كد سؤال: 
 تكثرگرا مدل در و شد ياسيس و يفكر مباحثات ياصل محور عنوان به يطبقات كشمكش و يقشربند نيگزيجا يزيچ چه و يزمان ٔهباز چه در -۲۳۵

  شود؟ يم دانسته يضرور يزيچ چه، ها تفاوت بر ديكأت نيع در

   مشترك ياسيس و يفرهنگ يالگو كي وجود -ياجتماع عدالت -ستميب قرن اواخر) 1  
   ياقتصاد و ياسيس مشترك ساختار كي وجود -تيهو  -ستميب قرن لياوا ) 2  
  مشترك ياسيس و يفرهنگ يالگو كي وجود -ياجتماع عدالت -ستميب قرن لياوا ) 3  
  ياقتصاد و ياسيس مشترك ساختار كي وجود -تيهو  -ستميب قرن اواخر) 4  

  ۴۷۱۲۸۸كد سؤال: 

  
  ها را دارد؟ اي متفاوت با ساير گزينه كدام گزينه امكان ايجاد مغالطه -۲۳۶

  چيز از تو گشت. مه) چون ازو گشتي ه2    ) او گفت كه اين كتاب من است.1  
  كند. او فرد متديني است. اش را تكريم مي ) سعيد همسايه4  گرد و خاك لباسش را تكاند.، ) پسر با ديدن پدر خود3  

  ۵۱۱۸۵۶كد سؤال: 
  بر الزمۀ معناي اصلي و متضمن بخشي از معناي اصلي است؟، ترتيب شده به داللت كدام الفاظِ مشخص -۲۳۷

  ندريده يوسفآلوده و  دهن) گرگ 2  باشد! جا همهبه  حواست عقاب) مثل 1  
  را از سوراخ بيرون بكش! مارخوش  زبان) با 4  جنس پرواز با هم جنس همكند ، با كبوتر باز با باز كبوتر) 3  

  ۵۱۱۸۵۷كد سؤال: 
  هاي چهارگانه برقرار است؟ يك از نسبت كدام، »استدالل«و » تصديق«ميان دو مفهوم  -۲۳۸

  وجه ) عام و خاص من4  ) عام و خاص مطلق3  ) تساوي2  ) تباين1  
  ۵۱۱۸۶۰كد سؤال: 

  ؟نيستالزامي  يمفهومرعايت كدام گزينه در تعريف  -۲۳۹

  ) مشخص كردن وجه افتراق 4 ) استفاده از مفاهيم مشترك3  موارد استفاده و كاربردها انيب) 2 ) شروع با مفاهيم عام1  
  ۳۶۴۵۰۱كد سؤال: 

  مناسبي براي استدالل زير است؟ كدام گزينه نقد -۲۴۰

در سـر قـرار دارد كـه ، »مغـز«ترين عضو بدن يعني  كه مهم طور همانتر در طبقات باالتر حضور دارند؛  افراد مهم، در ساختمان هر سازمان«  

  »باالترين جايگاه در بدن است.

 ) افتـــــادگي آمـــــوز اگـــــر طالـــــب فيضـــــي1
  

 هرگــــز نخــــورد آب زمينــــي كــــه بلنــــد اســــت  
  

ــاال نشــيند كســر شــأن شــعله نيســت ) دود2  اگــر ب
  

ــت   ــاالتر اس ــه او ب ــرد گرچ ــرو نگي ــم اب ــاي چش  ج
  

 دانــــه چــــون انــــدر زمــــين پنهــــان شــــود )3
  

ـــــــر   ـــــــبزي او س ـــــــتان سرس ـــــــو  بس  دش
  

ـــود4 ـــه خ ـــد ب ـــه لرزن ـــينان، ) از حادث ـــر نش  قص
  

ـــداريم   ـــيالب ن ـــم س ـــان غ ـــه دوش ـــه ب ـــا خان  م
  

  ۳۶۴۴۵۲كد سؤال: 
  ...............  توانيم قاطعانه بگوييم آن قضيه مي، يق موضوع را دربرنگيردتمام مصاد، اگر سور يك قضيه -۲۴۱

  ) موجبۀ جزئيه است.4  الصدق ندارد. ) عكس الزم3  ) متضاد ندارد.2  ) سالبۀ كليه است.1  
  ۳۸۶۵۲۲كد سؤال: 

  كدام گزينه با توجه به احكام قضايا درست است؟ -۲۴۲

  صادق است. ، »بعضي الف ب نيست«، كاذب باشد» هيچ الف ب نيست«) اگر 1  
  كاذب است. ، »بعضي الف ب نيست«، كاذب باشد» هيچ الف ب نيست«) اگر 2  
  نامعلوم است.، »بعضي ب الف نيست«، كاذب باشد» بعضي الف ب است«) اگر 3  
  صادق است.، »بعضي الف ب نيست«، كاذب باشد» بعضي الف ب است«) اگر 4  

  ۵۱۱۸۶۱كد سؤال: 
  آنگاه ............... ، نتيجۀ يك قياس اقتراني معتبر است، »بعضي الف ب است«نيم قضيۀ اگر بدا -۲۴۳

  ها جزئي نباشد. يك از آن ولي ممكن است هيچ ،موجبه هستند، ) قطعاً هر دو مقدمه1  
  توان نظر قطعي داد. ولي دربارٔه اينكه قياس شكل چندم است نمي ،موجبۀ جزئي هستند، ) هر دو مقدمه2  
  كرد. معيّنطور قطعي    توان كيفيت و كميت مقدمۀ ديگر را به نمي، موجبۀ جزئي باشد، اگر يك مقدمه )3  
  توانيم اظهار نظر قطعي كنيم.  نمي، يك از دو مقدمه ) در مورد كيفيت و كميت هيچ4  

  ۵۱۱۸۶۲كد سؤال: 
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  ...............، قضيۀ منفصل حقيقي باشد، اگر يكي از مقدمات قياس استثنايي -۲۴۴  1818

  ) آنگاه دو حالت معتبر و دو حالت نامعتبر خواهد داشت.2  ) مقدمۀ ديگر چنين قياسي يك قضيۀ شرطي خواهد بود.1  
  شود. نفي بخش ديگر نتيجه مي، ) با نفي هر بخش از قضيه4  ) عين نتيجه يا نقيض نتيجۀ قياس در مقدمات وجود دارد.3  

  ۴۰۰۰۲۷كد سؤال: 
  دربارٔه باورهاي زندگي ما چيست؟» سفيتفكر فل«نقش اصلي  -۲۴۵

  نماياند. صحت و اعتبار باورهاي ما را به ديگران مي، ) فلسفه2  ) فلسفه ابزاري براي يافتن داليل صحت و سقم باورها است.1  
  فلسفي است.كدام از ما در فلسفه و تفكر هر) ريشۀ باورهاي 4  مانند. بدون فلسفه پايدار نمي، اند ) باورهايي كه اساس زندگي3  

  ۴۴۵۵۳۱كد سؤال: 
  است؟ نادرستآغاز فلسفه  ٔهكدام گزينه دربار -۲۴۶

 مربوط به ايران و متون گاتاها است. ، هايي كه به زبان فلسفي نگاشته شده ها يا قطعه اما نخستين مجموعه، گردد ) گرچه آغاز فلسفه به يونان برمي1  
است؛ با ايـن حـال  آمده پديد سرزمين كدام در ابتدا فلسفه گفت توان كه نمي طور ، همانكرد تعيين ازيآغ زماني نظر از، توان نمي فلسفه دانش ) براي2  

 شد.  عقالني رايج روش با جهان تفسير و گرفت شكل فلسفه دانش كه بود يونان در
 اند.  گفته مي سخن و انديشيده مي بشر زندگي و تيهس يها مسئلهترين  دربارٔه اساسي كهاند  بوده هم كساني، گرفته شكل تمدّني كه هرجا ترديد ) بي3  
 فلسـفه و حكمـت بـيش و كم، اند گرفته شكل يونان تمدن از پيش مصر كه و النهرين بين، هند، چين يها تمدن مانند، باستاني يها تمدن ) در برخي4  

 است. ماندهجاي  به، باشند داشته هستي بنيادين مسائل در تفكر حكايت از كه آثاري و رواج داشته
  ۴۴۵۶۰۱كد سؤال: 

  كدام است؟» اصل امكان معرفت«گويي منكران  بهترين استدالل در برابر تناقض -۲۴۷

  چيزي از جمله خود شناخت ادعايي داشته باشند.  نبايد دربارٔه هيچ، دانند ممكن و محال مي ) كساني كه شناخت را امري غير1  
  تر از آن وجود ندارد كه توضيحش دهد. را مورد سؤال قرار داد؛ زيرا امري روشنتوان آن  ) شناخت امري بديهي است كه نمي2  
   »؟ببريم پي مغز اسرار مۀتوانيم به ه ميآيا «) شك فقط در برخي امور مربوط به شناخت جايز است؛ مانند اين پرسش كه 3  
  قبول باشد.  تواند قابل نميوجه  يچه بههمان شكاكيت مطلق است و چنين امري ، ) ترديد در كليت ممكن بودن شناخت4  

  ۴۴۵۶۶۷كد سؤال: 
  درست است؟» اصل عليت«كدام گزينه دربارٔه  -۲۴۸

  كند. ولي در خارج از ذهن تحقق پيدا نمي ،) در ذهن ما وجود دارد2  شود. براي ما اثبات مي، ها داريم اي كه از پديده ) از طريق تجربه1  
  مصداق ندارد.، هاي تصادفي ) در مورد بعضي از رخدادها و پديده4  سازد. هاي تجربي را فراهم مي ) امكان مشاركت عقل در شناخت3  

  ۴۴۵۶۸۳كد سؤال: 
  اي كه ...............  اي بودند كه ............... و فلسفه ترتيب منتقد فلسفه به، بيش از فيلسوفان پيش از خود، طور خاص مالصدرا و سهروردي به -۲۴۹

  بر تبيين صرفاً استداللي اصرار داشته باشد. -باشد داشته عقلي تعارض يقيني معارف با آن ) احكام1  
  اش به محك تجربه داده نشود. هاي عقلي نتيجۀ تبيين -) قوانين آن مطابق با كتاب و سنت نباشد2  
  قلي نداند.پايۀ استدالل ع سلوك عرفاني را هم -) براهين آن بر پايۀ مواد قطعي ديني استوار نباشد3  
  واسطۀ اسرار الهي را ناديده بگيرد. تجربۀ مستقيم و بي -) در آن تعارض عقل و وحي الينحل بماند4  

  ۴۵۵۰۱۱كد سؤال: 
  گيرند؟ كدام گزينه را نتيجه مي، شمارند رديف حيوانات مي ها از اينكه انسان را هم داروينيست -۲۵۰

  ) نفي زيست اجتماعي انسان4  ) نفي فطرت واالي انساني3  ) نفي قؤه عقل در انسان2  ) نفي اصول اخالقي1  
  ۵۰۲۷۲۹كد سؤال: 

  دانست؟» گرا نسبي«توان در اخالق يك  كدام شخص را مي -۲۵۱

  ) كانت4  سينا ) ابن3  ) افالطون2  ) هابز1  
  ۴۵۵۰۲۵كد سؤال: 

  است؟ ناسازگاردر نظر ارسطو » اعتدال«كدام گزينه با مفهوم  -۲۵۲

  دوري از افراط و تفريط در عمل) 2  ديگر قواي انساني حاكميت عقل بر) 1  
  داشتن جُربُزه در انجام كارها) 4    داشتن شجاعت و پرهيز از تهور) 3  

  ۴۵۵۰۶۲كد سؤال: 
  هاي چهارگانه برقرار است؟ يك از نسبت كدام» نياز از دليل حمل بي«و » حمل ضروري و وجوبي«بين  -۲۵۳

  وجه ) عموم و خصوص من4  وص مطلق) عموم و خص3  ) تساوي2  ) تباين1  
  ۴۸۵۹۶۴كد سؤال: 

آن را  ، لـذاپوشد شود و لباس هستي مي ................ مي، توسط علت، معلول در ذات خود ................ است و فقط امكان موجود شدن را دارد -۲۵۴

  نامند. ................ مي

 الوجود واجب -الوجود ممكن -الوجود ) ممتنع2  لذاتالوجود با ممكن -الوجود واجب -الوجود ) ممكن1  
  الوجود بالغير واجب -الوجود ممكن -الوجود ) ممتنع4  الوجود بالغير واجب -الوجود واجب -الوجود ) ممكن3  

  ۴۸۶۰۳۶كد سؤال: 
  دهد؟ درستي نشان مي كدام گزينه نقد هيوم بر برهان نظم را به -۲۵۵

  است.) برهان نظم يك برهان عقلي محض 1  
  مادي است.، شود ) ناظم و مدبري كه در برهان نظم اثبات مي2  
  الوجود بالذات نيست. لزوماً واجب ،) نتيجۀ برهان نظم كه يك ناظم و مدبر است3  
  توان بر پايۀ آن برهاني عقلي بنا كرد. پس نمي، ) نظم موجود در جهان تجربي است نه عقلي4  

  ۴۸۶۱۰۴كد سؤال: 
  ؟نيستسينا  ابن» وجوب و امكان«مقدمات برهان  كدام گزينه از -۲۵۶

  ) اشياء جهان نامحدودند.2    ) اشياء هستند.1  
  خود واجب شود. ) محال است ممكن خودبه4    ) وجود با ماهيت مغاير است.3  

  ۴۸۵۹۶۲كد سؤال: 
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  است؟ نادرستكدام گزينه  -۲۵۷  1919

 اند به شناخت واقعيت نائل شود.تو  كنت عقل فقط از طريق علم تجربي مي اوگوست) از نظر 1  
  كند. مي يكل جهان را با عقل رهبر ، دگاريمتحد است و آفر  دگاريخرد با وجود آفر ، ميقد  رانيا  مانيحك ۀشياند  در) 2  
  ) هراكليتوس معتقد به عقل مجرد و عقل استداللي بود يعني به هر دو معناي عقل توجه داشت.3  
  تواند در اثر تمرين فراوان در استدالل به درجه عقل مجرد برسد. مي ي انساناله) به اعتقاد فيلسوفان 4  

  ۴۸۶۴۰۴كد سؤال: 
در جهـان » تنگ كردن محدودٔه اعتبار و كارآمدي عقل در عـين پـذيرش آن«صورت  توان مصداقي از مخالفت با عقل به كدام گزينه را مي -۲۵۸

  اسالم دانست؟

  هاي ديني بر دستاوردهاي عقلي برتري آموزه )2  ) محدود كردن عقل به حوزٔه مسائل فلسفي1  
  ) ممنوعيت استفاده از عقل در تحليل برخي از باورهاي ديني4  ) ناسازگاري عقايد فيلسوفان يوناني با عقايد اسالمي3  

  ۴۸۶۴۳۷كد سؤال: 
  داند؟ يزي ميچ چه كند و تفاوت موجودات را در چيزي تعبير مي شيخ اشراق از مبدأ جهان و واقعيت اشيا به چه -۲۵۹

 هاست. تفاوت موجودات در شدت و ضعف نورانيّت آن -نور -) نوراالنوار2  هاست. تفاوت موجودات در مرتبۀ وجودي آن -نور ضعيف -) نور مطلق1  
 هاست. بودن آن تفاوت موجودات در مجرد و مادي -نور -) نوراالنوار4  هاست. تفاوت در استقالل يا وابستگي وجودي آن -پرتو نور -) نور مطلق3  

  ۴۸۶۴۸۵كد سؤال: 
  نامند؟ زيرا ...............  مي» فلسفۀ اصالت وجودي«چرا فلسفۀ صدرايي را  -۲۶۰

  ترين اصل فلسفي مالصدرا است كه به ساير مباحث او جهت داده است. بنيادي، ) اصالت وجود1  
  پذيرش اصالت وجود بود.هاي قبلي كنار گذاشتن اصالت ماهيت و  ترين تفاوتش با فلسفه ) مهم2  
  اثبات اصالت وجود و اعتباري بودنِ غير آن است.، رسد ) نتيجۀ نهايي كه اين حكمت به آن مي3  
  هاي ماهوي رها گردانيد و بحث اصلي را پيرامون وجود مطرح كرد. ) فلسفه را از بررسي ويژگي4  

  ۵۱۱۸۶۵كد سؤال: 

  
  هاي دانشمندان مطرح شود؟ ترين مرحله از پژوهش تواند در ابتدايي عبارات زير مي يك از كدام -۲۶۱

  آموزان مؤثر است. ) شرايط خانوادگي و تفاهم بين والدين در پيشرفت تحصيلي دانش1  
  آموزان از عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي است. ) ميزان هوش و استعداد دانش2  
  دهد. آموزان را افزايش مي پيشرفت تحصيلي دانش، سئلههاي مناسب حل م ) آموزش راهكار3  
  آموزان اثر بگذارد؟ تواند بر پيشرفت تحصيلي دانش هاي مكرر مي ها و ارزشيابي ) آيا اجراي آزمون4  

  ۴۷۱۳۴۲كد سؤال: 
  چيست؟، رددا اولين گامي كه يك محقق برمي، »استعداد كالمي در دختران بيشتر از پسران است«براي بررسي فرضيۀ  -۲۶۲

  كند. ) تفاوت استعدادها در دو جنس دختر و پسر را بررسي مي2  كند. ) عوامل تأثيرگذار بر استعداد كالمي را بررسي مي1  
  كند. بيني مي هاي تربيتي در استعداد كالمي را پيش ) تأثير روش4  كند. طور دقيق و روشن بيان مي ) مفهوم استعداد كالمي را به3  

  ۴۸۹۱۴۴كد سؤال: 
  چيست؟» خصوصي و شخصي نيست، آمده از روش علمي دست هاي به يافته«منظور از اينكه  -۲۶۳

  شود. تر تعريف مي هاي اشيا و اشخاص متغير دقيق ) با نسبت دادن عدد به ويژگي1  
  هاي ديگران را تكرار كند. تواند يافته مي، ) هر فردي در صورت رعايت ضوابط علمي2  
  گيرد. حفظ منافع شخصي در اولويت قرار نمي، گسترش علممنظور توسعه و  ) به3  
  دقت مورد بررسي قرار دهند. شناختي را در آزمايشگاه به هاي روان شناسان بايد پديده ) روان4  

  ۴۷۶۷۰۸كد سؤال: 
  دانند؟ غير از سن به چه عامل ديگري مربوط مي است و برخي پايان آن را به» نوجواني«كدام دامنۀ سني مربوط به  -۲۶۴

  پيدا كردن شغل و مستقل شدن از والدين -سالگي 18تا  12) 2  پايان بلوغ جنسي -سالگي 18تا  12) 1  
  پيدا كردن شغل و مستقل شدن از والدين -سالگي 20تا  12) 4  پايان بلوغ جنسي -سالگي 20تا  12) 3  

  ۴۸۹۳۷۳كد سؤال: 
  از كدام قابليت شناختي استفاده كرده است؟، خود چتر به همراه برده نيك در فصل بهار با نوجواني كه براي رفتن به پيك -۲۶۵

  ) توجه گزينشي4  ) پردازش ادراكي3  ) پردازش مفهومي2  ) تفكر فرضي1  
  ۴۰۷۲۲۷كد سؤال: 

  يابد؟ ظهور متفاوتي مي، هاي فردي است و با توجه به نوع ارزيابي تأثير نظام پردازش تحت  هيجان  كدام -۲۶۶

  ) محبت4  ) ترحم3  شم) خ2  ) ترس1  
  ۴۷۹۱۰۷كد سؤال: 

  است؟ نادرستتمركز  عدمعوامل مؤثر بر تمركز و  در موردكدام گزينه  -۲۶۷

  روش مفيدي براي از بين بردن يكنواختي است.، ) خط كشيدن روي واژگان مهم1  
  شود. تمركزمان بيشتر مي، ) وقتي موضوعي را كه با آن آشنايي داريم مطالعه كنيم2  
  برد. خوگيري را از بين مي، العۀ كتابي كه نقوش و تصاوير متنوعي دارد) مط3  
  كنيد. شناسي متمركز عمل مي در مطالعۀ كتاب روان، شناسي عالقه داشته باشيد ) اگر به روان4  

  ۴۰۰۹۱۵كد سؤال: 
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  است و از نظر تكاملي ............... » ............... احساس« فرايند -۲۶۸  2020

  براي بقاي انسان حياتي است. -) مختص انسان1  
  براي بقاي همۀ موجودات زنده حياتي است. -) مشترك بين موجودات زنده2  
  براي رسيدن به مراحل باالتر شناخت در انسان ضروري است. -) مختص انسان3  
  براي رسيدن به مراحل باالتر شناخت در موجودات زنده ضروري است. -) مشترك بين همۀ موجودات زنده4  

  ۴۰۷۲۳۱كد سؤال: 
  كنند؟ رمزگرداني بيشتر مطالب به چه صورت است و كودكان چگونه رمزگرداني مي -۲۶۹

  كنند. كليّت و خالصۀ يك موضوع را رمزگرداني مي -) ديداري2  كنند. جزء اطالعات را رمزگرداني مي صورت جزءبه به -) شنيداري1  
  كنند. جزء اطالعات را رمزگرداني مي صورت جزءبه به -) ديداري4  كنند. ي ميكليّت و خالصۀ يك موضوع را رمزگردان -) شنيداري3  

  ۴۰۷۲۲۸كد سؤال: 
  افزايش است؟ چگونه؟ سازي و زمان بازيابي اطالعات قابل ظرفيت ذخيره، در كدام نوع حافظه -۲۷۰

  عاتاستفادٔه بيشتر از اطال -مدت ) حافظۀ كوتاه2  استفادٔه بيشتر از اطالعات -) حافظۀ كاري1  
  بازگويي و تمرين -مدت ) حافظۀ كوتاه4    بازگويي و تمرين -) حافظۀ كاري3  

  ۴۷۱۳۴۱كد سؤال: 
  دهد؟ راهكار اثر گذشت زمان بر حافظه را كاهش مي  كدام -۲۷۱

  زمان چند مادٔه اطالعاتي پرهيز كنيم. ) از انتخاب هم2  شكل كارآمد مرور كنيم. شده را به ) مطالب يادگرفته1  
  ها را هم بفهميم. معاني آن، ) سعي كنيم عالوه بر واژگان4  ه بر رمز شنيداري از رمز ديداري هم استفاده كنيم.) عالو 3  

  ۴۷۶۷۱۲كد سؤال: 
  تر است؟ كدام مسئله مناسب، را در كالس مطرح كند» شده مسئلۀ خوب تعريف«اگر معلّمي بخواهد يك  -۲۷۲

 يابد؟ چگونه كاهش مي ) ابراز خشونت در نوجواني چه داليلي دارد و1  
  ها وجود دارد؟ ) چه ارتباطي بين گروه خوني والدين و فرزندان آن2  
 ) چه ارتباطي بين روابط صميمانه در خانواده و بزهكاري در فرزندان وجود دارد؟3  
  افتد؟ هاي شهري اتفاق مي هاي روستايي كمتر از خانواده ) چرا طالق در خانواده4  

  ۴۰۳۶۹۲كد سؤال: 
در همين حال تلفـن زنـگ زد و او ده دقيقـه مشـغول ، رسيد كرد به جواب نمي رضا مشغول حل يك مسئلۀ رياضي بود و هرچه تالش مي -۲۷۳

حل آن به ذهنش رسـيد.  صحبت با دوستش در مورد اردوي درسي سال آينده شد. بعد از پايان تماس تلفني سراغ مسئلۀ موردنظر رفت و راه

  كدام عامل مؤثر بر حل مسئله است؟ اين مثال شاهدي بر

  ) نوع نگاه به مسئله4  ) اثر نهفتگي3  ) اثر انتقال2  ) تجربۀ گذشته1  
  ۴۰۰۹۰۸كد سؤال: 

ولي پزشك به او هشدار داده كه اين كار ممكن است به سالمتي فرزند مبتال بـه ، خانمي كه عالقۀ خاصي به نگهداري حيوانات خانگي دارد -۲۷۴

  رو شده است؟ با كدام حالت روبه، دآسمش آسيب برسان

  ) ناكامي4 اجتناب -) تعارض اجتناب3  اجتناب -) تعارض گرايش2 گرايش -) تعارض گرايش1  
  ۴۶۹۴۶۱كد سؤال: 

  شود؟ گيري مي گيري منجر به شكست مداوم در تصميم يك از موانع تصميم كدام -۲۷۵

  كنترل هيجانات عدم) 4  ) كوچك شمردن خود3  ) اعتماد افراطي2  ) سوگيري تأييد1  
  ۴۰۳۷۰۴كد سؤال: 

  است؟ نادرست» گيري و حل مسئله تصميم«عبارت در ارتباط با   كدام -۲۷۶

  هاي مختلف بهترين را برگزيند. گيري فرد بايد بين انتخاب ) در تصميم1  
  هستيم.ها مواجه  حل در حالي كه در حل مسئله با راه، ها سروكار داريم گيري با اولويت ) در تصميم2  
  هاي موضوع موردنظر را خودشان بازآفريني كنند. حل گيري افراد بايد راه ) در تصميم3  
  ولي ممكن است اولويت مطلوب نباشد.، رساند گيرنده را به مقصد مي گيري هر اولويتي فرد تصميم ) در تصميم4  

  ۴۶۹۴۷۰كد سؤال: 
اش را بـاز  رغم اعالم اذان مغرب تا آمدن سعيد صـبر كـرده و روزه ه است و مادرش عليمنظور خريد نان براي افطار به نانوايي رفت سعيد به -۲۷۷

  كند. اين مطلب بيانگر غلبۀ كدام عامل است؟ نمي

  ) اسناد4  ) نگرش3  ) انگيزش2  ) غريزه1  
  ۴۰۳۶۹۱كد سؤال: 

  ...............، رسيده است» شده درماندگي آموخته«فردي كه به حالت  -۲۷۸

  گيرد. ولي نتيجه نمي، كند ) براي تغيير دادن شرايط خود تالش مي2  ناتوان است و احساس كنترل بر محيط خود ندارد.) واقعاً 1  
  ) توان انجام كاري را ندارد و ناتواني خود را پذيرفته است.4  اي وجود ندارد.  و تالش وي رابطه آمده دست ) ياد گرفته كه بين نتايج به3  

  ۴۰۳۶۹۷كد سؤال: 
  چيست؟، پرسد رو شدن با موقعيت بالقوه فشارآور از خود مي اولين سؤالي كه فرد هنگام روبه -۲۷۹

  توانم كاري براي تغيير موقعيت انجام دهم؟ ) آيا مي2  توانم عامل فشار رواني را حذف كنم؟ ) چگونه مي1  
  توانم اين شرايط را تحمل كنم؟ ) آيا مي4    كند؟ ) آيا خطري مرا تهديد مي3  

  ۴۰۳۷۰۲ؤال: كد س
، كننـد هايي به افراد مي توصيه، شناسان سالمت در مورد رژيم غذايي متناسب با سن و جنس افراد و داشتن تحرك و فعاليت زماني كه روان -۲۸۰

  كنند؟ يك از موارد زير تالش مي در ارتباط با كدام

 رو شدن با تغيير در زندگي ) روبه2  شناختي -) مجموعۀ الگوهاي رفتاري1  
  حداقل رساندن و تحمل فشار رواني ) به 4    هم خوردن تعادل در زندگي  ) به3  

  ۴۷۹۱۲۰كد سؤال: 
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 درس اول امنیت ، تهدید                                              

     ؟ کردند انتخاب خود زندگی محل اولین عنوان به را غارها ، نخستین هاي انسان چرا-1  

 ... و وحشی حیوانات حمله و گرما و سرما و طبیعی خطرات از ماندن امان در براي

 چرا ؟ کردند می زندگی بزرگ اي قلعه در شهر یک یا روستا یک مردم گذشته در چرا -2

 دشمنان مقابل در خود از دفاع براي کشیدند؟ می بارو و دیواربرج خود شهر اطراف آنان

 خود پیشنهادي راهکارهاي،شود واگذار شما به تان مسکونی منزل براي امنیت ایجاد اگر-3

 نماییم استفاده محافظت جهت نرده از ها پنجره یا حیاط براي -1 .دهید ارائه را

 شویم مطمئن گاز هاي لوله بودن سالم از -3 نماییم استفاده سرقت ضد در از -2

 ... و کنیم نصب مداربسته دوربین-4

 باید مدرسه ورودي در -1؟ داد انجام باید را اقداماتی چه مدرسه در امنیت ایجاد براي-4

 بزنیم برچسب بزرگ هاي شیشه روي -2 باشد داشته نگهبان همیشه

 ... و کنیم داري نگه دار قفل هاي قفسه داخل را زا اشتعال و شیمیایی مواد -3

 حضور جامعه در ها کالنتري یا انتظامی پلیس و رانندگی و راهنمایی پلیس اگر (الف-5

 کنید؟ می بینی پیش را اتفاقاتی چه ،باشند نداشته

 و هرج باعث -شود می ترافیک ایجاد باعث و شود نمی رعایت رانندگی و راهنمایی مقررات

 شود می مردم بین در اختالف و مرج

    نکنند مراقبت کشورمان هوایی و خشکی آبی، مرزهاي از کشور مسلح نیروهاي روزي اگر(ب 

 ؟ کنید می بینی پیش را اتفاقاتی چه

 . رود می بین از ما کشور امنیت و افتند می ما کشور به تجاوز فکر به دشمنان

 منافع علیه که خطراتی از بودن دور یعنی امنیت ؟ چیست امنیت تعریف ترین ساده-6

 وجود ما ...) و اعتقادات فرهنگ، دین،) معنوي هاي ارزش و( ... و سرزمین مال، جان،(مادي

 .دارد

 موجب امنیت داشت؟ خواهد درپی مثبتی آثار چه باشد، برقرار امنیت کشور در اگر -7

 قدرت افزایش باعث همچنین و. شود می کشور اقتصادي پیشرفت و مردم آرامش برقراري

  .شود می نیز دشمنان برابر در نظامی



سال تحصیلى
99-00

دفرتچـۀ پاسخ های ترشیحی
آزمون آزمایشی ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ (مرحلۀ ۱۶)

ویژۀ داوطلبان آزمون رسارسی سال ۱۴۰۰
گروه آزمایشی علوم انسانی

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید



 اسکن با توانید می شام گرامی، داوطلب

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

شوید. وارد دو گزینه مؤسسه

 gozine2.ir 
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سؤال طراحان اسامی
عمـومی هـای درس ریحیـتشـ پاسخ

 

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ

۲  
۳  
    مهم  رهایتذک   ۱۳

 برگزار  ۱۴۰۰ خرداد ۲۸ جمعه روز در دو، گزینه ۱۷ مرحلۀ آزمایشی آزمون

گردد. می

 ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ی،گرامــ داوطلــب

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

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

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

یتسا وب وارد عبور) رمز عنوان (به خود 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 ۱۶ مرحل ــا ،کامــل صــورت ب فاصــلۀ ب

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

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

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

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

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ عموم
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|.................................. زابن و ادبیات فاریس
الدین افشین محیمسئول درس: 

موسوی نرگس  شجاعی علیرضا  الدین محی افشین  غالمی ابوالفضل

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

پویا رضاداد   کاظم غالمی مصطفی خاکبازان 

  طاهری محمدمهدی پدرام علیمرادی 

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

زهرا محمدی اکرب آخوندی  علی علیرضا دلشاد 

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

طلب ندا باران  علیزاده جواد قریشی  سید میالد

ــ گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــیریاضـ ــ ــ ــ ــ

 
روه

ر گ
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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
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|..............................................................فیزیک
فرد فدایی حمیدمسئول درس: 

احمد رضوانی بهمن شاهمرادی  علی نعیمی 

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

علی فرزادتبار پور  بهنام ابراهیم ماشاءالله سلیامنی 

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

حسن نشتایی بهرام میرحبیبی  محمد پازوکی 

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

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

 ساز میرتا چینی

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

 ابوالفضل قاضی

|...........................................عریب اختصایص
زاده یمحمدصادق رمضانمسئول درس: 

 سید اسحق بلندنظر

|...............................................................اتریـخ
پور محمداسماعیل سلمانمسئول درس: 

 زهرا نعمتی

|............................................................جغرافیا
پور محمداسماعیل سلمانمسئول درس: 

 فتاحیمحمدصالح 

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

 محمدزمان کبیر

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

حمید سودیان طهرانی  عظیم قاهری مغانی

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

 نرگس نظرپور سیمین زاهدی 
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)انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ خرداد ۲۵ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

)۱۸و  ۱۶، ۱۴، ۱۲، ۸، ۵، ۲، ۱هاي  درس( ۱ فارسي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱
۴۷۲۵۳۴كد سؤال: 

اند: هايي كه نادرست معني شده معني درست واژه

) تقرير: بيان كردن، بيان۱

) الجَرم: ناچار، ناگزير۲

) بُنشن: خوار و بار۳

) زبون: خوار و ناتوان۴

(جامع) ۳(جامع) * فارسي  ۲(جامع) * فارسي  ۱وار * فارسي دش: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲
۴۷۹۲۶۶كد سؤال: 

مواردي كه دو واژه تضاد ندارند:

نپذيرفتن/ الزام: ضرورت، الزم گردانيدن، واجب گردانيدنانكار: باور نكردن، 

پادزهر ترياق 

كردن، پشتيباني مساعدت: همياري، ياوري/ مظاهرت: ياري

)جامع( ۳ فارسي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۳
۴۷۶۸۶۶كد سؤال: 

موارد نادرست:

ر: جشن)دهند (سو عروسي مي مهماني و) وليمه: طعامي كه در ۱

) گرزه: ويژگي نوعي مار سمّي و خطرناك (شرزه: خشمگين، غضبناك)۲

الحزن: ماتمكده) (بيت وآمد ويژگي جاي خلوت و آرام و بدون رفت) دنج: ۴

)جامع( ۲ فارسي) * جامع( ۱ فارسي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۴
۴۷۶۸۶۹كد سؤال: 

ضجّه، مباهات و التهاب از نظر اماليي نادرست است.هاي  واژه ،در ميان گروه كلمات

)جامع( ۲ فارسي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵
۴۳۳۳۲۰كد سؤال: 

.جشن) خواندم من او را از براي سور (

  .در عهد تو كس نديد خوان (سفره) افكنده باشد

  نزديكي) بيشتر داشت. هركس كه به تو قُرب (

به معني جنگ، با همين امال درست است.» غزا«اي بيت سوم درست است. ه تمام واژه

)جامع( ۳ فارسي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶
۴۰۷۳۵۰كد سؤال: 

»قـدر» «ج«معني بنياد درسـت اسـت. در عبـارت  به» اساس«جاي آن  مناسب عبارت نيست و به» وسايل«معني  به» اثاث» «الف«در عبارت 

درست است.» خيانت«معني  به» غدر«جاي آن  نادرست است و به» ارزش«عني م به

(جامع) ۳مع) * فارسي جا( ۲ فارسي) * جامع( ۱ فارسي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷
۴۷۹۲۷۲كد سؤال: 

، اثر عطار و همگي منظوم هستند.۳تمام آثار گزينۀ 

منظوم است.» االحرار تحفة «اثر مجد خوافي است. از آثار اين گزينه فقط » روضۀ خلد«ي دو اثر از جامي هستند، ول ۱در گزينۀ 

از سعدي و دو اثر ديگر از مولوي است.» بوستان«هر سه اثر منظوم هستند، ولي  ۲در گزينۀ 

وحشي بافقي هستند.ترتيب از نظامي و  االولياء اثر عطار و منثور است. دو اثر ديگر، منظوم و به تذكرة ۴  در گزينۀ

)جامع( ۳ فارسي) * جامع( ۲ فارسي) * جامع( ۱ فارسي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۸
۴۷۶۸۷۳كد سؤال: 

هاي آن را بررسي كنيم: رسيم و بايد آرايه مي ۱به گزينۀ » استعاره«و » اغراق«با رد كردن 

جناس: جام و كام

ز از شراب است.مجا» جام«مجاز: در مصراع اول 

اضافۀ تشبيهي است.» جام بال«تشبيه: 

آميزي: تلخي هجران حس

)جامع( ۳ فارسي*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۹
۴۷۲۵۴۲كد سؤال: 

جاگذاري است. در اين بيت فقط در معني شراب قابل» مدام«اين گزينه فاقد ايهام است. توجه داشته باشيد كه 

ها: گزينهبررسي ساير 

ها استقالل دستوري دارند./ تضاد: مگس و شاهين : اسلوب معادله: مصراع دوم مثال و تأييدي براي مصراع اول است و مصراع۲گزينۀ 

نوش لب -: تناقض: نصيبم از نوش فقط نيش است/ تشبيه: لب لعل۳گزينۀ 

سخن آميزي: شيرين / حس بدن : تشبيه: سيمين۴گزينۀ 
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 ۳ فارسي*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴نۀ پاسخ: گزي -۱۰
۴۷۱۴۹۸كد سؤال: 

ايهام تناسب (بيت ب): دوش:

قبول و متناسب با زلف و ديده) شانه (غيرقابل -۲  قبول) ديشب (معني قابل -۱

): نو و كهنههتضاد (بيت 

جناس (بيت الف): ماه و چاه

است (تشبيه پنهان).  ه كردهتشبيه (بيت د): شاعر رخ يار را به ماه نو تشبي

حسن تعليل (بيت ج): شاعر علتي غيرواقعي براي سرخي صبح در هنگام طلوع خورشيد آورده است: هركس طالب خورشيد است بايد خون

دل بخورد.

)جامع( ۳ فارسي) * جامع( ۲ فارسي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲ ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱
۴۰۳۸۶۵كد سؤال: 

پنهان كردن سر و سرود توسط چشمه -۶ترسيدن ابر  -۵ترسيدن برگ  -۴ترسيدن گل  -۳عصيان خشم  -۲گريستن ابر  -۱

)۲(درس  ۳) * فارسي ۱ درس( ۲ فارسي) * هشتم درس( ۱ فارسي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲ ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲
۴۷۲۵۴۵كد سؤال: 

است.» ماند باقي مي«معني  ها به لم به توبۀ فصل بهار شبيه است، اما در ساير گزينهكار رفته: د به» شبيه است«معني  به ۳در گزينۀ » ماند مي«

)۷ درس( ۳ فارسي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲ ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳
۴۷۱۵۰۳كد سؤال: 

دانم  كسان پناه بي  را تو  : [من] تا۱بيت 

مسندمفعول

شماريم  مغتنم  (از زندگاني به خواب گران گذشت) آنچه  : [ما]۲بيت 

مسندمفعول

  بينم مي  حال پريشان  را سنبلت: [من] ۴بيت 

   مسند    مفعول

)۸ درس( ۳ فارسي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲ ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۴
۴۷۲۵۴۸كد سؤال: 

عالم دو  سير  ۲بيت 

اليه صفت مضاف

گردان  حلقۀ گردون  ۳بيت 

اليه صفت مضاف

باغ اين  گل  ۴بيت 

اليه صفت مضاف

نوع وابستۀ وابسته متفاوت است: ۱اما در بيت 

جهان نام بزرگان

اليه اليه مضاف مضاف

)۱ درس( ۳ فارسي*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵
۴۷۱۵۰۵كد سؤال: 

ريم و جملۀ موردنظر را بازنويسي كنيم:جاي ضمير پيوسته، ضمير گسسته بگذا براي بررسي نقش ضمير در هر مورد، الزم است، به

تر است: ضمير اول مفعول است و دومي متمم. از آب خوش منرا به لطف بخواني، رفتن به روي آتش براي  من) اگر از آن سوي بحر آتش، ۱

آورد): هر دو خواند (به حساب مي مي را آشنا اوكنم) و گويد: اين، خانۀ من نيست/ دل با چنين بيگانگي،  خوانم (دعوت مي را در جان مي او) ۲

مفعول هستند.

اليه است. است: اولي مفعول و دومي مضاف منرا معذور داريد، كه اين مذهبِ  من) من لعل يار و جام مي را ترك نخواهم كرد، اي زاهدان ۳

اند: را نزد سليمان گفته مني هستم كه سخنِ اند، يا چه مور را پيش سيمرغ كرده من) تا چه مرغي هستم (عجب مرغي هستم!) كه حكايتِ ۴

  اليه هستند. هر دو مضاف

)۱۶و  ۷، ۵هاي  درس( ۳ فارسي) * ۳ درس( ۲ فارسي*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶
۴۷۶۸۷۶كد سؤال: 

ها: بررسي گزينه

اليه، پس بيت فاقد نقش تبعي تكرار است. ش مضافٌالف) نقش تبعي تكرار: كلمۀ يار در كاربرد نخستش نهاد است و در كاربرد دوم

دو تا وقتي كه)  چون ( -ساز: گر ب) پيوندهاي وابسته

نياز از مسند. است و بي» برفت«معني  به» بشد«ج) مسند: بيت فاقد مسند است، زيرا 

است.» دل يار«د) تركيب اضافي: تنها تركيب اضافي بيت 

)۷ درس( ۱ فارسي*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۷
۴۷۲۵۴۹كد سؤال: 

است.» هاي عشق براي رسيدن به وصال تحمل سختي«همانند بيت سؤال مفهوم اصلي  ۲در گزينۀ 

ها: مفهوم ساير گزينه

دشمنان و عوام باكي ندارد.  ) عاشق از مخالفت۱

فهمد. ) حال عاشق را فقط عاشق مي۳

برد. طور كه سيالب بهار، خار و خس را همراه خود مي رساند همان ق او را به معشوق ميخود شدن عاش ) از خود بي۴
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 ۱ فارسي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۸
۴۷۶۸۸۳كد سؤال: 

نـده بـودن شـهدا وترجيح دادن شهادت بر مرگ معمولي و عادي است، اما مفهوم مشترك ساير ابيات و آيۀ صورت سؤال ز ۴مفهوم گزينۀ 

بخشي شهادت است. جان

)۱۴و  ۳، ۱هاي  درس( ۱ فارسي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۹
۴۷۶۸۸۴كد سؤال: 

عزت نفس آورم  كنم و حتي در برابر دريا نيز به هنگام تشنگي سر فرو نمي گاه در برابر محتشمان خود را زير پا و خوار نمي الف) هيچ

ظاهر اهميت ندارد توان مجنون و مست بود  ر آشفتۀ موي و پريشان بودن دستار نميب) به ظاه

خودستايي شوند  كنم، همۀ محفل از سخنم مست مي ج) من هر كجا شروع به سخن مي

ناپايداري احوال دنيا شوند  ات از جنس آهن، همگي روزي نابود مي د) اگر شتر تو از جنس سنگ باشد و حجره

)۲ درس( ۲ فارسي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴سخ: گزينۀ پا -۲۰
۴۳۳۳۴۰كد سؤال: 

گويد اگر از نيكـان و مي» كند توصيه به تقليد از نيكان مي«، شاعر ۴است؛ اما در گزينۀ » توصيه به دوري از تقليد«مفهوم سه گزينۀ نخست، 

كني، دست كم، خس و خاشاك را از جلوي راهشان بردار. پيروي نمي

)۱۶ درس( ۲ فارسي*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۱
۴۳۳۳۵۵كد سؤال: 

جنبان و عامل اصلي همۀ عشق سلسله ۲دارد (سخني از بقاي عشق نيست) در گزينۀ  شاعر معتقد است كه عشق دلش را زنده مي ۱در گزينۀ 

۴ق التفات شده است، اما مفهوم مشترك صـورت سـؤال و گزينـۀ گري عش بخشي و هدايت به نجات ۳اعمال عاشق دانسته شده و در گزينۀ 

جاودانگي و بقاي عشق است:

 با خويشتن همـي بَـرَم ايـن شـوق تـا بـه خـاك
 

ــت  ــان دوس ــم نش ــرآرم و پرس ــر ب ــاك س وز خ
 

)۱۲ درس( ۲ فارسي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۲
۴۳۳۳۵۷كد سؤال: 

هاست: ها و روي كار آمدن بدي ها كنار رفتن خوبي نادان است، اما مفهوم مشترك ساير گزينه دوري از مردم ۱مفهوم گزينۀ 

ـــر، بلنـــدآوازتر ـــادان ت  آري آري هـــر كـــه ن
 

ـــاه  ـــتر، كوت ـــلش بيش ـــه فض تر آواي او وان ك
 

)۱۲ درس( ۳ فارسي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۳
۴۷۱۵۱۲كد سؤال: 

هاي اهـل علـم و هنـر ها اين است كه انسان بخت شوم خويش و ناسازگاري بخت است، اما مفهوم مشترك ساير گزينه گِله از ۴مفهوم گزينۀ 

بينند. آسيب بيشتري مي

)۱۴(درس  ۳ت سؤال: دشوار * فارسي مشخصا ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۴
۴۰۳۸۷۴كد سؤال: 

است.» معرفت«ويژه مصراع نخست آن، بيانگر وادي  به ۳بيت گزينۀ 

)۷ درس( ۳ فارسي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۵
۴۰۷۳۶۶كد سؤال: 

اين است كه زندٔه حقيقي، عاشقان هستند.» هالف، ج، «مفهوم مشترك عبارت صورت سؤال و ابيات 

»د«شوند و در بيـت  ] زنده ميها نيز [از شدت شوق و زيبايي معشوق سخن از اين است كه اگر معشوق به گورستان بگذرد مرده» ب«در بيت 

تواند در جدايي معشوق صبر كند و به زندگي ادامه دهد. سخن از اين است كه عاشق نمي

  )جامع( ۲ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۶
۴۷۶۷۶۹کد سؤال: 

  صفت معنی شده و نادرست است.» واضحی«ها باید ترجمه شود/  نسبت در آخر آننادرست است؛ یاء » عرب و فارس: «۱گزینۀ   

  نادرست است.» کامالً آشکار شود«نادرست است/ » ها اعراب و ایرانی: «۳گزینۀ   

  نادرست است.» عرب و فارس«و » پیوند فرهنگی: الّصلة الّثقافّیة: «۴گزینۀ   

)۸(درس  ۱آن قر  بی، زبانعر *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۷
۴۷۲۴۳۷کد سؤال: 

  نادرست است.» هذا«ترجمۀ  دلیل عدم : به۱گزینۀ   

  معرفه است نه نکره. » الّصیانة: «۲گزینۀ   

  ترجمه نشده است. » لِیأيتَ : «۳گزینۀ   

)۷ درس( ۱ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۸
۴۷۰۸۷۱کد سؤال: 

شـان  تقّیـنجاحهم: بـه موفّ  يف)/ ۳ و ۱های  هها (رد گزین )/ ُمنحدرات: رسازیری۳واجب است (رد گزینۀ ، بر جوانان باِب: جوانان بایدعلی الشَّ   

  )۲/ حیات: زندگی (رد گزینۀ )ها سایر گزینه(رد 

)۵ درس( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۹
۴۷۱۴۱۱کد سؤال: 

  )/ یُضـلّک: ۳فعـل نهـی اسـت (رد گزینـۀ » ال تّتبـع)/ «۳فعـل امـر اسـت (رد گزینـۀ » أحکُـم)/ «۱نادرست است (رد گزینـۀ » شین خودجان«  

نادرست است.  ۲در گزینۀ » هوای نفس خود«نادرست است./  ۱در گزینۀ » ات خواسته)/ «۲و  ۱های  سازد (رد گزینه تو را گمراه می
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)۴(درس  ۲ت سؤال: متوسط * عربی، زبان قرآن مشخصا▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۰
۴۷۹۱۶۹کد سؤال: 

  نکره است.» سّیارٍة: ماشینی، اتومبیلی«نادرست است./ » خیابانی«؛ »الّشارع: خیابان: «۲گزینۀ   

  شود.  ترجمه می» تصادف کرده بود«معادل ماضی بعید است و » کان... تصادم: «۳گزینۀ   

شود/ ضمن اینکه فعل جمله نیز نادرست است.  ترجمه می» سّیارة: ماشینی، اتوموبیلی«ت است/ نادرس» پس از اینکه: «۴گزینۀ   

)۷ درس( ۲ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۱
۴۷۶۷۶۵کد سؤال: 

  / أیدیــه و أرجلــه: دســتان و پاهــایش )۲گچ؛ نکــره (رد گزینــۀ  )/ قطعــة طباشــیر: یــک تکّــه۱در جملــه وجــود نــدارد (رد گزینــۀ » تنهایی بــه«  

ترجمـه » کننـده، متحـرک املتحـرک: حرکت)/ «۳نادرست است (رد گزینۀ » رشوع به«صورت  در اینجا به» أخذ«)/ ترجمۀ ۲و  ۱های  (رد گزینه

  )۳و  ۲های  صورت فعل نادرست است. (رد گزینه به

  )۴(درس  ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۲
۴۶۹۵۲۴کد سؤال: 

  ها: علّت نادرستی سایر گزینه  

  آورند. (فعل جمله مجهول است) حساب می ) به۱  

  شود.  ترجمه منی» تََتعلَّْم: یاد بدهی)«۳  

  نادرست است. » شوی محرتم می) «۴  

  )۴ درس( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۳
۴۷۱۴۱۶کد سؤال: 

  مفرد است.» الّصدیق«فعل امر است)/ » بیندیش(«درست است » باید بیندیشی«  

)۳ درس( ۲ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۴
۴۶۹۵۴۷کد سؤال: 

 »یک درخت، درختـی دیگـر)/ «۴معرفه است (رد گزینۀ » سنجاب پرنده)/ «۳(رد گزینۀ » پرد کند، می پرواز می)/ «۲(رد گزینۀ » ای  با چه وسیله«  

  ).۴و  ۳های  درست است (رد گزینه» أُخری«مؤنث است و » شجرة)/ «۴و  ۲های  نکره هستند (رد گزینه

)۵ درس( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۵
۴۰۷۲۵۱کد سؤال: 

  تر است. نزدیک ۱به گزینۀ » شود او نیکی می هرکس نیکی کند، به«معنی  به »َمن یُحِسن یُحَسن إلیه«عبارت   
۴۰۳۷۸۹کد سؤال: 

 ترجمۀ منت:  

مسلامن است و مسلامن باید رازهای بـرادران مسـلامنش را حفـظ کنـد و از افشـای  ۀگامن پنهان کردن ارسار دیگران از اخالق ستود بی«

ارسارش را بـه مـردم  ۀکند! انسان عاقل هم ها می خیانت بزرگی به آنپس او  ،کند ها بپرهیزد! هنگامی که انسان ارسار دیگران را حفظ منی آن

دانـد کـه دوسـتی و  که ایـن دوسـت امکـان دارد روزی دشـمن او باشـد! بنـابراین فـرد عاقـل می دوست با اخالصش، چرابه چه  اگر ؛گوید منی

شک؛ پنهان کردن  عنوان انبار متام ارسار خود برگزیند! بی ماند، پس نباید قلب دوستش را به نشینی با دوستان با اخالص همیشه پایدار منی هم

کـه افشـای ارسار گـاهی بـه اختالفـات و دشـمنی  ارسار، یک ارزش اخالقی است و در حفظ حقوق و دفع مفاسـد اهمیـت بسـیاری دارد چـرا

ان سـاخنت ارسار داللـت دارد و حفـظ انجامد! پس در کتاب کریم خداوند و در احادیث و روایات چیزهایی آمده است که بر اهمیت پنهـ می

طور که دانشمندان قدیمی، فرزندان خود را بـه افشـا  هامن !های جوامنردان شمرده شده است داری و از نشانه ها (ارسار) از ایامن و امانت آن

نسان باید در انتخاب امـین بـرای راز خـود کنند! بنابراین؛ ا اند، سفارش می ها را امین یافته ها اعتامد کرده و آن نکردن ارسار دیگران که بر آن

!»که در این دوراِن ما، وجود کسانی که امین ارسار هستند کمرت از کسانی است که امین اموال هستند بسیار مراقب باشد، چرا

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۶
۴۰۳۷۹۰کد سؤال: 

  است.  درست ۴ ۀبا توجه به منت، گزين  

  !»افشاء کردن راز برادران (دوستان) از اخالص است«: ۴معنی گزینۀ   

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲ ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۷
۴۰۳۷۹۱کد سؤال: 

  ارسارش را) ۀ(نه هم !گوید اخالصش می انسان خردمند، بعضی از ارسارش را به دوست با  

  (جامع) ۳سط * عربی، زبان قرآن متو : سؤال مشخصات ▲ ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۸
۴۰۳۷۹۲کد سؤال: 

  .شود که مسلامن باید ارسار کسانی را که او را امین یافتند، پنهان کند از منت نتیجه گرفته می  

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  دشوار: سؤال مشخصات ▲ ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۹
۴۰۳۷۹۳کد سؤال: 

  ، افراد امین برای اموال دیگران بیشرت از افراد امین برای ارسار مردم در عرص ما هستند.با توجه به تأکید منت  

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲ ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۰
۴۰۳۷۹۴کد سؤال: 

ها:  ساير گزينهصورت صحیح   

  ) معرب۴ ) ُمتعدٍّ ۳  بزیادة حرفیِن إثنین ) مزید ثاليثّ ۱  

  (جامع) ۳ت سؤال: متوسط * عربی، زبان قرآن مشخصا ▲  ۴: گزینۀ پاسخ -۴۱
۴۰۳۷۹۵کد سؤال: 

  ها:  ساير گزينهصورت صحیح   

  صفة و مجرور) ۳  ) جمع۲  صفة و مجرور -فاعلال) اسم ۱  
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)جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۲
۴۰۳۷۹۶کد سؤال: 

ا: ه سایر گزینهصورت صحیح   

  ق) الُخلْ ۱  

  ) الکَریم۳  

  ) مصدر من مزید ثاليثّ ۴  

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۳
۴۶۹۵۵۷کد سؤال: 

درست است. » الَبْسَمة«جمع سامل » الَبَسامت»)/ «إنفعال«درست است (بر وزن » انِْرشاحاً «  

)۳(درس  ۳ن قرآ  عربی، زبان*  سطمتو : سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۴
۴۰۷۲۶۲کد سؤال: 

  منه نداریم. مستثنی ۱در گزینۀ   

  منه نکره است. مستثنی ۴و  ۲های  منه هستند که در گزینه مستثنی» طعاماً «و » الّناس«، »داء«ها:  در سایر گزینه  

)۶ درس( ۲ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۵
۴۷۰۵۹۳ال: کد سؤ

قنَ «   گیرد.  ها صورت منی فعل جمع مؤنّث غائب است، لذا توسط حروف تغییری در آن» لیحاولنَ «و » یُحقِّ

  )جامع( ۲ قرآن عربی، زبان*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۶
۴۰۱۱۶۹کد سؤال: 

  )دوم نفی است. »ال«نخست نهی و  »ال(«دانید.  ) نگویید آنچه را که منی۱  

  جار و مجرور است و جمله نیست.» لسنةأل«) ۳  

  هر دو اسم فاعل هستند. »مِرضَّة«و  »مسکّنة«) ۴  

)۸ درس( ۱ قرآن عربی، زبان*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۷
۴۷۶۷۸۴کد سؤال: 

  باشند. حروف جر می» ِبـ« ۴و در گزینۀ » ِبـ، علی« ۳، در گزینۀ »إلی« ۲، در گزینۀ »لِـ، إلی، کَ «، ۱در گزینۀ   

)۳ درس( ۲ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۸
۴۷۶۷۷۹کد سؤال: 

ها، اسلوب رشط وجود دارد.  در این گزینه نافیه است. در سایر جمله» ما«  

)۲ درس( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۹
۴۷۱۴۳۰کد سؤال: 

است.  فعل ناقصه حال نیست بلکه خرب» مرضعةً «صورت سؤال به حال اشاره دارد و   

  حال هستند. » یافعاً  -ساملةً  -معّززة -أسیرةً «ها:  در سایر گزینه  

)۷(درس  ۲ن قرآ  عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۵۰
۴۷۲۵۰۲کد سؤال: 

  است.» لیس«تنها فعل ناقصی که مضارع ندارد،   

  »یکون« » کان«  

  »یصیر« » صار«  

  »یصبح« » أصبح«  

  فعل ناقصه نیست).» صّیر(«فعل ناقصه نداریم  ۱دّقت: در گزینۀ   

)۵(درس  ۳ال: ساده * دين و زندگي سؤ مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۱
۴۷۱۵۴۱كد سؤال: 

 هـا نيـا. ستين موجود كي زمان و طول، عرض، حجم، مكان نييتع فقط م، منظورمانييگو مي سخن خداوند ۀليوس به جهان ريتقد از وقتي

.شود مي موجودات انيم روابط كليۀ و ها كيفيتها،  ژگييو ۀهم شامل الهي ريتقد. هستند رهايتقد نيآشكارتر و نيتر ساده

 باشد ، تعريف قضاي الهي مي۴و  ۳هاي  دقت كنيد كه گزينه.

)۶ درس( ۳ زندگي و دين*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۲
۴۰۷۳۷۵كد سؤال: 

 گـذارد نمايد كه براي مثال ظلم به ديگران و گناه در زندگي تأثير منفـي مي صورت سؤال اشاره به سنّت تأثير اعمال انسان در زندگي او مي

 ) ...و لكن كذّبوا(

 باشد. مي» امالء«بيانگر سنت  )لهم... نمليانّما (و آيۀ  ۴و  ۳هاي  ينهدقت كنيد كه قسمت اول گز

)۷ درس( ۲ زندگي و دين*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۳
۴۰۳۵۶۹كد سؤال: 

ار پرسش در طلب يار وخويشان خود را براي فراخواندن به اسالم دعوت نمود و در انتها پس از سه ببنا بر امر خداوند در آيۀ انذار، پيامبر 

عنوان برادر، وصي و جانشين معرّفي فرمودند. ، وي را بهياور و اعالم آمادگي امام علي 

)۶ درس( ۲ زندگي و دين*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۴
۴۰۱۲۱۵كد سؤال: 

  سربلندي مسلمانان در تمام نقاط جهان تالش كنيم و به ايـنخود را از ساير مسلمانان دور ندانيم و براي پيشرفت جهان اسالم و پيروزي و

».من اصبح و لم يهتّم بامور المسلمين، فليس بمسلم«توجه كامل داشته باشيم كه فرمود:  سخن پيامبر گرامي اسالم 
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 ۱ زندگي و دين*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۵
۴۷۶۹۱۹كد سؤال: 

  از حقايق عالم:كنار رفتن پرده

چيـز از جملـه شود و واقعيـت همـه رود و اسرار و حقايق عالم آشكار مي ها كنار مي در آن روز با تابيدن نور حقيقت از جانب خداوند، پرده

شود. ها و نيز حوادث تلخ و شيريني كه در زمين اتفاق افتاده است، آشكار مي اعمال و رفتار و نيات انسان

  ها: انسانزنده شدن همۀ

شود. ها آغاز مي پيچيد و حيات مجدد انسان بار ديگر بانگ سهمناكي در عالم مي

با اين صدا 

شوند. همۀ مردگان زنده مي

هايشان از ترس به زير افكنده است. ها سخت هراسان و چشم هاي آن دل
  گردند خداوند حاضر مي در پيشگاه

ــام انســان ــن هنگ ــار در اي هاي گناهك

گردند. دنبال راه فرار مي به

)۴ درس( ۱ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۶
۴۰۱۸۱۶كد سؤال: 

  مبيّن ديدگاه معتقدين به معاد است كه بـا )لهي الحيوان... و ما هذه الحياة الدّنيا الّا لهو و لعب و انّ الدّار اآلخرة(اعتقاد به معاد: آيۀ شريفۀ

گيرد. شود و شور، نشاط و انگيزٔه فعاليت و كار، زندگي او را فرامي اين ديدگاه، پنجرٔه اميد و روشنايي به روي انسان باز مي

 متالشي شـدن او، پرونـدٔه او را بـراي هميشـه كنند و با فرا رسيدن مرگ انسان و انكار معاد: گروهي وجود جهان پس از مرگ را انكار مي

باشد. مبيّن اين ديدگاه مي )و قالوا ما هي الّا حياتنا الدّنيا نموت و نحيا...(بندند. در اين ديدگاه، مرگ پايان زندگي است. آيۀ شريفۀ  مي

)۹ و ۸ هاي درس( ۱ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۷
۴۰۱۸۲۰كد سؤال: 

 »گويند خداي را سپاس كه به وعدٔه خود وفا و اين جايگاه زيبا را به ما عطا كرد. بهشتيان مي«

 دانيم كه ايم، خوب است خدا را سپاس بگوييم و شكرگزار او باشيم؛ زيرا مي بعد از محاسبه اگر معلوم شود كه در انجام عهد خود موفق بوده

هاست. ماناو بهترين پشتيبان ما در انجام پي

)۱۱ درس( ۱ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۸
۴۷۰۸۱۰كد سؤال: 

 با آن در ارتباط است. ۲در گزينۀ    شده باشد. در نتيجه پيام مطرح اين حديث با يكي از آثار محبت به خدا يعني پيروي از خدا مرتبط مي

  :كند، او را دوست ندارد. مي كسي كه از فرمان خدا سرپيچي«ترجمه«

)۱۲ درس( ۱ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۹
۴۷۰۸۱۷كد سؤال: 

شرطي كه قبل از ظهـر بـه حـدّ تـرخص تواند افطار نمايد. البته به اش را نگه دارد و وقتي به حدّ ترخص رسيد، مي بايد تا حدّ ترخص روزه

صورت بايد روزه را كامل كند. رسيده باشد، در غير اين

)۱ درس( ۱ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۰
۴۷۲۵۸۹كد سؤال: 

  گويند: پروردگارا به ما در دنيا نيكي عطا كن و در آخرت نيز نيكي مرحمـت فرمـا و مـا را از و بعضي مي(سورٔه بقره:  ۲۰۱بنا بر آيۀ شريفۀ

)عذاب آتش نگاه دار.

 باشند و براي زندگي ما ضروري هستند. مهم اين است كه هدف فرعـي را هاي اصلي و فرعي، هر دو خوب مي بنا بر آيات قرآن كريم، هدف

جاي هدف اصلي قرار ندهيم. به

)۶ درس( ۱ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۱
۴۷۶۹۲۵كد سؤال: 

گويند: شما در [دنيا] چگونه بوديد؟ گفتند: ما در اند، مي كنند، در حالي كه به خود ظلم كرده آنان را دريافت مي فرشتگان به كساني كه روح(

)فشار و مستضعف بوديم. فرشتگان گفتند: مگر زمين خدا وسيع نبود كه مهاجرت كنيد؟ سرزمين خود تحت

دهندٔه آگاهي روح در برزخ است. گو نشان و اين گفت

  )۵ درس( ۲ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱گزينۀ پاسخ:  -۶۲
۴۰۱۲۱۸كد سؤال: 

به مرجعيت ديني اشاره دارد. )يعلّمهم الكتاب و الحكمة(و » ابالغ وحي«به  )يتلوا عليهم آياته(عبارات  )لقد منّ اهللا...(در آيۀ شريفۀ 

)۱۸ سدر( ۲ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۳
۴۰۱۲۱۹كد سؤال: 

 دنبـال  ها را بـه گيرد، احتمال ناديده گرفتن برخي واقعيت هاي روحي دختر، آنگاه كه در فضاي محبت و عالقۀ جنس مخالف قرار مي لطافت

دارد.

 گيـرد، ممكـن رت ميشوند و طلب و درخواست از طرف پسر صو قدم نمي خاطر حيا و عزت نفس قوي خود، در ازدواج پيش چون دختران به

گيري كند. هاي پسر و سابقۀ او را بشناسد و با آگاهي كامل تصميم است حيا مانع از آن بشود كه دختر همۀ ويژگي

)۸ درس( ۲ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۴
۴۰۱۲۲۴كد سؤال: 

وارد بوديم كـه علـي  در كنار خانۀ خدا و در حضور حضرت رسول گويد:  مي عبداهللا انصاري، از صحابۀ خوب رسول خدا  جابربن

در همين هنگـام، آيـۀ زيـر بـر» اين مرد... بهترين شما در رعايت مساوات و ارجمندترين شما نزد خداست.«... فرمود:  شد، رسول خدا 

الحات اولئك هم خير البريّـة، كسـاني كـه ايمـان آوردنـد وانّ الّذين آمنوا و عملوا الصّ(نازل شد و پيامبر آن را قرائت كرد:  پيامبر خدا 

)كارهاي شايسته انجام دادند، اينان بهترين مخلوقات هستند.
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 ۲ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۵
۴۰۱۲۲۸كد سؤال: 

تر و آن خبرگان نيز از ميان فقها، آن كسي را كه براي رهبري شايسته كنند بنا بر قانون اساسي، مردم ابتدا نمايندگان خبرٔه خود را انتخاب مي

كنند. بر اين مبنا بود كه مقام معظم رهبري اين مسئوليت را برعهده گرفت. تشخيص دهند، به جامعه اعالم مي

)۷ درس( ۳ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۶
۴۰۷۴۰۵كد سؤال: 

 از نمودهاي عيني آن است.» توبه«عالي عليه خود داني، امري پسنديده است كه  انقالب خود

 گرداند.  گشايد و آرامش را به قلب او بازمي گردد و درهاي رحمتش را به رويش مي سوي او باز مي با بازگشت بندٔه گناهكار، خداوند نيز به
  )اِنَّ اهللاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعاً(

)۲ درس( ۳ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳زينۀ پاسخ: گ -۶۷
۴۰۷۳۸۸كد سؤال: 

روند و دوم بـه سوي او مي صمد در لغت به دو معناست: اول به معناي شخص بزرگي است كه نيازمندان براي رفع نياز خود به  )اهللاُ الصَّمد(

نيـاز در اين آيه اين است كه خداونـد غنـي و بي» صمد«ين مطلب، معناي است. با توجه به ا» پُر«معناي چيزي است كه توخالي نيست، بلكه 

سوي او دارند. همه در تمام امورشان به او محتاجند. است (از هر جهت پُر و كامل است) كه تمام مخلوقات به جهت رفع نياز خود، رو به

نياز است. ثانياً تنها خداوند اسـت كـه سـزاوار قصـد از هر جهت كامل و بيهاي برآمده از اين آيه عبارتند از اينكه، اوالً خداوند  بنابراين پيام

سوي خداست. كردن و برطرف كردن نياز مخلوقات است. ثالثاً توجه تمام موجودات خواسته يا ناخواسته به

)۲ درس( ۳ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۸
۴۰۷۳۹۲كد سؤال: 

كنـد و هـم شـكرگزار اي از بندگان خدا به انسان احسان كند و نيازي از نيازهايش را برطرف سازد، هم از آن انسان تشكر مي  زماني كه بنده

باشد. حاكي از همين امر مي شود كه حديث امام رضا  خداوند مي

)۱۰ درس( ۳ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۹
۴۶۹۶۷۴كد سؤال: 

اشدّاء علي(محوري در روابط است كه بايد با جبهۀ باطل با سختي و شدت مبارزه كرد  تمدن اسالمي يا همان حق ۶سؤال بيانگر معيار صورت 

.)رحماء بينهم(خوبي و محبت برخورد كرد  و با جبهۀ حق، به )الكفّار

)۴(درس  ۳ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۰
۴۷۱۵۴۷كد سؤال: 

 شيبـ يجان يب ، كالبدنيت بدون ، عمل؛ بنابراينباشد يم روح آن كالبد و بدن حكم در زين عمل شكل و است عمل روح ۀمنزل به تين و قصد

.ستين

 يلهـا نيـت يكار، دارا ٔهدهند انجام كه معناست نيبد يفاعل حسن .يفعل حُسن و يفاعل حُسن: باشد موجود »سنحُ« دو ديبا يعمل هر در

.شود انجام، است داده فرمان خداوند كه صورت همان به و يدرست به كار كه معناست نيبد زين يفعل حسن. باشد

 دهد (حسن فعلي دارد)، اما نيت الهي ندارد (حسن فاعلي ندارد). شده، فرد نماز را به همان شكل كه خدا دستور داده است، انجام مي در مثال ياد

  )۹ درس( ۳ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۱
۴۷۱۵۵۵كد سؤال: 

 ذهن در كه شود مي ياخرو يناشدن وصف يها پاداش و نعمات به انسان دنيرس موجب ينيد نيقوان و احكام به عمل و اعتماد و ينيد يزندگ

.كرد اشاره يبختخوش با همراه جاودان عمر به توان يم ها پاداش نيا جمله از. گنجد نمي انسان

 و اهللا من تقوا يعل انهيبن اسسّ( يۀآ در كه خداست تيرضا و يخشنود و تقوا يۀپا بر يزندگ يبنا همان ياله احكام به توجه و ينيد يزندگ

.است شده اشاره آن به )رضوان

)۴ (درس ۳) * دين و زندگي ۲ درس( ۱ زندگي و دين*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۲
۴۷۲۶۰۵كد سؤال: 

  خاطر آن اسـت كـه ؛ اين بـهگيرند و بازي مي  به مسخرهخوانيد، آن را  فرا مي نمازها هنگامي كه مردم را به  آن (سورٔه مائده:  ۵۸بنا بر آيۀ

  ).كنند تعقل نميها گروهي هستند كه  آن

 خوانيم كـه: اگـر مي» ايش معرفت و شناخت نسبت به خداوندافز«هاي تقويت اخالص، بخش  در درس چهارم سال دوازدهم، در قسمت راه

كسي گرفتار غفلت شد و چشم انديشه را به روي جهان بست، آيات الهي را نخواهد يافت و دل به مهر او نخواهد داد.

 تابـــد ز ذرات جهـــان مهـــر رخســـار تـــو مي
 

هر دو عـالم پـر ز نـور و ديـده نابينـا چـه سـود 
 

)۱۴ درس( ۲ زندگي و دين*  دشوار: سؤال شخصاتم ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۳
۴۰۱۲۳۳كد سؤال: 

  مطرح است. )لينذروا(سپس هشدار  )ليتفقّهوا(ابتدا تفقه  )و ما كان المؤمنون...(مطابق آيۀ شريفه

)۱ درس( ۲ زندگي و دين*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۴
۴۰۳۵۹۳كد سؤال: 

 شويم كه راه دوري از خسـران بـراي متوجه مي )العصر انّ االنسان لفي خسر الّا الّذين آمنوا و عملوا الصّالحات... و(ۀ با عنايت به آيۀ شريف

است.» چگونه زيستن«يا » كشف راه درست زندگي«انسان، 

  ابت خدا و رسول يـا همـان پـذيرشبه اج )استجيبوا هللا و للرّسول(باشد، كه عبارت  مي» دين«راه درست زندگي همان راه و روش الهي يا

دين الهي اشاره دارد.

)۱۰ درس( ۱ زندگي و دين*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۵
۴۰۱۸۲۶كد سؤال: 

حمتـه،قل افرأيتم ما تدعون من دون اهللا ان ارادني اهللا بضرّ هل هنّ كاشفات ضرّه او ارادني برحمة، هل هنّ ممسكات ر(با توجه به آيۀ شريفۀ 

تواند ضرري را از انسان دور سازد و يا رحمتي را بـه او مبناي توكل بر خداوند اين است كه فقط او مي )قل حسبي اهللا، عليه يتوكلّ المتوكلّون

تواند بازدارندٔه خداوند از اين امر باشد. برساند و كسي نمي
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)۱ درس( ۱ انگليسي زبان*  متوسط :سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۶
۴۰۱۸۴۳كد سؤال: 

ترجمه:

A :چه اتفاقي خواهد افتاد؟ ۲۰۵۰دانيد براي مدارس در سال  مي

B :.اميدوارم ديگر مجبور نباشيم به مدرسه برويم

دهندٔه مفهوم منفـي ش دوم نشاندر بخ anymoreكنيم. همچنين كلمۀ  بيني وقايع در آينده استفاده مي براي پيش willتوضيح: از ساختار 

اين عبارت است.

)۲ درس( ۲ انگليسي زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۷
۴۷۹۲۳۹كد سؤال: 

بيني كـرده اسـت كـه موفقيـت در رو، پيش ، كتابي در مورد ذهنيت الزم براي قرن پيش»يك ذهن كامالً تازه«ترجمه: اخيراً، دنيل پينك در 

تفكر خالق وابسته است.آينده به 

كرد بيني مي ) پيش۴  بيني كرده بود ) پيش۳  بيني شد ) پيش۲  بيني كرده است ) پيش۱

در جملۀ وابسته بايـد شـكل گذشـته willها، فعل  ) را انتخاب كنيد، طبق قانون توالي زمان۴و  ۳هاي  هاي گذشته (گزينه توضيح: اگر گزينه

(would) توجه داشته باشيد قيد زمان  گرفت. همچنين به خودش ميrecently باشد. هاي حال كامل مي از نشانه

)۳ درس( ۳ انگليسي زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۸
۴۰۷۳۱۹كد سؤال: 

؟داد د اتومبيل را ببريد و رانندگي كنيد، آيا مادر شما نيز اين اجازه را مياد اگر پدر شما به شما اجازه ميترجمه: 

باشد: صورت زير مي شرطي نوع دوم به عملي در زمان حال و يا آينده اشاره دارد كه امكان وقوع آن وجود ندارد و ساختار آن بهتوضيح: 

»If + فاعل + گذشتهفعل فاعل،  + + would/could/mightفعل ساده «

است. ۲باشد و بنابراين شرطي نوع  ، زمان جمله گذشته مي»let«در آخر فعل » s«وجود  دليل عدم توجه كنيد به

)۱ درس( ۳ انگليسي زبان*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۹
۴۷۹۲۴۱كد سؤال: 

، در يك مسابقه براي ساختمان وزارت دارايي، يك طراحي مدرن توسط والديمير آلوز دسوآ انتخاب شد، اما بعدا كنـار۱۹۳۷ترجمه: در سال 

گذاشته شد.

، بخشي از آن حذف شده است:butساز  پايه خاطر حرف ربط هم شدٔه جملۀ زير بوده است كه به ين جمله در حقيقت شكل كوتاهتوضيح: ا

… a modernist design entry by Wladmir Alves de Souza was chosen, but (it was) later rejected. 
)۴(درس  ۱ انگليسي زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲ ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۰

۴۷۰۸۴۴كد سؤال: 

براي كودكان هستند. سرگرميهاي مدرن  هاي كامپيوتري در ميان شكل ترجمه: بازي

) رصدخانه۴  ) سرگرمي۳  ) ترجمه۲  ) موقعيت۱

)۴(درس  ۱* زبان انگليسي  دشوار: سؤال مشخصات ▲ ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۱
۴۷۰۸۴۶كد سؤال: 

سال قبل بودند. ۱۰۰۰ها حداقل مربوط به  زده بود. آن درون آن ظرف شگفت قديمي (عتيقه)سكۀ  ۴۶ترجمه: آقاي كريمي از پيدا كردن 

) قديمي، كهن۴  ) تأكيدي۳  ، مقتضي) مناسب۲  ) مناسب۱

)۱(درس  ۲ن انگليسي زبا*  متوسط: سؤال مشخصات ▲ ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۲
۴۰۳۸۴۰كد سؤال: 

.ايم نبودهحال قادر به ايجاد يك ايده  به ما تا، مختلفداليل  يم، گرچه بها ما اين پيشنهاد را فراموش نكردهترجمه: 

نسبي، متناسب) ۴  انعكاسي) ۳  مختلف) ۲  درخشان، تابنده) ۱

)۳(درس  ۲بان انگليسي ز*  متوسط: سؤال مشخصات ▲ ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۳
۴۰۱۱۳۴كد سؤال: 

زيبايي آواز بخوانند. و به تاب بخورندترجمه: پرندگان در فصل بهار دوست دارند روي درختان 

) گاز گرفتن، گزيدن۴  ) قرض دادن۳  ) غرق شدن۲ ) تاب خوردن۱

)۲ درس( ۳ انگليسي زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲ ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۴
۴۰۳۸۳۳كد سؤال: 

سال از افسـردگي مدت از اين )طول(از مردم در  بسياري -ها خاطر آن يا شايد به -تعطيالت و تزئينات هاي شاديتمام وجود حتي با ترجمه: 

.برند رنج مي

چسبيدن به، گير كردن) ۴  وجو كردن لغت جست) ۳  فهميدن )۲ رنج بردن از) ۱

)۲(درس  ۳ان انگليسي زب*  متوسط: سؤال مشخصات ▲ ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۵
۴۰۳۸۳۵كد سؤال: 

شد. نفر ۲۳كشته شدن هفت كشتي و  از بين رفتن، باعث يجاد شده بودا از تركيب خطاهاي فني و انساني اي كه هحادثترجمه: 

فقدان، از دست رفتن) ۴  انتقال) ۳  جزرومد) ۲  آلودگي )۱

)۴(درس  ۱* زبان انگليسي  دشوار: سؤال مشخصات ▲ ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۶
۴۷۰۸۴۳كد سؤال: 

ها ها را كسب كنند. (مورداحترام آن آن احترامين كالس را رعايت كنند، بايد ان قواننشآموزا خواهند كه دانش كار، اگر مي ترجمه: معلمين تازه

واقع شوند.)

) انتخاب۴  ) رفتار۳  ) احترام۲  ) فرهنگ۱
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 ۳مشخصات سؤال: دشوار * زبان انگليسي  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۷
۴۰۳۸۳۸كد سؤال: 

ديگري در كشورهاي اروپايي ندارد. معادلسسه هيچ ؤزيرا اين م، ها لذت خواهيد برد سشركت در اين كال ۀكنم كه شما از تجرب من فكر ميترجمه: 

مالحظه، بررسي) ۴  معادل، برابر) ۳  نظر، عقيده) ۲  تجمع، دسته) ۱
۴۰۳۸۴۱كد سؤال: 

  ترجمۀCloze Test:

كنند و بـا يكـديگر و همچنـين بـا محـيط اكوسيستم عبارت است از يك گروه از حيوانات و گياهاني كه در يك منطقۀ خاص زندگي مي

. ايـنتصور شودتعامل ميان تمام موجودات در يك محيط مشخص  شكل تواند به همچنين مي  . اكوسيستمهمكاري دارندفيزيكي اطراف خود 

ها با هم شكل انواعه هاي ميكروسكوپي گستردگي داشته باشند و تمام اين موجودات ب موجودات زنده ممكن است از حيوانات بزرگ تا باكتري

اي ديگر ايفا كند. عنوان مثال، يك گونه ممكن است نقش غذا را براي گونه كنند. به همكاري مي

تواند تـا حـد ، ميدفن زبالهسازي و  هاي انساني، مانند خانه كنند. فعاليت مردم، بخشي از اكوسيستمي هستند كه در آن زندگي و كار مي

ها را تخريب كند. مديريت صحيح اكوسيستم، كليد سالمت عمومي و حفظ تنوع در ي آسيب برساند يا حتي آنهاي محل زيادي به اكوسيستم

مانع پيشرفت اقتصادي شويم. بدون اينكههاي محلي پيدا كنيم  سيارٔه ما است. ما بايد راهي براي محافظت از اكوسيستم

۳پاسخ: گزينۀ  -۸۸
۴۰۳۸۴۲كد سؤال: 

سمت ) دويدن به۴  ) همكاري كردن با۳  تقاضا كردن براي) ۲  ) چرخيدن به دور۱

۲پاسخ: گزينۀ  -۸۹
۴۰۳۸۴۳كد سؤال: 

۲وجود مفعول بعد از جاي خالي بايد از ساختار مجهول استفاده شود كه تنها گزينـۀ مجهـول گزينـۀ  توضيح: با توجه به معني عبارت و عدم

باشد. مي

۴پاسخ: گزينۀ  -۹۰
۴۰۳۸۴۴كد سؤال: 

) تنوع۴  ) آرايش، تنظيم۳  ) نوع۲  جايگزيني) ۱

۲پاسخ: گزينۀ  -۹۱
۴۰۳۸۴۵كد سؤال: 

) هزينۀ سرمايش۴  ) پهنۀ آبي۳  ) انباشت زباله۲  نشاني ) آتش۱

۱پاسخ: گزينۀ  -۹۲
۴۰۳۸۴۶كد سؤال: 

) سراسر۴  عالؤه ) جمع، به۳  ) در طي۲  ) بدون۱
۴۰۳۸۵۲كد سؤال: 

  ۱ترجمۀ درك مطلب:

هاي جديد و قوانين گرامر را خوب بياموزند و زودتر از توانند كلمه مي  ها ها توانايي يادگيري زبان را دارند. آن رسد بعضي از آدم به نظر مي

شود كه يـادگيري زبـان چيزي سبب مي تر باشند، پس چه ها از بقيه باهوش رسد كه آن گيرند. به نظر نمي بقيه نوشتن به زبان جديد را فرا مي

هايي كه فراگيري زبـان آموزان موفق بياندازيم، احتماالً تعداد كمي از تكنيك تر به اين زبان تر باشد؟ شايد اگر يك نگاه دقيق ها آسان آنبراي 

يابيم. كند، مي تر مي ها راحت را براي آن

ها راه خودشان را بـراي يـادگيري تند، آنها وابسته به كتاب يا معلم نيس آموزاني مستقل هستند. آن آموزان موفق زبان اول از همه، زبان

هاي زننـده حدس  هـا كنند تا الگو و قوانين خودشان را پيدا كننـد. آن خود تالش مي  ها جاي صبر براي توضيح معلم، آن كنند. به زبان پيدا مي

زننـد. اشتباه است، دوباره حدس مي ها دهند. وقتي كه حدس آن گيري خودشان را شكل مي گردند و نتيجه خوبي هستند كه دنبال سر نخ مي

كنند تا از اشتباهشان درس بگيرند. سعي مي  ها آن

هـا از مـردم آموزان موفق منتظـر فرصـت بـراي اسـتفاده از زبـان نيسـتند و آن رو، زبان آموزش فعال است. ازاين آموختن موفق زبان، 

هـا از تكـرار كننـد. آن برقراري ارتباط امتحـان مي برايها هرچيزي را  آنها را اصالح كنند.  خواهند كه وقتي اشتباهي مرتكب شدند، آن مي

مشتاق به خطا كردن و سعي مجدد هستند. وقتي معاشـرت سـخت  ها آن ،هراسند شنوند و يا گفتن چيزهاي عجيب نمي كردن چيزي كه مي

ها اين مهم است كه به زباني كه در حال فراگيري آن هسـتند، توانند اطالعاتي كه دقيق و كامل نيستند را بپذيرند. براي آن ها مي شود، آن مي

فكر كنند تا معني هر حرفي را متوجه شوند.

ها ياد ها در ارتباط باشند و از آن خواهند زبان را بياموزند تا با انسان ها مي هستند. آن هدفمندآموزاني  آموزان موفق، زبان در نهايت، زبان

خواهند كه آن را ياد بگيرند. طور مرتب تمرين كنند، چون مي ت كه استفاده از زبان را بهها آسان اس بگيرند. براي آن

۲پاسخ: گزينۀ  -۹۳
۴۰۳۸۵۳كد سؤال: 

هاي مخصوصـي اسـتفاده هاي موفق تكنيك آموز زبان«تر ياد بگيرند؟  ها زبان را آسان شود تا بعضي چيزي باعث مي ترجمه: بر اساس متن، چه

»كنند. مي

۲پاسخ: گزينۀ  -۹۴
۴۰۳۸۵۴كد سؤال: 

»هايي كه در متن آمده است را امتحان كنيد ممكن است بهتر شويد. اگر يادگيري زبان شما با موفقيت كمي همراه بوده، اگر تكنيك«ترجمه: 

اين جمله چه معنايي دارد؟

»د.هاي خوب آموزش زبان را امتحان كنن اند بايد تكنيك آموزاني كه كمتر موفق زبان«
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۱پاسخ: گزينۀ  -۹۵
۴۰۳۸۵۵كد سؤال: 

»گيرند. ها مستقل، فعال و با هدف ياد مي آن«گيرند؟  آموزان موفق چگونه زبان را ياد مي ترجمه: بر طبق اين متن زبان

۴پاسخ: گزينۀ  -۹۶
۴۰۳۸۵۶كد سؤال: 

»هاي خوب نمايد. به استفاده از تكنيكآموزان را تشويق  زبان«ترجمه: هدف نويسنده از نوشتن اين مقاله اين است كه 
۴۷۱۴۸۶كد سؤال: 

  ۲ترجمۀ درك مطلب:

بودند. يسنگ يرهايشيي، كادو يايدر فروشگاه اش يفروش يكاالها نيتر ، امسال محبوبوركيويدر شهر ن يتنيو ييكايهنر آمر ٔهدر موز

مجبـور بودنـد انيها را بخرند. مشـتر آن همان لحظه توانستند ي، ولي مردم نمشدندساخته  انگيك گوو يكا ينيتوسط هنرمند چ رهايش نيا

بـه، يكرد. سپس كا ميدارند انتخاب  ازين رهاياز همه به ش شتريكرد ب يرا كه فكر م يانيمشتر يدارند. كا نياز رهايدهند كه چرا به شب حيتوض

.فروخت محل قرار دادنشان ميدستورالعمل  ي را همراه باسنگ يرهايهركدام، شبراي دالر  ۱۰۰۰تا  ۵۰۰ قيمت

است. »باد و آب« يمعن به شويي) (فنگ كلماتاين است.  ينيچ يميسنت قد كياست كه  ييشو مربوط به فنگ يسنگ يرهايش تيمحبوب

نيبه بهتـركنند اگر خانه و محل كار خود را  ياحساس م ني. معتقدشود مي ها آنقرار گرفتن و مكان  يشامل انواع انرژ يشو فنگ كارگيري به

شما خوب خواهد بـود. اگـر يشود و زندگ يخوب م يخوب باعث جذب انرژ چيدمان كيبود.  دياهموفق خو ي، در زندگبچينيدممكن شيؤه 

 .داشتدنبال خواهد  بد به ي، انرژشده باشد چيده بدشما  ۀخان
بـزرگ، ماننـدي خصوص در شهرها به .كرده است رييتغ نيااعتقاد نداشتند، ولي  ييشو كشور به فنگ نيا افراد زيادي در، شيسال پ ده

يهـا خانـهكردن  پيـدا هـا در كنند تا به آن يرا استخدام م ييشو فنگ بيشتري كارشناسانتعداد افراد هر روز آنجلس، اكنون  و لس وركيوين

 كنند. كمكشان  يزندگ كردن بهترمناسب و 
گذاريد ميرا در آن  ليكه وسا يي، ولي توجه به جاديبگو نانيتواند با اطم يكس نم چي؟ هبخش است نتيجه ييفنگ شو كارگيري بهواقعاً  ايآ

  نكنيم؟، پس چرا آن را امتحان كند بهتر ميشما را  ياحتماالً زندگ ها انبوه آشغال كردن زيو تم

  ۴پاسخ: گزينۀ  -۹۷
۴۷۱۴۸۷كد سؤال: 

وخت.فر يم........ ....... خود را يسنگ يرهايش انگيك گوو يطبق متن، كاترجمه: 

 كرد ميدالر پرداخت  ۱۰۰۰تا  ۵۰۰ ي كه) به هركس۱
 كرد ميرا پرداخت  متيق نيكه باالتر ي) به هركس۲
 داشتنداعتقاد  ييشو كه به فنگ ي) فقط به كسان۳
 دارند يشتريب اجياحتآن شيرها كرد به  يكه فكر م ي) فقط به كسان۴
۴پاسخ: گزينۀ  -۹۸

۴۷۱۴۸۸كد سؤال: 

  ه ............... .بزير آن خط كشيده شده است، اشاره دارد  ۳پاراگراف  در كه thatترجمه: كلمۀ 

ييشو فنگ تي) محبوب۴  ييشو به فنگ ني) معتقد۳  ييشو ) فنگ۲  ) كشور۱

۳پاسخ: گزينۀ  -۹۹
۴۷۱۴۸۹كد سؤال: 

شود؟ يم يبانيپشت متنتوسط  ييشو در مورد فنگ ريز يها جملهاز  كي كدامترجمه: 

 كنند. يم ليتبد يباد و آب را به انرژ ييشو ) كارشناسان فنگ۱
 .ده استشروع ش شياست كه از حدود ده سال پ ديجد رويۀ كي ييشو ) فنگ۲
 شود. يم اعمالخاص ي روش و مبلمان به اءياش نديبا چ ييشو ) فنگ۳
 انجام است. لآنجلس قاب و لس وركيويبزرگ مانند ن يفقط در شهرها ييشو ) فنگ۴
۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰۰

۴۷۱۴۹۰كد سؤال: 

  آخر متن ............... سؤال ترجمه: 

 .كند يم يبانيپشت يقبل ۀجمل از )۲  .كند يم يرا معرف يدي) موضوع جد۱
شود براي اينكه از خواننده يك جوابي را بگيرد. ) پرسيده مي۴  كند. موضوع اصلي متن را اصالح مي) ۳
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  )۲، درس ۱ فصل( ۱ آمار و رياضي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰۱
۴۷۶۷۲۰كد سؤال: 

(a b)(a ab b ) a b , (a b)(a b) a b       2 2 3 3 2 2 نكته :

كنيم: د تفاضل مكعبات دو جمله و مخرج كسر دوم را با اتحاد مزدوج تجزيه ميمخرج كسر اول را با كمك اتحا

(x )x x x x x x x x x
(x )(x ) (x )(x ) (x )(x )x x (x )(x x )

         
     

         

2 2
3 2 2

2 22 4 6 2 4 6 2 6 2 4
2 2 2 2 2 28 4 2 2 4 (x ) 2 x(x )



2

22

xحال مقدار   
7
دهيم: را قرار مي4

 
 

2 2 87 124 4
)۳، درس ۲ فصل( ۱ آمار و رياضي*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰۲

۴۷۶۷۲۱سؤال:  كد

ساعت  ۱ساعت استخر را پر كند، در  xدر  Aاگر شير 
x
1

xدر  bكند و شير  استخر را پر مي  سـاعت ۱كنـد، پـس در  استخر را پـر مي 8

x 
1

م، در يك ساعتكند. اگر هر دو شير را با هم باز كني استخر را پر مي8
/
1

7 شود، پس داريم: استخر پر مي5

x x / x x
    

 
1 1 1 1 1 2

8 7 5 8 15
x(xدو طرف تساوي را در  )15   كنيم: ضرب مي 8

jIdUH ¾Äq\U
¥oTz¶ à¾±μ]

(x ) x x(x ) x x x x x x
x

x x (x )(x )
x



            


         

 

2 2

2 2

1 5 8 1 5 2 8 1 5 1 20 1 5 2 1 6 2 1 4 1 20 0
1 27 60 0 1 2 5 0 5





12در  Bبنابراين شير    كند. يساعت استخر را پر م ۲۰يعني  8

)۳، درس ۲ فصل( ۲ آمار و رياضي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰۳
۴۶۹۴۸۰كد سؤال: 

شود: رو تعريف مي صورت روبه به gو  fنكته: مجموع دو تابع 

f g f g(f g)(x) f (x) g(x) ; D D D    

با توجه به نكته داريم:

     f g f gD D D , ,c , , , c        2 3 1 2 0 2 1 1 

داريم: gو  fمنۀ براي مقادير مشترك در دا

x : (f g)( ) f ( ) g( ) a b a b            2 2 8 2 2 8 1 8 7
x : (f g)( ) f ( ) g( ) a a              1 1 6 1 1 6 4 6 2

bپس   . در نتيجه:5

b c ( )    5 1 4
)۲، درس ۲ فصل( ۲ آمار و رياضي*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۰۴

۴۰۳۷۱۰كد سؤال: 

رو است: روبهصورت  نكته: تابع عالمت به

x
sign(x) x

x


 
 

1 0
0 0

1 0
داريم: Aبا توجه به عبارت 

/          3 2 1 8 4 4

/      2 1 4 1


/

sign( )      
6

7 4 3 7 48 0 7 48 1


 

A بنابراين:   
4 1 31
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(*▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰۵
۴۷۲۳۸۸كد سؤال: 

رو است: صورت روبه نكته: مثلث خيام به

۱            سطر اول

۱  ۱          سطر دوم

۱  ۲  ۱        سطر سوم

۱  ۳  ۳  ۱     سطر چهارم

۱  ۴  ۶  ۴  ۱    سطر پنجم

x)دست آوردن حاصل  براي به ) استفاده كنيم و داريم: بايد از ضرايب سطر پنجم در مثلث خيام 42

 
a b

(x ) x x ( ) x ( ) x ( ) ( ) x x x x          4 4 3 1 2 2 1 3 4 4 3 22 1 4 2 6 2 4 2 1 2 8 24 32 16

بنابراين:

a b   24 32 56
)۴، درس ۳ فصل( ۱ آمار و رياضي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲ ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۰۶

۴۷۲۳۹۱كد سؤال: 

yنكته: طول رأس سهمي  ax bx c  2  برابر
bx
a

  است.2

xاز تساوي  y 4 40 ،x  را برحسبy نويسيم:  ميx y  4 40
xy  :برابر است باxy ( y )y y y     24 40 4 40

ازاي آمده به دست عبارت به
b
a

 ماكزيمم مي2 شود:  ،
b
a
 

 

40 52 8

)۱، درس ۳ فصل( ۲ آمار و رياضي*  دشوار: سؤال مشخصات ▲ ۱زينۀ پاسخ: گ -۱۰۷
۴۷۶۷۳۸كد سؤال: 

نكته: نرخ بيكاري عبارت است از نسبت جمعيت بيكار به جمعيت فعال.

نشان دهيم، داريم: xدر اينجا اگر جمعيت بيكار را با 

x x x x x x
x x

         
 

30 3 10 12600 3 7 12600 1800100 4200 10 4200
پس جمعيت فعال برابر با  4200 1800 درصد برسد. ۱۲درصد كاهش يابد و به  ۱۸درصد،  ۳۰خواهيم نرخ بيكاري از  است. حال مي 6000

تعداد بيكارهاي جديد
y y     

12 12 60 720100 6000
يعني بايد  1800 720 شغل جديد ايجاد شود. 1080

)۱، درس ۳ صلف( ۲ آمار و رياضي*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰۸
۴۷۲۴۰۵كد سؤال: 

نكته:

oÊºjn¼¶ −Iw nj ¯I¨ }iI{ ¾ÄIQ −Iw nj ¯I¨ }iI{
¾ÄIQ −Iw nj ¯I¨ }iI{


  نرخ تورم (درصد) 100

با توجه به نكته داريم:


  

270 100 100 نرخ تورم170100

  )۲، درس ۳ فصل( ۲ آمار و رياضي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰۹
۴۷۹۱۳۹كد سؤال: 

كنيم: طۀ ميانگين را حساب ميهاي جدول نق با توجه به داده

IÀ ¸Ã«ºIÃ¶

IÀ ¸Ã«ºIÃ¶

x

M( , )

y

     



      


1 2 3 4 5 35
3 70

40 50 70 90 1 0 0 705

 

نويسيم: معادلۀ خط گذرنده از نقطۀ ميانگين و نقطۀ آخر را مي

( , ) , ( , )3 70 5 100
( , )y x b b b y x

            


3 70100 70 15 15 70 45 25 15 255 شيب3

xروز پنجشنبه معادل با   ه برابر است با:يابي در پنجشنب است، پس مقدار برون 6

y ( )  15 6 25 115
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(*▲ ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱۰
۴۷۹۱۲۵كد سؤال: 

رو است: صورت روبه اي به نكته: نمايش اعداد روي نمودار جعبه

نويسيم: ها را مي شده، داده اي داده از نمودار نقطه

, , , , , , , , , , , ,1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 4 1 4 1 5 1 5 1 6 1 6 1 6
كنيم: ميانه و چارك اول و سوم را حساب مي

³»j ¾à μÃº−»H à¾μÃº

Q
Q / Q /

, , , , , , , , , , , ,
 

 
   2

1 3
11 12 15 1611 5 15 52 2

11 11 11 12 13 13 14 14 15 15 16 16 16
 

 

كنيم: اي را رسم مي نمودار جعبه

(b d) c ( / / )     11 5 15 5 14 13

)۱، درس ۱ فصل( ۲ آمار و رياضي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۱
۴۰۳۷۱۳كد سؤال: 

صورت زير است: تركيب عطفي، فصلي، شرطي و دوشرطي دو گزاره بهنكته: جدول ارزش 

p qp qp qp qqp

دددددد

دنندنن

ندنددن

نننندد

~ارزش گزاره  q p زماني نادرست است كه ارزش ،p  و~ q  يكسان نباشد، يعني يكي درست و يكي نادرست باشد، يعنيp  وq بايد هـر

كنيم: مي ها را بررسي هاي گزينه دو درست يا هر دو نادرست باشند. در هر دو حالت ارزش گزاره

Swnj SwnjIº Swnj Swnj
SwnjIº Swnj SwnjIº SwnjIº

p , ~ q p , q
p , ~ q p , q


 

  

۱گزينۀ   ۲گزينۀ   ۳گزينۀ   ۴گزينۀ 

p q~ p q~ p qp q  ~ p  q  p

د  د  ن  ددند

ن  ن  د  ننند

حتماً درست است. ۴پس فقط ارزش گزارٔه گزينۀ 

)۲، درس ۱ فصل( ۳ آمار و رياضي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۲
۴۷۹۱۴۰كد سؤال: 

، حالت جديد توليد نكرده است و ترتيب انتخابشده پس از انتخاب جايي اشياي انتخاب شيء را كه جابه nشيء از  rهاي  نكته: تعداد انتخاب

شود: رو محاسبه مي صورت روبه اهميت نداشته باشد به

n n!
r r! (n r)!

 
   

آموزان  تعداد كل دانش  3 4 5 ها انتخاب كنيم. پس: نفر از بين آن ۴خواهيم  است. مي 12

!n(S)
! !

    
         

12 12 12 11 10 9 5 9 114 8 4 4 3 2
تا دوازدهم) انتخاب شوند، پس: ۵تا دهم و  ۳آموز ديگر ( دانش ۸تاي ديگر از بين  ۲آموز يازدهم و  دانش ۴آموز از بين  دانش ۲يم خواه مي

n(A)
     

       
   

4 8 4 3 8 7 6 282 2 2 2

P(A)بنابراين: 
 

 
6 28 56

5 9 1 1 1 65

min Q1 Q2 Q3 max
(−»H ¥nIa) (³¼w ¥nIa)(¾ºIÃ¶)

a b c d e
min  11

Q /1 11 5 Q 2 14 Q /3 15 5
max  16
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(*▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۱۳
۴۷۹۱۲۸كد سؤال: 

گيريم: دو حالت زير را در نظر مي

·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä   
5 4 3 1 باشد 60 صفر يكان : رقم

·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä   
4 4 3 3 يكان، : 144 باشد۶و۲،۴رقم

بنابراين  60 1 44 20 توان نوشت. شده مي عدد با ويژگي خواسته 4

)۲، درس ۱ فصل( ۳ آمار و رياضي*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴گزينۀ پاسخ:  -۱۱۴
۴۷۲۳۹۶كد سؤال: 

P(Aدر نظر بگيريم، به دنبال » باشد ۷شده  مجموع اعداد ظاهر«را  Bو پيشامد » باشد ۳شده  مجموع اعداد ظاهر«را  Aاگر پيشامد  B)
گرديم؛ داريم: مي

P(A B) P(A B)  1 
نويسيم: را مي Bو  Aحال پيشامدهاي 

 
 

A ( , ) ,( , )

B ( , ) ,( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )





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

بنابراين:

 A B ( , ) ,( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) 1 2 2 1 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1

P(A B)     
8 2 71 136 9 9

)۳، درس ۴ فصل( ۱ آمار و رياضي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۵
۴۷۶۷۲۴كد سؤال: 

صـورت زيـر دهند كـه به (سيگما) نشان مي ها را با نماد  معيار آن داشته باشيم، انحراف nx، ... وx1 ،x2ت صور مشاهده را به nنكته: اگر 

شود: تعريف مي

n(x x) (x x) (x x)
n

     
 

2 2 21 2 
 

آوريم: دست مي هكنيم و ميانه را ب ها را مرتب مي ابتدا داده

Q

, , , , , ,


2

12 12 13 14 15 16 16 

كنيم: مانده را پيدا مي دادٔه باقي ۶ميانگين 

x     
  

12 12 13 15 16 16 84 146 6
كنيم: معيار را حساب مي حال انحراف

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )               
   

2 2 2 2 2 212 14 12 14 13 14 15 14 16 14 16 14 4 4 1 1 4 4 36 6 

)۳، درس ۱ فصل( ۳ آمار و رياضي*  ساده: سؤال مشخصات ▲ ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۶
۴۷۱۳۴۶ل: كد سؤا

ترتيب زير است: هاي چرخۀ آمار در حل مسائل به گام

ها سازي داده ) گردآوري و پاك۳  ريزي ) طرح و برنامه۲) بيان مسئله۱

گيري ) بحث و نتيجه۵ها ) تحليل داده۴

ها، در گام سوم چرخۀ آمار قرار دارد. دهي داده سازي و سازمان پس پاك

)۲، درس ۲ فصل( ۳ آمار و رياضي*  متوسط: سؤال تمشخصا ▲ ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۷
۴۰۷۱۵۶كد سؤال: 

naاز رابطۀ  dمشترك  و اختالف a1نكته: جملۀ عمومي دنبالۀ حسابي با جملۀ اول  a (n )d  1 آيد. دست مي به 1

واحد بيشتر از جملۀ پنجم است، پس: ۸جملۀ سوم، 

a a (a d) (a d) a d a d d d                 3 5 1 1 1 18 2 4 8 2 4 8 2 8 4
dاست. با داشتن  ۱۸جملۀ دهم اين دنباله   4كنيم: ، جملۀ اول را حساب مي

a a d a ( ) a a          1 0 1 1 1 19 1 8 9 4 1 8 36 54
دهيم: قرار مي -۱۸نويسيم و آن را برابر  جملۀ عمومي اين دنباله را مي

na a (n )d (n )( ) n n n n                    1 1 1 8 54 1 4 1 8 54 4 4 4 58 1 8 4 76 1 9
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۴۰۷۱۶۱كد سؤال: 

:

nرابطۀ ، از rمشترك  و نسبت a1اُم دنبالۀ هندسي با جملۀ اول n: جملۀ۲نكتۀ 
na a r  آيد. دست مي به 11

n، رابطۀ بازگشتي ۱با توجه به نكتۀ  na a 1 rمشترك  ، مربوط به يك دنبالۀ هندسي با نسبت2  است. 2

جملۀ سوم اين دنباله
5
است، پس:4

a a r a ( ) a    2 23 1 1 1
5 524 1 6

aحال با داشتن  1
5

1 rو 6  كنيم: ، جملۀ هشتم را حساب مي2

a a r       7 78 1
5 52 1 28 5 8 401 6 1 6

)۲، درس ۳ فصل( ۳ آمار و رياضي*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۹
۴۰۳۷۲۸كد سؤال: 

سال و ۱«يا » ماه ۴سال و  ۱«شود،  ماه مي ۱۶
1
شود كه مي» سال3

4
سال.3

t1سال از رابطۀ  tشود، پس مقدار آن بعد از  برابر مي ۸واحد بوده و هر سال  ۱۰۰۰چون مقدار اوليۀ اين ماده  0 0 0 آيـد. حـاال دست مي به 8

، عددtكافيست جاي 
4
را قرار دهيم:3

( )
( )


         

4 4 433 43 3 31 0 0 0 8 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 6 1 60 0 0
)۳، درس ۳(فصل  ۳سؤال: متوسط * رياضي و آمار  مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۲۰

۴۰۳۷۲۶كد سؤال: 

صورت سؤال داريم:  با توجه به

Â²»H oM Hn ³»j ¾à ²jI÷¶ nj ÁnHm¬ïÁI] IM
´Ã¹¨ïÂ¶ ´Ãv£U −»H à¾²jI÷¶

x f ( ) a b abf (x) ab b a a
abf ( ) a b

             
   

2
2

1 2 2 8 14 4 22 22 8 8

xfصورت  به fپس ضابطۀ تابع  (x)  
1 است.42

fبنابراين: ( )       
1
21 1 1 14 4 2 12 2 2 2

)۱(بخش  اقتصاد*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۱
۴۰۱۶۱۸كد سؤال: 

نكـه اسـالم ارتقـاي معنـوي انسـان وكند. در واقع با اي هاي ديني آن اشاره مي به اهميت اقتصاد در اسالم و آموزه ۲جز گزينۀ  همۀ موارد به

اعتنايي به مسائل دنيوي و اما بيكند انسان را از اسير شدن به ماديات و دلبستگي به دنيا برهاند،  خداگونه شدن او را مدنظر دارد و تالش مي

بيند. دست آوردن آخرت را در گروي از دست دادن دنيا نمي و به وجه قبول ندارد هيچ اقتصادي را به

)۴ بخش( اقتصاد*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۲
۴۷۰۶۰۳كد سؤال: 

شود. همچنين اسـتقراض بـراي تـأمين بدترين نوع استقراض، استقراض از بانك مركزي است كه با افزايش نقدينگي موجب افزايش تورم مي

باشد. هاي جاري دولت كاري غيرعاقالنه مي هزينه

)۵ بخش( اقتصاد*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۳
۴۷۰۶۰۹كد سؤال: 

اي از دنيا از نقطه حركت سرمايه و مهاجرت نيروي انسانيبه مسائلي چون  صادرات و واردات كاال و خدماتبر  الملل، عالوه  الف) در اقتصاد بين

اي و هاي اقتصـادي منطقـه نحـؤه عملكـرد سـازمانو گيري  شود، همچنين شكل اي ديگر كه وضع بهتري دارد نيز پرداخته مي به نقطه

الملل گنجانده شده است. نيز در حوزٔه تعاريف اقتصاد بين المللي بين

آن) شرق آسيا (آسه ترتيب عبارتند از: آمريكا، ژاپن، اتحاديۀ اروپا و اتحاديۀ ملل جنوب ب) چهار منطقۀ قدرتمند تجاري جهان به

تـرين از مهم (IDA)المللـي توسـعه  و مؤسسـۀ بين (WTO)، سـازمان تجـارت جهـاني (IMF)المللي پول  ج) بانك جهاني، صندوق بين

روند. (هر چهار گزينه درست هستند.) شمار مي هاي تأثيرگذار بر اقتصاد جهان به سازمان

)۴ بخش( اقتصاد*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۲۴
۴۷۰۶۱۱كد سؤال: 

اي بـه هاي توسـعه هاي دولتي و برخي سـازمان ها و بيمه هاي دولتي به استثناي بانك حاصل از فروش كاال و خدمات شركتتمامي درآمدهاي 

شود. داري كل كشور واريز مي شده از سوي خزانه هاي معرفي حساب

 رياضي و آمار ۳ فصل ۳، درس ۱( 
۱۱۸ پاسخ: گزينۀ ۲ ▲

 r نشان دهنده يك دنبالۀ هندسي با نسبت مشترك ، a rn n  a نكتۀ ۱ رابطۀ بازگشتي+ 1=
است.
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 اقتصاد*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۵
۴۷۰۶۱۲كد سؤال: 

الملل براي توليدكنندگان: ت بينالف) فوايد تجار

باشد. اي موردنياز و مواد اوليه و مواد خامي كه در كشور موجود نمي ) تأمين كاالهاي سرمايه۱

) دسترسي به بازارهاي وسيع خارجي براي جبران محدوديت بازارهاي داخلي۲

االهاي داخلي) ايجاد رقابت سالم با كاالهاي وارداتي مشابه و ارتقاي كيفيت ك۳

هاي اقتصـادي توانند مزيت ها و مؤسسات چندمليتي و فرامليتي در كشورهاي مورد هدف خود، مي ب) اقتصادهاي هوشمند با تأسيس شركت

اين كشورها را به خود اختصاص دهند.

)۵ بخش( اقتصاد*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۶
۴۰۱۶۲۲كد سؤال: 

شود و در مواقع بحراني، محصولي بودن كشيده مي سمت تك ري فقط به مزيت مطلق خود و توليد بر اساس آن اكتفا كند بهدر صورتي كه كشو

محصولي بودن و يا فاقـد زنجيـرٔه كامـل خلـق ها را ندارد، بنابراين تك ها و مشكالت و تحريم پذيري در برابر تكانه آوري و انعطاف امكان تاب

كند. موردنظر را در عرصۀ رقابت و جنگ اقتصادي محكوم به شكست ميارزش بودن هميشه كشور 

)۵ بخش( اقتصاد*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۲۷
۴۰۱۶۳۲كد سؤال: 

شود قطار اقتصاد در ريل خود حركت كند ها موجب مي كند و توجه به اين سياست هاي كلي كشور، مسير اصلي اقتصاد را مشخص مي سياست

 به مقصد نهايي برسد.و 
)۴* اقتصاد (بخش  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۸

۴۷۰۶۰۱كد سؤال: 

 هاي دولتي اغلب با اهداف اجتماعي و ملي صورت گرفته و در نتيجه سودآوري و درآمدزايي مستقيم ندارند. گذاري سرمايه

 هاي زيربنايي دولت است. گذاري تصادي، سرمايههاي اق برداري مطلوب از فعاليت الزمۀ تحقق و بهره

 گيرند. هاي توليدي (مولد) داخلي يا خارجي با هدف سودآوري صورت مي گذاري هاي دولتي، سرمايه گذاري از بين سرمايه

)۱ بخش( اقتصاد*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۹
۴۰۱۶۲۱كد سؤال: 

كنيم: صورت زير عمل مي قيمت جاري به براي محاسبۀ توليد ناخالص به

)
50

1 0 توليد كل به قيمت جاري در سال دوم توليد كل در سال پايه  توليد كل در سال پايه) 0

( )     
50280 0 0 280 0 0 280 0 0 1 40 0 0 420 0 01 0 0  

)
50

1 0 توليد كل به قيمت جاري در سال سوم ه قيمت جاري توليد كل در سال دوم ب توليد كل در سال دوم به قيمت جاري) 0

( )     
50420 0 0 420 0 0 420 0 0 21 0 0 0 630 0 01 0 0  

سال سومسال دومسال اول  توليد كل

۲۸۰۰۰۴۲۰۰۰۶۳۰۰۰  )اسمي(به قيمت جاري 

۲۸۰۰۰۳۶۴۰۰۵۶۷۰۰  )واقعي(به قيمت ثابت 

   
20 20280 0 0 560 01 0 0 1 0 0

تورم در سال دوم توليد كل در سال پايه 

,  420 0 0 560 0 36 40 توليد كل در سال دوم به قيمت ثابت توليد كل در سال دوم به قيمت جاري  ميزان تورم  0

   
30 30280 0 0 840 01 0 0 1 0 0

رشد در سال دوم توليد كل در سال پايه 

   
1 5 1 5420 0 0 630 01 0 0 1 0 0

تورم در سال سوم توليد كل به قيمت جاري در سال دوم 

,  630 0 0 630 0 56 70 توليد كل در سال سوم به قيمت ثابت توليد كل در سال سوم به قيمت جاري  ميزان تورم  0

   
35 35420 0 0 1 470 01 0 0 1 0 0

رشد در سال سوم توليد كل به قيمت جاري در سال دوم 

)۱ بخش( اقتصاد*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۰
۴۰۱۶۲۰ كد سؤال:

شود. همچنين پرورش گياهان، بـا عنـوان روش حيازت و تبديل آن به بنزين يا دارو صنعت معرفي مي كارگيري شيرٔه طبيعي درخت نفت به به

شود. احياء در توليد شناسايي مي

)۱ بخش( اقتصاد*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۱
۴۰۱۶۱۹كد سؤال: 

آن كم نشده، كاالي ضروري است و كشش قيمتي تقاضا براي آن كم است و كـاال داراي حساسـيت  قيمت مقدار مصرف اين كاال چون با تغيير

قيمتي پايين و شيب منحني آن زياد است.
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 اقتصاد*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۲
۴۰۱۶۲۸كد سؤال: 

مهوري اسالمي ايران بر اساس ضوابط مختلفي استوار است يكي از اين ضوابط تأمينوسوم قانون اساسي آمده است: اقتصاد ج در اصل چهل

باشد. وپرورش و امكانات الزم براي تشكيل خانواده مي نيازهاي اساسي شامل مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت و درمان، آموزش

)۵ بخش( اقتصاد*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۳۳
۴۰۱۶۳۰كد سؤال: 

ها: بررسي ساير گزينه

 هاي علما به پادشاهان قاجار براي توجه بيشتر به صنايع و پيشرفت علوم جديد و حمايت از توليد ملـي در اقتصـاد ايـران تـأثيري توصيه

نداشت.

 اريه، موجب تضعيف اقتصـاداندازي نادر به اقتصاد هند در دورٔه افش ها به كشور و حتي دست هاي پاياني حكومت صفويه و حملۀ افغان سال

كشور و دورماندن از كانون تحوالت شد.

 .در دوران پهلوي، اقتصاد ايران از ابعاد هويتي، فرهنگي، اجتماعي، تاريخي و ديني خود جدا شد

)۴ بخش( اقتصاد*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۳۴
۴۷۰۵۹۹كد سؤال: 

 داليل اهميت بودجه:

هاي كشور كنندٔه اهداف و برنامه ) تعيين۱

) كسب مجوزهاي قانوني دولت براي درآمد و هزينه۲

) برقراري نظم مالي در كشور۳

هاي پيشنهادي دولت ) ارزيابي اولويت و اهميت برنامه۴

) ابزار كنترلي مجلس بر دولت۵

 باشد. هاي پيشنهادي دولت مي بندي طرح يانگر اهميت اولويتبررسي اهداف دولت، توسط مجلس، ب

 موردنظر است.  معني كسب مجوزهاي قانوني دولت براي اجراي طرح تصويب بودجۀ يك طرح، به

)۵ بخش( اقتصاد*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۵
۴۷۰۶۰۲كد سؤال: 

  شود ، عنوان مي»مزيت نسبي«در بيان مفهوم:

كشوري كه فاقد مزيت مطلق است، بايد به توليد محصولي بپردازد كه در مقايسه با ساير محصوالت توليدي در آن كشور از امتياز بيشتري

تر باشد. صرفه به برخوردار بوده و مقرون 

  عبارت است از:» مزيت مطلق«همچنين

ص و تقسيم كار در يك كشور در مقايسه بـا توليـد همـان محصـول در سـايرتر، بر اساس اصل تخص توليد يك محصول باكيفيت و ارزان

كشورها.

)۱۰ درس( ۱ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۶
۴۰۱۶۰۵كد سؤال: 

.است يبُديابوالفضل مِ» االبرارة االسرار و عُدّ كشف« ريسخواجه عبداهللا نوشته شد، كتاب تف ريتأث از نثر موزون كه تحت گريد ۀنمون

ها: بررسي ديگر گزينه

جيـاز آنـان را شيپ اي رانيا ينواح گريآنچه در د از را(نه قالب)  ي.. سبك شعر فارس.و ينظام، يخاقاناز جمله  جانيشاعران معروف آذربا) ۱

ساختند. زيبود، متما

د.) تحول انوري در قالب غزل بو۲

رود. شمار نمي پيرو سبك خراساني به الدين عبدالرزاق جمال) ۴

)۱۰ درس( ۱ ادبي فنون و علوم*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۷
۴۷۰۶۷۳كد سؤال: 

هـاي يكي از ويژگي كشد؛ رواج مفاخره جز بيت سوم، شاعر در حال مفاخره كردن است، يعني اشعار خود را به رخ ديگران مي در همۀ ابيات به

است. ۶و  ۵ هاي فكري قرن

)۱ درس( ۲ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۳۸
۴۰۳۵۹۴كد سؤال: 

عباس و تاريخ ايران است. تاريخ گزيده نوشتۀ حمداهللا مستوفي است كه دربارٔه تاريخ پيامبران، خلفاي چهارگانه، خلفاي بني

ر جامي است كه به شيؤه تذكرة االولياي عطار در بيان حقايق عرفاني و ذكر احوال عارفان نوشته است.نفحات االنس اث

)۱۰ درس( ۲ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۹
۴۰۳۵۹۵كد سؤال: 

ويژگي ادبي : گسترش استفاده از آيات ۲گزينۀ 

كاربرد لغات تركي و مغولي : كاربرد واژگان تاريخي ۳گزينۀ 

وصفي: واژگان عاميانه رواج ندارد/ كاربرد وجه ۴گزينۀ 

)۷ درس( ۳ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴۰
۴۰۳۵۹۷كد سؤال: 

مخصوص نوجوانان است.» از اين ستاره تا آن ستاره«مجموعۀ 
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 ۳ ادبي فنون و علوم*  سطمتو: سؤال مشخصات ▲ ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۴۱
۴۰۳۵۹۹كد سؤال: 

از موسوي گرمارودي، شعر است.» خواب ارغواني«فقط مجموعۀ 

)۱۰ درس( ۳ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲ ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۴۲
۴۰۳۶۰۲كد سؤال: 

)۱ درس( ۳ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۳
۴۷۹۰۱۰كد سؤال: 

خداوندنامه محصول دورٔه بازگشت ادبي است.

)جامع( ۲ ادبي فنون و علوم*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۴
۴۰۳۶۲۱كد سؤال: 

قمر استعاره از يار است، اما تشبيه وجود ندارد. ۳در گزينۀ 

ها: بررسي ساير گزينه

دالراي او مانند آفتاب است.روي  -: ماه استعاره از يار۱گزينۀ 

حال تشبيه مرجح هم جگر عقيق اضافۀ استعاري و تشخيص است درعينِ -دُر استعاره از دندان است -: لعل لب اضافۀ تشبيهي است۲گزينۀ 

تر است. دارد: لب تو از عقيق سرخ

نرگس استعاره از چشم -: شربت هجران اضافۀ تشبيهي۴گزينۀ 

)۹ درس( ۳ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۴۵
۴۰۳۶۲۲كد سؤال: 

شود. تداعي مي» ديو و اهريمن«معني » پري«است و در صورت متناسب شدن با كلمۀ » دفتر شعر«معني  در اين بيت به» ديوان«

)جامع( ۳ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴۶
۴۰۷۱۷۹كد سؤال: 

بررسي موارد:

بو را شنيدن آميزي  حس»: الف«مورد 

اينكه چراغ با باد روشن شود، تناقض است. تناقض »: ب«مورد 

كند. رويي زندگي مي علّت گشتن ماه به دور زمين اين است كه در روي زمين شخص زيبا»: ج«مورد 

حاكمان محلي مصر ) لقب۲داشتني  ) عزيز و دوست۱عزيز ايهام دارد: »: د«مورد 

(جامع) ۳ي ادب فنون و علوم*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴۷
۴۶۹۳۷۶كد سؤال: 

ها: بررسي گزينه

: ايهام ندارد/ پارسايي و عشق تضاد دارند.۱گزينۀ 

آميزي است. : حسن تعليل ندارد/ سردمهري حس۲گزينۀ 

تشبيه درون كلمه است.زبان   : اسلوب معادله ندارد/ آتش۳گزينۀ 

نظر است. : اغراق در تنگي دهان يار/ مو شكافتن كنايه از ريزبيني و دقت۴گزينۀ 

)۹ درس( ۳ ادبي فنون و علوم*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۸
۴۷۲۲۸۳كد سؤال: 

سازند. الف) ايهام: كلمات آهنگ، حجاز، عشاق، نواز و راه در اين بيت ايهام مي

) نغمه۲) قصد/ ۱آهنگ: 

اي در موسيقي ) نغمه و گوشه۲) نام مكان/۱حجاز: 

اي در موسيقي ) نام نغمه۲) عاشقان/۱عشاق: 

كننده ) نوازش۲) نوازندٔه آهنگ/ ۱نواز: 

) نغمه۲) مسير/ ۱راه: 

) مضطرب و پريشان۲) نگرنده/ ۱ب) نگران: 

)جامع( ۳ ادبي فنون و علوم * دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۴۹
۴۷۲۲۸۵كد سؤال: 

گويد خندٔه تشبيه: خنده در مصراع دوم با شكر مقايسه شده است و از آن برتر دانسته شده است. در واقع تشبيه مرجح (تفضيل) دارد و مي

تر است. او از شكر شيرين

شود. معني مزٔه شور تداعي مي» شكر و شيرين«تناسب با كلمات معني شور و هيجان است و در صورت  در اين بيت به ايهام تناسب: شور 

استعاره: پسته استعاره از لب و دهان است.

رونق كردن است. كنايه: نرخ چيزي را شكستن كنايه از بي

  )جامع( ۳ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۰
۴۷۲۲۸۶كد سؤال: 

ايهام: سودا:

اي   جارت و دادوستد جديدي دست زده) به ت۱

اي  ) به سياهي جديدي دست زده۲

اي ) به فكر و هوس جديدي دست زده۳

تشبيه: زلف مانند زنجير

استعاره: عقل تشخيص و استعاره دارد.

و تلميح وجود ندارد. آميزي در اين بيت، حسن تعليل، حس

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



|  
سال
 

تحصیلی
 

۰۰ 
 - 

۹۹
  

۲۱

 ۳ ادبي فنون و ومعل*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۵۱
۴۷۹۰۱۴كد سؤال: 

كار رفته است. يك معنا به به » جگر«: جناس تام ندارد، ولي كنايه دارد. در اين گزينه كلمۀ ۴گزينۀ 

ها: بررسي ساير گزينه

گس مقايسـه شـده اسـت وكار رفته است، چشم يار با گل نر و در اين بيت تشبيه مرجح (تفضيل) هم به -: تشبيه: نرگس همچو من۱گزينۀ 

استعاره: گل نرگس تشخيص و استعاره دارد. -چشم، بر نرگس از نظر مخموري برتر دانسته شده است

كنايه: دست دادن كنايه از فراهم شدن است. -: تضاد: شادي و غم/ هجر و وصل۲گزينۀ 

) زلف به كشور چين تشبيه شده كه آهوان و مشـك۲تاب زلف  و چ) پي۱ايهام: چين زلف:  -: استعاره: بتان استعاره از زيبارويان است۳گزينۀ 

ها معروف است و ختن يكي از مناطق آن است. آن

)۱۱ درس( ۱ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۲
۴۲۲۳۳۸كد سؤال: 

توانند قافيه شوند. رد) نمي ُـند و  ِـ(گي) و حروف اصلي  ِـمردگي) حروف الحاقي ( دل -: كلمات قافيه (زندگي۲گزينۀ 

شت) ُـپشته) حرف الحاقي (ه) حروف اصلي ( -: كلمات قافيه (كشته۱گزينۀ 

راست) -است : كلمات قافيه (را ۳گزينۀ 

  د) َـممهّد) حروف اصلي ( -: كلمات قافيه (محمد۴گزينۀ 

)۱۱ درس( ۱ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۳
۴۷۰۶۷۹كد سؤال: 

گويند. نيز مي» ذوقافيتين«گونه اشعار  اند كه به اين گاهي برخي از ابيات داراي دو قافيۀ پاياني

مانند بيت:

 بگشـــــــاي توفيـــــــقدر  خداونـــــــدا
  

بنمـــــــاي تحقيـــــــقنظـــــــامي را ره  
 

اند. قافيۀ دوم را تشكيل داده» آيدش و پااليدش«هاي اصلي هستند و  قافيه» نج و گنجر« ۲در بيت گزينۀ 

نماييم. ) را بر اساس قافيۀ پاياني مشخص مي۲) و (۱الزم به يادآوري است كه قاعدٔه (

)۲ درس( ۳ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۴
۳۶۶۴۷۴كد سؤال: 

: مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن (مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل)۳ال و بيت گزينۀ وزن بيت سؤ

: مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن۱گزينۀ 

: مفعول فاعالتن مفعول فاعالتن (مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن)۲گزينۀ 

: مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن (مستفعل مستفعل مستفعل مستف)۴گزينۀ 

)۱۱(درس  ۲* علوم و فنون ادبي  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۱۵۵
۴۰۰۸۶۲كد سؤال: 

تش  م  ال  س  من  د  ه  خا  مي  ه  من  ك  ال  ه  كه  آن

                          

مفاعلن  مفتعلن  مفاعلنمفتعلن

)۱۱ درس( ۳ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۶
۴۰۳۶۰۹كد سؤال: 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن (رجز)»: الف«مورد 

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن (رمل)»: ب«مورد 

فعولن فعولن فعولن فعولن (متقارب)»: ج«مورد 

  مفاعيلن مفاعيلن فعولن (هزج)»: د«مورد 

)۱۱ درس( ۳ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۷
۴۰۳۶۱۱كد سؤال: 

جاي آن فاعالتن آمده است. است كه گاهي در ركن اول بهتشكيل شده » فعالتن«از تكرار  ۲وزن گزينۀ 

ها: بررسي ساير گزينه

: مفاعلن فعالتن مفاعلن...۱گزينۀ 

: مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن...۳گزينۀ 

: فاعالتن مفاعلن فعلن...۴گزينۀ 

)۲ درس( ۳ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۸
۴۰۷۱۹۵ كد سؤال:

مفاعيلن مفاعلن مفعولُ  :۲گزينۀ 

هجا ۴  هجا ۴ هجا ۳

ها: بررسي ساير گزينه

: مفعول مفاعلن فعولن۱گزينۀ 

: مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن يا مستفعلن مفاعل مستفعلن فعل۳گزينۀ 

: فاعالتن مفاعلن فعلن۴گزينۀ 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



سخ
پا

 
حی

رشی
ت

 
ون

آزم
 ۵ 

ن 
ردی

رو
ف

۱۴
۰۰

   |   
رو 

گ
 ه

شی
مای

آز
 

وم
عل

 
سان

ان
  ی

سخ
پا

 
حی

رشی
ت

 
ون

آزم
 

۲۵ 
داد

خر
 

۱۴
۰۰

    |
وه

گر
 

شی
مای

آز
 

وم
عل

 
سان

ان
ی

۲۲۲۲

 ۳ ادبي نونف و علوم*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۹
۴۶۹۳۸۳كد سؤال: 

قلب

ال  دِ  اي   دِ  دي  َن  گر  مَ  اي  دِ  خُر  ب  نا  ي  دِ  با



¸ÄH  كَ  با  دِ  شي  كِ  ش  گو  شهر  بِ  سب  تَ  مح  مِ  ه  ·I¶




مفاعلنمفتعلنمفاعلنمفتعلن

)۵(درس  ۳سط * علوم و فنون ادبي متو: سؤال مشخصات ▲ ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶۰
۴۷۱۲۴۳كد سؤال: 

است.» مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن«وزن هر چهار گزينه 

بايد به هجاي بلند تبديل شود.» صحبت هم«در كلمۀ » تِ«، هجاي كوتاه ۳در گزينۀ 

)۸ درس( ۳ ادبي فنون و علوم*  دشوار: سؤال مشخصات ▲ ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶۱
۴۷۱۲۴۵كد سؤال: 

است.» مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن«وزن هر چهار گزينه 

ابدالابدال

    

وَم  كُ  ني  من  ني  يع  چ  كِ  سر  در  زي  نا




¸  تُ بِتا Äjييكُنينَتُ وُ نَتيرَسي

  




فاعلنمفتعلنفاعلنمفتعلن

ابدال نيست. ۴و  ۱هاي  يك ابدال وجود دارد و در گزينه ۳در گزينۀ 

)جامع( ۳ ادبي فنون و علوم*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶۲
۴۷۹۰۳۲كد سؤال: 

مفهوم مشترك ابيات: انسان عاشق آرامش و قرار و خواب ندارد.

ميرد. ترس مي: اگر عاشق خواب هجران را ببيند از ۳گزينۀ 

)۶ درس( ۲ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶۳
۴۷۹۰۳۳كد سؤال: 

عشقي بهتر است. : گرفتار و اسير معشوق بودن از رهايي و بي۲مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و گزينۀ 

ها: بررسي ساير گزينه

گيرد. ا مي: عشق و نظربازي آرامش و قرار انسان ر۱گزينۀ 

: وقتي اسير و گرفتار شوي، ديگر سرنوشت دست تقدير است.۳گزينۀ 

: زلف زيبارويان گرفتاركننده است.۴گزينۀ 

)۷ درس( ۲ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۶۴
۴۷۲۳۰۰كد سؤال: 

ناپايداري دنياست. ۴مفهوم مشترك عنوان سؤال و گزينۀ 

)۱ درس( ۳ ادبي فنون و علوم*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱اسخ: گزينۀ پ -۱۶۵
۴۷۱۲۵۷كد سؤال: 

مفهوم مشترك ابيات با بيت عنوان سؤال: ترك كام و خواستۀ خود براي رسيدن به مقصود و كامياب شدن

ها براي رسيدن به يار توجه به سختي : عدم۱گزينۀ 

  (جامع) ۳قرآن  عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲: گزینۀ پاسخ -۱۶۶
۴۶۹۵۲۰کد سؤال: 

  )۴)/ عباد الله املخلصون: بندگان مخلص خدا (رد گزینۀ ۳و  ۱های  عصیان ربّهم: نافرمانی پروردگارشان (رد گزینه  

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۷
۴۰۷۲۴۵کد سؤال: 

  ترجمه نشده است. »مباراته«در اضافه است و ضمیر » این« ۱)/ در گزینۀ ۴و  ۲های  ما (رد گزینهۀ الفائز: تیم برند فریُقنا  

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۸
۴۷۶۷۸۸کد سؤال: 

  )/ لعـّل: شـاید ۱مجهـول نیسـت (رد گزینـۀ » یُشـّجع«ها)/  نویسندۀ منونـه (رد سـایر گزینـه ها)/ الکاتب املثاّيل: ها (رد سایر گزینه هؤالء: این  

  )۳و  ۱های  )/ یغّیر: تغییر دهد (رد گزینه۳و  ۱های  (رد گزینه
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)جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۹
۴۷۶۷۹۱کد سؤال: 

  )/ یوجـد: ۳شـوند (رد گزینـۀ  تر می هـا خشـن )/ تصبح الـّذئاب أکـرث خشـونة: گرگ۴و  ۲های  یاد شود (رد گزینهکلاّم إشتّد الربد: هرگاه رسما ز  

  )۳و  ۲های  شوند (رد گزینه )/ تخرج: خارج می۲)/ الغذا: غذا (رد گزینۀ ۴شود (رد گزینۀ  یافت می

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۰
۴۷۹۱۸۶کد سؤال: 

   )/۳و  ۲های  )/ کان: بود (رد گزینـه۴)/ ساختار حصـر نیست (رد گزینۀ ۴)/ اسجدوا: سجده کنید (رد گزینۀ ۳إذ قلنا: آن هنگام که گفتیم (رد گزینۀ   

  یک قسمت جا افتاده است. ۴و  ۳های  در گزینه

  )امعج( ۳ قرآن عربی، زبان*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۱
۴۷۱۳۹۷کد سؤال: 

درست است و نباید جمع ترجمه شود. » اَلْف عابد: هزار عابد«  

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۲
۴۷۲۴۳۹کد سؤال: 

  / کّل الّناس: همۀ مردماضافی است.» هامن: «۱گزینۀ   

  ترجمه شود.» هایی دلفین«صورت  نکره است و باید به» دالفین: «۲گزینۀ   

   فعل مضارع است.نب/ الیکتصورت حرص نادرست است. : ترجمه به۴گزینۀ   

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۳
۴۶۹۵۲۷کد سؤال: 

  طائرتهم»/ َوَصَل  َوَصلوا : «۱گزینۀ   

  » َرکَبا َرکَبوا : «۲گزینۀ   

  » َرکَبوا َرکَبا : «۴گزینۀ   

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۴
۴۷۶۷۷۲کد سؤال: 

این آیه بر فضـل پروردگـار در پـاداش دادن » یابد!: هرکس عمل نیکویی بیاورد، پس برای او ده برابر آن پاداش است. کس تالش کند، می هر«  

  دارد.شده تطابق ن داللت دارد و با جملۀ ذکر

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۵
۴۶۹۵۳۳کد سؤال: 

  است.» مادۀ خوشبو«یا هامن » ُمشک«معنی  به» املِسک: «۱گزینۀ   

  تعریف آن مناسب نیست. » الّرتاب: خاک: «۳گزینۀ   

است. » إلنفاق: صدقه دادنا«باشد و این تعریف  می» نََفق: تونل«جمع » األنفاق: «۴گزینۀ   

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۶
۴۷۱۴۰۳کد سؤال: 

  ها:  علّت نادرستی سایر گزینه  

  منادا غیر علم/ مبتدا  َعلَم  -۳  جمع سامل جمع تکسیر  -۲    »تفّعل« » تفعیل« -۱  

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  اردشو : سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۷
۴۷۲۴۴۵کد سؤال: 

  ها:  دالیل نادرستی سایر گزینه  

  من الّثاليّث املزید باب اإلفعال : من الّثاليّث املجرّد ۱گزینۀ   

  »کان«إسم  » کان«: فاعل لفعل ۲گزینۀ   

  صفت و مرفوع إلیه و مجرور  : مضاف۳گزینۀ   

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۸
۴۷۲۴۴۳کد سؤال: 

  ها:  دالیل نادرستی سایر گزینه  

  للغائب : للغائبیَن ۱گزینۀ   

  »تعلیم«مصدره  » تََعلُّم«: مصدره ۳گزینۀ   

  حال : صفت ۴گزینۀ   

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۹
۴۷۲۴۹۷کد سؤال: 

  شود.» صٌّ خا«، صفت است و باید به تبعّیت »خاّص «ج/ رَ یُستخ الفعل فعل مجهول مضارع باید فتحه بگیرد  عین  

)۵ درس( ۱ قرآن عربی، زبان*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۰
۴۷۶۸۰۶کد سؤال: 

  ها:  بررسی گزینه  

  ها متعّدی هستند). است و متامی مجهولهر دو متعّدی هستند (دومی مجهول » ال تشاهد«و » یحّب ) «۱  

  متعّدی»: نرمي) «۲  

  متعّدی»: یضمّ ) «۳  

  الزم (فرود آید)»: َحلَّت«متعّدی/ »: یَعرف) «۴  
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)۲ درس( ۱ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸۱
۴۷۲۵۰۰کد سؤال: 

  ۱ (۶۰  ۴  ۶۴ (.تقسیم انجام داده است)  ۹۰) ۲  ۲۰  ۷۰  

  ۳ (۱۷  ۳  ۵۱   ۴ (۴۴  ۲  ۲۲  

  )۱ درس( ۲ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸۲
۴۷۶۸۰۷کد سؤال: 

  ها:  بررسی سایر گزینه  

  تفضیل»: أکرب«جمع » أکابر) «۲  

  اسم مکان است.» املتجر) «۳  

  إسم مکان»: منزل«جمع » منازل) «۴  

  اسم فاعل است.» ُمشکل«جمع » َمشاکل«ل مضارع است و فع» أعلَم« ۱در گزینۀ   

)۶ درس( ۲ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۳
۴۷۹۱۸۰کد سؤال: 

. را در خود دارد» بایسنت«امر متکلّم است که معنای » الم« ۲مناید؛ ولی در گزینۀ  بیان علّت و سبب می» الم« ۴و  ۳، ۱های  در گزینه  

)۴ درس( ۳ قرآن عربی، زبان*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۴
۴۰۷۲۹۰کد سؤال: 

 ۳مفعول مطلق تأکیدی داریم؛ ولـی در گزینـۀ  ۴و  ۲های  آموزان. در گزینه کیفیت تعلیم معلمین بیان شده است نه تعلّم دانش ۱در گزینۀ   

  ار رفته است (ال نظیر له).مفعول مطلق نوعی داریم؛ چراکه جملۀ وصفیه به ک

  (جامع) ۳ال: متوسط * عربی، زبان قرآن سؤ  مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۵
۴۷۲۵۰۴کد سؤال: 

  برای تأکید آمده است.» أنِت «مفعول مطلق تأکیدی و ضمیر » عمالً) «۲   ) إنّ ۱  

  کند نه تأکید را. یّت را بیان میمفعول مطلق نوعی است و کیف» شاّمً « )۴  مفعول مطلق تأکیدی است.» إحتیاجاً ) «۳  

)۹(درس  ۱* تاريخ  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۸۶
۴۰۱۶۳۳كد سؤال: 

هاي داخلي و برقراري آرامش و امنيت در سرتاسر شاهنشاهي هخامنشي، به شرق لشكركشي كرد و داريوش بزرگ پس از فرونشاندن شورش

هايي از غرب و شمال غرب هند را به قلمرو خود افزود. قسمت

)۱۵(درس  ۱* تاريخ  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۸۷
۴۰۱۶۳۶كد سؤال: 

م. ۵هاي داستاني درخت آسوريك و يادگار زريران كه به خط و زبان پهلوي ساساني متعلـق بـه قـرن  شناسان، منظومه به نظر برخي از زبان

بتدا به زبان پارتي سروده شده بودند.هستند، ا

)۶(درس  ۱* تاريخ  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۸۸
۴۰۱۶۳۷كد سؤال: 

بقاياي كاخ شاهي مينوسيان، حكايت از قدرت، رفاه و معماري پيشرفتۀ آنان دارد. به احتمال زياد، تمدن مينوسي در اثر كشـمكش بـا اقـوام

.مهاجر از بين رفته است

)۱۳ درس( ۱ تاريخ*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۸۹
۴۷۶۶۷۲كد سؤال: 

منظور هاي مفيدي انجام دادند. آنان به منظور پيشرفت و توسعۀ آن، اقدام شاهان هخامنشي نسبت به امور كشاورزي توجه زيادي داشتند و به

كردند. نمودند تا پنج نسل، از پرداخت ماليات معاف مي ي باير ميها تشويق كشاورزي، افرادي را كه اقدام به آباداني زمين

)۲ درس( ۱ تاريخ*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۹۰
۴۷۶۶۷۴كد سؤال: 

الشماري مصري، س كردند. در گاه روز محاسبه مي چهارم شبانه و يك ۳۶۵شماري خورشيدي دقيق و منظمي داشتند. آنان سال را  مصريان گاه

شد. شد و پنج روز اضافي، به آخر ماه دوازدهم اضافه مي روزه تقسيم مي ۳۰ماه  ۱۲به 

)۹ درس( ۲ تاريخ*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۹۱
۴۰۰۸۸۲كد سؤال: 

روابط حكومت علويان طبرستان با خالفت عباسي همواره خصمانه بود.

)۱ درس( ۲ تاريخ*  طمتوس: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۹۲
۴۰۰۸۸۵كد سؤال: 

مستوفي اشاره كرد. حمداهللا» ظفرنامه« به كتاب توان مي منظوم تاريخ هاي نمونه از

)۷ درس( ۲ تاريخ*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۹۳
۴۰۳۶۴۰كد سؤال: 

هاي دنيـاي دانشـگاه ترين بـادوام از يكـي. بود گوناگوني زشيآمو و مراكز علمي وسيع فعاليت و گيري شكل شاهد فاطميان روزگار در قاهره

آن، بر عالوه .است داده ادامه خود فعاليت به نام همين با تاكنون كه ق) ۳۵۹( نهاده شد بنيان شهر آن در فاطميان توسط اَالَزهر نام اسالم به

گرفت. شكل قاهره (الحكمه) در دارالعلم نام با ديگري بزرگ علمي مركز

)۳ درس( ۲ تاريخ*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۹۴
۴۰۳۶۴۴كد سؤال: 

هاشـم را بني گرفتنـد ماندند، تصميم ناكام  خدا رسول حمايت از دست برداشتن براي ابوطالب رضايت جلب در قريش سران آنكه از پس

ارتبـاط و ازدواج قبيـل مراودٔه اجتماعي از هرگونه آن بر اساس كه نوشتند اي رو، معاهده ازاين .دهند قرار اقتصادي و اجتماعي محاصرٔه تحت

.شد ممنوع هاشم با بني كاال فروش و خريد مانند اقتصادي
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 ۲ تاريخ*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۹۵
۴۰۰۸۷۸كد سؤال: 

خـود اسـتعماري سـلطۀ تحـت را جنـوبي آمريكـاي اعظم بخش ومركزي  بوميان، آمريكاي سركوب با ها م، اسپانيايي ۱۶ قرن حدود نيمۀ تا

درآوردند.

)۱۰ درس( ۳ تاريخ*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۹۶
۴۰۳۶۵۰كد سؤال: 

متعهـد و دي با ارسال پيامي تشكيل شوراي انقالب را به اطالع مردم رساندند. اين شورا كه از افراد شايسته، مسلمان، ۲۳در  (ره)امام خميني

مورد اعتماد ايشان تشكيل شده بود، وظيفه داشت زمينۀ انتقال قدرت را فراهم كند.

)۹ درس( ۳ تاريخ*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۹۷
۴۰۳۶۵۲كد سؤال: 

نـام دانشـگاه، تشـكلي بـه اناستاد از تعدادي جمله از و مذهبي و ملي هاي شخصيت از كودتا، گروهي از پس اختناق و سركوب جوّ وجود با

كردند. گذاري پايه را ملي مقاومت نهضت

)۳ درس( ۳ تاريخ*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۹۸
۴۰۷۱۰۰كد سؤال: 

خان فراهاني بر تخت شاهي نشست. پس از مرگ محمدشاه، وليعهد او، ناصرالدين ميرزا، با درايت ميرزاتقي

)۶ درس( ۳ تاريخ*  متوسط: سؤال اتمشخص ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۹۹
۴۰۷۱۰۶كد سؤال: 

گانه سـه اتحاد برابر در را گانه اتفاق سه و دادند پايان تبت و ايران، افغانستان در خود به اختالفات م۱۹۰۷ معاهدٔه بستن با روسيه و انگلستان

.آوردند وجود به

)۸ درس( ۳ تاريخ*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۰۰
۴۰۷۱۱۰كد سؤال: 

داخلي ژاپن، جنگ تسليم و شكست از پس چين بود. در ها كمونيست رسيدن قدرت دوم، به جهاني جنگ از پس جهان مهم تحوالت از يكي

كردنـد. پشـتيباني مي ها كمونيسـت از شـوروي و گرايـان ملي از ميان، آمريكا اين در گرفت. ها شدت كمونيست و گرايان ملي ميان چين در

كردند. تأسيس را خلق چين جمهوري و شدند پيروز گراها ملي بر مائو رهبري به ها سرانجام، كمونيست

)۱(درس  * جغرافياي ايرانت سؤال: ساده مشخصا ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۰۱
۴۰۱۶۴۸كد سؤال: 

 گيرد. ياز خود از علم آمار و فناوري اطالعات و ارتباطات كمك ميآوري و تجزيه و تحليل اطالعات موردن دان جهت جمع جغرافي

 هاي كمّي در جغرافيا است. اي از روش  آمار و فناوري اطالعات و ارتباطات، شاخه

)۹ درس( * جغرافياي ايران ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۰۲
۴۰۱۶۴۹كد سؤال: 

صورت خطي شكل گرفته است. و يا در امتداد رود، دريا و درياچه به )اي ريلي و جاده( شهر خطي: شهري كه حول محورهاي ارتباطي

)۱۰(درس  * جغرافياي ايران دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۰۳
۴۰۱۶۵۰كد سؤال: 

بررسي مورد نادرست:

د.رو شمار مي ترين بخش صنعتي كشور به بعد از نفت و گاز، بزرگ پتروشيميد) صنايع 

)۱ درس( * جغرافياي ايران ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۰۴
۴۷۶۶۸۵كد سؤال: 

.مكان يك در آن يها يويژگ تمام با ها پديده جامع و هجانب همه ۀمطالع نگري عبارت است از: يا كل يبيترك ديد

)۱۱ درس( ۲* جغرافيا  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۰۵
۴۰۰۸۹۴كد سؤال: 

شود. هاي كشور و همچنين ايجاد خطوط ارتباطي با مشكل مواجه مي ، نظارت حكومت بر همۀ قسمتطويل و چند تكهدر كشورهاي 

)۶ درس( ۲* جغرافيا  متوسط: سؤال مشخصات ▲ ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۰۶
۴۰۰۸۹۸كد سؤال: 

 اج دارد.تبتي، در ميان مردم زردپوست ناحيۀ آسياي شرقي رو -خانوادٔه چيني

)۱۰ درس( ۲* جغرافيا  دشوار: سؤال مشخصات ▲ ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۰۷
۴۰۰۹۰۲كد سؤال: 

 راني، تالوگ بهترين كشتي گويند. در رودهاي قابل ترين نقاط بستر رود را به هم متصل كند كه به آن تالوگ مي ممكن است خط مرزي عميق

دو طرف آن را دارند.راني در  خط مرزي است؛ چون هر دو كشور حق كشتي

 گذرد و فاصلۀ مرز از هر دو ساحل به يك اندازه است. خط منصف: خطي است كه از وسط رودخانه مي

)۳ درس( ۲* جغرافيا  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۰۸
۴۷۲۳۳۹كد سؤال: 

ها: بررسي گزينه

مركز فشار زياد)؛ پس اين دو منطقه از حيث فشار هوا به هم شباهت دارند.قطب شمال ( -: منطقۀ جنب حاره (مركز فشار زياد)۱گزينۀ 

وهوا هستند. توجه داشته باشيد كه فشار هوا و دما (گرم يا سرد بودن هوا) دو مؤلفۀ متفاوت آب

اي يا استوايي (مركز فشار كم) منطقۀ حاره -الجدي (مركز فشار زياد) : اطراف مدار رأس۲گزينۀ 

السرطان (مركز فشار زياد) اطراف مدار رأس -اي (مركز فشار كم) منطقۀ استوايي يا حاره ۳گزينۀ 

درجه (مركز فشار كم) ۶۰منطقۀ معتدلۀ حوالي عرض  -: قطب جنوب (مركز فشار زياد)۴گزينۀ 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



سخ
پا

 
حی

رشی
ت

 
ون

آزم
 ۵ 

ن 
ردی

رو
ف

۱۴
۰۰

   |   
رو 

گ
 ه

شی
مای

آز
 

وم
عل

 
سان

ان
  ی

سخ
پا

 
حی

رشی
ت

 
ون

آزم
 

۲۵ 
داد

خر
 

۱۴
۰۰

    |
وه

گر
 

شی
مای

آز
 

وم
عل

 
سان

ان
ی

۲۶۲۶

 ۲* جغرافيا  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۰۹
۴۷۲۳۴۲كد سؤال: 

ماهان براي تبديل شدن يك كشور به يك قدرت دريايي، شش شرط پيشنهاد كرده بود: آلفرد

يي)ايدر قدرت به دولت توجه و تيحما( حكومت و ياسيس يمش خط )۲    ييايجغراف تيموقع) ۱

يانورديدر فرهنگتوسعۀ  )۴  )مناسب سواحل داشتن( سواحل يعيطب وضع )۳

ساحل گسترش )۶    تيجمع تعداد) ۵

ۀ گردشگري دريايي اگرچه مهم است، اما در ميان شروط پيشنهادي ماهان جاي ندارد.توسع

)۴(درس  ۲: دشوار * جغرافيا سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۱۰
۴۷۹۰۷۲كد سؤال: 

پديد آمده است. سال هزاران يط يخچالي شيفرسا اثر بردهد كه  شكل را نشان مي Uتصوير مورد سؤال، يك درٔه 

)۵ درس( ۳ جغرافيا*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۱۱
۴۰۳۶۸۴كد سؤال: 

شوند. برند و باعث لغزش در آن مي گاه دامنه را از بين مي ها، تكيه هاي پرشيب كوهستاني، رودها با حفر و فرسايش كنارٔه آبراهه در دره

)۶ درس( ۳ جغرافيا*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۱۲
۴۰۳۶۸۷كد سؤال: 

گير، با انجام دادن محاسبات آماري بر اساس آبدهي گذشتۀ يك رودخانه، باالترين سطحي كه احتمال دارد آب آن رود براي تعيين حريم سيل

شود. در هنگام وقوع سيل در بر گيرد تعيين مي

)۶ درس( ۳ جغرافيا*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۱۳
۴۰۷۱۴۱كد سؤال: 

دهند كه در سـطح زمـين بـا چشـم هايي را نشان مي اند و پديده ارث اغلب در طيف مرئي تهيه شده افزار گوگل شده در نرم تصاوير قرارداده

اند. مشاهده قابل

)۳ درس( ۳ جغرافيا*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۱۴
۴۰۷۱۴۲كد سؤال: 

)۵ درس( ۳ جغرافيا*  دشوار :سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۱۵
۴۷۶۶۹۸كد سؤال: 

خسـارت و بيـباشند، تخر سطح به دنيرس يبرا يتر يطوالن ريمس مودنيپ به مجبور امواج يعنيباشد،  شتريب لرزه نيزم يكانون عمق هرچه

.ابدي يم كاهش

)۲ درس( ۱ناسي ش جامعه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۱۶
۴۰۱۶۷۳كد سؤال: 

 مـا يرو ِشي، پها محدوديتو  ها فرصت صورت بههستند كه  اطراف ما ياجتماع هاي پديدهمحصول ، كنيم ميكه ما مراعات  ياز آداب ياريبس

.ميكن يبا هم زندگ توانيم نميو اگر وجود نداشته باشند،  گيرند ميقرار 

 هـا آنجامعـه نسـبت بـه  كيـهستند و افراد  رشيكه موردتوجه و پذ اند خواستنيمطلوب و  هاي پديدهآن دسته از ، ياجتماع هاي ارزش

دارند. ليو تما شيگرا

)۶ درس( ۱شناسي  جامعه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۱۷
۴۰۱۶۷۷كد سؤال: 

 علوم با روش ني. اكنند مياستفاده  ياهداف، از علوم تجرب نيبه ا دنيرس يو برا اند دنيويمتوجه اهداف  انيآدم، ي متجدددر جهان اجتماع

دهد. ميو... را به انسان  لي، زلزله، سيماريهمانند ب يعياز حوادث و مسائل طب يريشگيپو  بيني پيشقدرت حاصل از آن،  يو فنّاور يتجرب

  ،هاي كنشدسته از  ني. رواج ايابند ميشدت رواج  ، بهكنند مي بيتعق يعلوم تجرب ۀليرا به وس يويكه اهداف دن هايي كنشدر جهان متجدّد

كند. ميتنگ  يو اخالق يعاطف هاي كنشمانند ، يانسان هاي كنش ريعرصه را بر ساا، يمعطوف به دن ۀحسابگران

 يانيـو وح ي(عقالنيفراتجرب يها روشرا كه از  يو علوم داند ميعلم ، آيند مي دست به يتجرب هاي روشرا كه با  يجهان متجدّد فقط علوم(

رود. مياز دست ، يبشر هاي آرمانو ها  ارزش يابيامكان ارزدسته از علوم،  ني. با افول اشناسد نمي، علم كنند مياستفاده 

)۱۱و  ۱۰هاي  درس( ۱شناسي  جامعه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۱۸
۴۷۶۶۶۱كد سؤال: 

تقابل هسـتند بـه ها در را كه با عقايد و ارزش ياز زندگ يهاي رخ دهد و شيوه يمقبول جهان اجتماع ين از مرزهابيرو ياگر تغييرات هويت ■

به همراه دارد. يفراوان ياجتماع هاي يشود كه اضطراب و نگران منجر مي يتعارض فرهنگدنبال بياورد، به 

آيد. پديد مي يجهان اجتماع ي، هويت فرهنگرسميت شناخته شود و به افراد پذيرفته ياز سوها  از عقايد و ارزش يهرگاه نوع ■

خود را نداشته باشد. ياجتماع يها توان حفظ و دفاع از عقايد و ارزش، يآيد كه جهان اجتماع به وجود مي يدر جاي يبحران هويت فرهنگ ■

خوانـد و فـرا مي يجهان اجتماع يو ارزش يعقيدت هاي نيانب ٔهدربار يرا به بازانديش يدانشمندان و متفكران اجتماع، يو خأل معنو يكاست ■

كند. آن تشويق مي يهويت فرهنگ يعبور از مرزها يها را برا آن

)۱۳ درس( ۱شناسي  جامعه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۱۹
۴۰۱۶۸۳كد سؤال: 

ها: بررسي گزينه

اسالم، ايران را به جهان اسالم ملحق ساخت.)هاي توحيدي  نادرست (عقايد و ارزش -: درست۱گزينۀ 

درست -: نادرست (عبارت مربوط به بعد از اسالم است.)۲گزينۀ 

درست -: درست۳گزينۀ 

درست -هاي اساطيري درآميخته بود.) : نادرست (آيين زرتشت با آموزه۴گزينۀ 
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 ۱شناسي  جامعه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۲۰
۴۷۶۶۶۴كد سؤال: 

محـدود ۀنيز به منزلـ يآن است و كاهش جمعيت يك جهان اجتماع يگسترش فرهنگ و معان ۀبه منزل، يافزايش جمعيت يك جهان اجتماع

يهـا جهان يديگر باشد. از اين رو تأمين جمعيت مناسب بـرا ياجتماع يها ساز بسط و تسلط جهان تواند زمينه شدن گستره آن است كه مي

است. ياي هويت مسئله، ياعاجتم

)۱(درس  ۲شناسي  عهجام*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۲۱
۴۰۰۹۳۶كد سؤال: 

 يو جهـان فرهنگـ يتر از جهان ذهن مهم عتيو جهان طب شود ميمحدود  عتيبه جهان طب ينيجهان تكو دگاهيد ني: بر اساس ااول دگاهيد

است. يعيعلوم طب رينظ ها آندارند و علوم مربوط به  يو ماد يعيطب يتيهو زياست. ذهن افراد و فرهنگ ن

 افـراد تـابع يو فـرد يجهـان ذهنـ دگاهيد ني. در ادانند مي ينيو تكو ياز جهان ذهن تر مهمرا  يجهان فرهنگ گريد ي: گروهدوم دگاهيد

جهـاندگاه، يـد نيـ. از اكنند ميدر آن دخل و تصرف  و جوامع مختلف ها فرهنگاست كه  يخام ٔهماد ينيست و جهان تكوها ا آنفرهنگ 

.دهند مياز دست  يندارند و استقالل خود را در برابر جهان فرهنگ يتياهم ينيو جهان تكو يذهن

 يقنگاه قرآن يكي از مصـاد .گرنديكديمهم و در تعامل با ، ينيو جهان تكو يجهان ذهن، يجهان فرهنگدگاه، يد ني: بر اساس اسوم دگاهيد

اين نوع نگاه است.

ترتيب ديدگاه اول، سوم و دوم ذكر شده است. نكته: در صورت سوال به

)۴ و ۳ هاي درس( ۲شناسي  جامعه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۲۲
۴۰۳۶۵۵كد سؤال: 

 آورده است. وجود بهبزرگ را  هاي امپراتوري، فرهنگ سلطه و استكبارخ، يتار ۀگذشت در

 را برپا كرد. تيبشر خيتار داري برده ترين بزرگي، الديهفدهم و هجدهم م ٔهدر سد يياستعمار اروپا

 ريآنـان را نـاگز كم دسـتو  كـرد ميدرون خود هضم و جـذب  زيرا ن گانهيمهاجم ب هاي گروه، خود يقدرت و غنا دليل به، يفرهنگ اسالم

استفاده كنند. ينيدهاي  ارزشو  مياز مفاهخود در ظاهر  ياستمرار و بقا يتا برا ساخت مي

 سازش با قيداشت، در دوران استعمار، از طر اي قبيلهو  يدر مناسبات قوم شهير شتريكه تا قبل از استعمار، ب يجوامع اسالم ياسيقدرت س

.ديدرآ ياستبداد استعمار صورت هب يو قوم يليمسئله سبب شد تا استبداد ا نيو ا خورد ونديبا قدرت استعمارگران پ، يغرب هاي دولت

)۶(درس  ۲شناسي  جامعه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۲۳
۴۷۲۳۵۵كد سؤال: 

تـدريج به سـايجاي انتقاد به عملكـرد آبـاء كل ، بهسايحذف كلخود و براي  وييدن كرديرودليل  به) هاي محلي پادشاهان و قدرتاين رقيبان (

  انكار كردند. ويير دنرا در امو نيدخالت د

)۸س در( ۲شناسي  جامعه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۲۴
۴۷۶۶۶۲كد سؤال: 

مادٔه كيها به  معنا كه صادرات آن نيشوند؛ به ا محصولي سوق داده مي نفوذ و استعمارزده به طرف اقتصاد تك تحت يدر اغلب موارد، كشورها

شود. خام محدود مي

ياقتصاد يبستگوا موجبده، يپد نيو ا رديگ را از آنان مي يزني در اقتصاد جهان قدرت چانهاستعمارزده،  ياقتصاد كشورها ي شدنمحصول تك

شود. استعمارگر مي يها به كشورها آن

،انتقال ثـروتشود و  مي نامتعادل يدر سطح جهان يمبادالت تجاراستعمارگر،  ياستعمارزده به كشورها يكشورها ياقتصاد يوابستگ ليدل به

كند. مي دايادامه پ يغرب يبه طرف كشورها

)۱۰(درس  ۲شناسي  خصات سؤال: متوسط * جامعهمش ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۲۵
۴۰۰۹۴۳كد سؤال: 

  ريمسـ ديـباكشورها  ريو سا گرنديد يكشورها يالگوافته، ي توسعه ينكته اشاره دارد كه كشورها نيبه ا، مانده يافته و عقب توسعهاصطالح

را ادامه دهند. ها آن

  برنـد كـه معتقدنـد، يبـه كـار مـ ياصطالح را كسان نياشاره دارد. ا يثروتمند و صنعت يكشورها يبه نقش مركز رامونيمركز و پاصطالح

خـود را يدرون ياه چالش، يجوامع غربه، ينظر نياند. بر اساس ا شده ريو فق فيضع، يمركز يسبب عملكرد كشورها به يرامونيپ يكشورها

يانتقال ثروت از كشورها، يللالم نيمشترك و معاهدات ب يها گذاري سرمايهبا  ها آن؛ كنند ميحل  يغربيرغ يكشورها از يكش بهره قياز طر

.كنند ميمركز را آسان  يبه كشورها رامونيپ

  محـدود يرا بـه ابعـاد اقتصـاد ريـو فق يغن يكشورها نيب برند كه چالش و نزاع يبه كار م يرا كسان استعمارگر و استعمارزدهدو اصطالح

توجه دارند. زيآن ن يكنند و به ابعاد فرهنگ ينم

)۱۳ درس( ۲شناسي  جامعه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۲۶
۴۰۰۹۴۴كد سؤال: 

 بودند ياسالم يدر كشورها ها دولتاصالح رفتار خواستار ، ياسالم دارگرانيمانند ب.

 ديدند مي انياز رفتار فرنگ ديتقلرا در  يداريبلكه ب دانستند نميرا بازگشت به اسالم  يداريب، ياسالم دارگرانيبرخالف ب. 
 يبود، رو غرب متجدد ۀانيقوم گرا ياسيس ۀشيكه اند سميوناليناسمنفور بود و در مقابل، به  اي معنا بي ها آن يبرا يمفهوم امت و ملت اسالم

 ده بودند.آور
  ياسـالم دارگرانيـب تيها به كمك آنان توانستند از موفق دولت نيبودند و ا ياستعمارگر غرب هاي دولت تيگرا مورد حما غربمنورالفكران

كنند. يريجلوگ
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 ۲شناسي  جامعه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۲۷
۴۰۰۹۴۷كد سؤال: 

يو فرهنگ ياقتصاد يقطع وابستگدر  يول ،شدند يغرب موفق م ميو حذف كارگزاران مستق ميمقابله با استعمار قددر  بخش آزادي هاي انقالب

گشت. ياستعمار نو بازم ٔهها، در چهر انقالب نياستعمار با دست كارگزاران ا، يروزيپ يسبب، از فردا نيو به هم نداشتند يقيتوف

)۱ درس( ۳شناسي  جامعه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۲۸
۴۰۷۱۱۴كد سؤال: 

 كند. مي شرفتيو پ گيرد ميشكل ، يحل مسائل و مشكالت زندگ يبا تالش برا يدانش علم

 دارند ياز دانش علم يمتفاوت فيخود، تعار يفرهنگ تيهومختلف بر اساس  ياجتماع هاي جهان.

 كند مي تر غنيرا  يدانش عمومو  افزايد ميه جامع يدانش علم ٔهريبر ذخ تدريج به يعلم هاي تالش.

 تي، سـراداننـد ميمعتبـر  زيرا ن يانيو وح يعلوم عقالن، يكه عالوه بر علم تجرب گريبه جوامع د، جهان متجدد به دانش علمي كردياگر رو

،شـود مي طـعق يو دانش علم يعموم دانش ۀيارتباط دوسو، يطيشرا ني. در چنآورد مي ديپد يتعارضاتآن جوامع،  يدانش ٔهريكند، در ذخ

.دهد ميرا از دست  يحل مسائل و مشكالت دانش عموم يو دغدغه و توان الزم برا ماند مياز رشد و رونق الزم باز  يدانش علم

)۴ درس( ۳شناسي  جامعه) * ۷ درس( ۱شناسي  جامعه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۲۹
۴۷۹۰۸۸كد سؤال: 

  يهـا جهان يبـرا يتغييرپذيرند. يعن، يو واقع ياز جهت قرار گرفتن در قلمرو آرمان ياند؛ ول بنابراين، حقايق هرچند خود ثابتاول: قسمت

ياجتمـاع يها گونه كه امكان خروج از باطل و قبول حق وجود دارد. جهان امكان انحراف از حق و پذيرش باطل وجود دارد؛ همان، ياجتماع

شود. ها، دچار تغيير نمي يا باطل بچرخند، اما حق و باطل بر مدار بينش و گرايش آن قدار حتوانند بر م مي

  :يگونـاگون، رفتارهـا طيشـرا درهـا  آن كنند و عملشان معنادار اسـت. آگاهانه عمل مي، يعيطب يها دهي، برخالف پدها انسانقسمت دوم

دهند. از خود نشان مي يمتفاوت

)۵ درس( ۳شناسي  جامعه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۳۰
۴۷۱۲۸۳كد سؤال: 

 زمينۀ و گرفت قرار ترديد موردكند،  مي تعيين تجربي تبيين و تجربه را غيرعلم و علم مرز كه باور اين نتايج بيستم قرن در قسمت اول: اما

.شد فراهم تفسيري و رويكرد غلبۀ تفسير و رونق

 رد تفسيري قسمت دوم: روش رويك ها) آن يمعنا افتني يبرا ها دهيدرون به پد(نگاه از  ريتفس

)۶ درس( ۳شناسي  جامعه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۳۱
۴۷۱۲۸۵كد سؤال: 

بر اساس خواست و ميل حاكمبر اساس فضيلت

استبداديمونارشيفرد

اُليگارشيآريستوكراسي  اقليت

موكراسيدجمهوري  اكثريت

)۷(درس  ۳شناسي  * جامعه ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۳۲
۴۶۹۴۴۵كد سؤال: 

رويكرد اول نابرابري اجتماعي براي بقاي جامعه ضرورت دارد  ■

 رويكرد سوم توجه به عدالت اجتماعي  ■
 رويكرد اول توجه به يكسان بودن نقطۀ شروع رقابت  عدم ■
 رويكرد دوم انگيزٔه رقابت از بين رفتن  ■
)۹(درس  ۳شناسي  ات سؤال: دشوار * جامعهمشخص ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۳۳

۴۰۳۶۶۹كد سؤال: 

 بود. او در مطالعات در جامعه ياله هاي سنتشناخت از قرآن، به دنبال  يريرپذيمسلمان است كه با تأث شمندانياز اند گريد يكيخلدون  ابن

نگفت. يسخن يآرمان ۀاز جامع نيو بنابرا كرد مياستفاده  يو تجرب ياز روش حس شتريبنداشت و  يچندانتوجه  يعقل به روشخود 

 خود را به افتيدر نيو ا كند مي اديجوامع  گيري شكلعامل عنوان  به تيعصبخود از  رامونيجوامع پ يخيتار ۀاز تجرب فادهخلدون با است ابن

.دهد مي ميجوامع تعم ۀهم

 خود يخلدون علم اجتماع است. ابن كارانه محافظه يفاراب شناسي جامعهبا  سهياو در مقا شناسي جامعهو  ستين يابن خلدون، انتقاد ردكيرو

نامد. ميرا علم عمران 

)۱۰ و ۹ هاي درس( ۳شناسي  جامعه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۳۴
۴۰۷۱۳۳كد سؤال: 

  خود به اقسامي موضوع مورد مطالعۀشناسد و بر اساس  را مي حقايق و قواعد جهاناي است كه انسان به كمك آن  ، قوهمعناي خاصعقل در

شود. تقسيم مي

  شود ميرا شامل  يو علم يهرگونه تالش ذهناست و  آوردن هر نوع دانشي دست به يبرا يابزارمعنا،  نيمعناي عام دارد و در ا كيعقل.

)۸ درس( ۳شناسي  جامعه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۳۵
۴۷۱۲۸۸كد سؤال: 

  :شد ياسيس و يفكر مباحثات ياصل طبقاتي، محور كشمكش و قشربندي جاي به تيهو، ستميب قرن اواخر درقسمت اول.

  :الگـو، همچنـان نيـا در البته. گردد يم ديتشد يحتّ و حفظ زباني و يقوم يها گروه انيم موجود يها تكثرگرا، تفاوت مدل درقسمت دوم

.دهد ونديپ كديگري به را مختلف يها گروه كه شود يم دانسته يضرور ياقتصاد و ياسيس مشترك ساختار كي وجود
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)۲ درس( منطق*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۳۶
۵۱۱۸۵۶كد سؤال: 

تواند داشته باشد: در اينجا دو معنا مي» گشتي«تراك لفظ وجود دارد، زيرا لفظ امكان ايجاد مغالطۀ اش

ملحق شدي. -۲رويگردان شدي. و  -۱

ها مغالطۀ ابهام در مرجع ضمير محتمل است: اما در ساير گزينه

ول غيرمستقيم از او). مثالً اگـر سـعيد دربـارٔه(نقل ق» راوي«ارجاع كند (نقل قول مستقيم از او) يا به » او«تواند به  مي» من«: ضمير ۱گزينۀ 

تواند مسعود باشد و هم سعيد. هم مي» من«، مقصود از »او (مسعود) گفت كه اين كتاب من است«مسعود گفته است كه 

».پدر«برگردد و هم به » پسر«تواند به  هم مي» لباسش«در » ش«: ضمير ۳گزينۀ 

اشاره كند.» سعيد«تواند به  برگردد و هم مي» مسايهه«تواند به  هم مي» او«: ضمير ۴گزينۀ 

)۲ درس( منطق*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۳۷
۵۱۱۸۵۷كد سؤال: 

باشد.» تضمني«و داللت دوم بايد » التزامي«داللت اول بايد 

كار رفته است. معناي اصلي خودش به به» عقاب«پس » اشمثل عقاب ب«بلكه گفته » عقاب باش«داللت مطابقي دارد، زيرا نگفته » عقاب: «۱گزينۀ 

توانند هـر المثل مي ها در كل داللت التزامي دارند، ولي الفاظ درون يك ضرب المثل : هر دو داللت تضمني دارند. توجه كنيد كه ضرب۲گزينۀ 

ل يا عبارات استعاري و كنايي ديديم، همۀ الفـاظش راالمث المثل دارد، پس نبايد هرجا ضرب داللتي داشته باشند و بستگي به عبارت آن ضرب

داراي داللت التزامي بدانيم.

: هر دو داللت مطابقي دارند. توضيح آن در گزينۀ قبلي بيان شد.۳گزينۀ 

اسـت،» مـار«بخشي از  هم» مار«دارد. مقصود از » التزامي«است، زيرا زبان براي تكلم الزم است، پس داللت » كالم«، »زبان«: مقصود از ۴گزينۀ 

كـه دراز» مار«اين مطلب به خصوص در مورد موجودي مثل ». مار از سوراخ خارج شد«گويند  زيرا همين كه سر مار از سوراخ خارج شود، عرفاً مي

 ».اخ خارج شده استمار از سور«شويم كل مار از سوراخ بيرون بيايد و بعد بگوييم:  كند چون معموالً منتظر نمي و طويل است بيشتر صدق مي
)۳و  ۱هاي  درس( منطق*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۳۸

۵۱۱۸۶۰كد سؤال: 

است، نوعي فعاليت ذهني است، هيچ استداللي، تصديق نيست» تصديق«كه متشكل از چند » استدالل«نوعي علم است، اما » تصديق«چون 

و هيچ تصديقي استدالل نيست.

)۴ درس( منطق*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ۀ پاسخ: گزين -۲۳۹
۳۶۴۵۰۱كد سؤال: 

و سـتين يكـار الزامـ نيـا يولـ ،امر مجهول است يامر خاص، ذكر موارد استفاده و كاربردها انيب يها از راه يكيگرچه  يمفهوم فيدر تعر

 .يضلع مثلث به شكل سه فيهم امر خاص را مشخص كرد؛ مثل تعر گرياز طرق د توان يم
 .شود يبا مفهوم عام آغاز م يمفهوم في: تعر۱ ۀنيگز 
 .شوند ياستفاده م يمفهوم فِيعام هستند كه در روشِ تعر ميمشترك همان مفاه مي: مفاه۳ ۀنيگز 
.ودش يمفهوم خاص انجام م كي انيب قيكار از طر نيمشخص شود و ا اءياش گريوجه افتراق آن با د ديبا يئيهر ش يِمفهوم في: در تعر۴ ۀنيگز 

)۵ درس( منطق*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۴۰
۳۶۴۴۵۲كد سؤال: 

تر يك سازمان هم بايد در طبقات باالتر ترين عضو بدن، نتيجه گرفته است اعضاي مهم عنوان مهم تمثيل موردنظر از باالتر بودن جايگاه مغز به

الف نقد كرد.توان با تمثيل مخ حضور داشته باشند. اين تمثيل را مي

تر باشد. تر، مربوط به شيء مهم شود كه جايگاه پايين رسد، ولي اين مطلب دليل نمي : در اين تمثيل، زمين غيرمرتفع به آب مي۱گزينۀ 

ر طبقـاتتر در يك سازمان نيـز ممكـن اسـت د ولي باالتر هستند؛ بنابراين افراد مهم تر نيستند، : دود از شعله و ابرو از چشم، مهم۲گزينۀ 

تر حضور داشته باشند، پس اين يك تمثيل مخالف براي نقد تمثيل موردنظر است. پايين

تر باشد. تر براي شيء مهم شود كه جايگاه پايين كند؛ اما دليل نمي اي ارزشمند پيدا مي : دانه به جهت مخفي شدن در خاك، آينده۳گزينۀ 

ندارد، از حوادث، آسوده است؛ ولي ربطي به نقد تمثيل موردنظر ندارد. دهد كسي كه تعلقي : اين تمثيل نشان مي۴گزينۀ 

)۷و  ۶هاي  * منطق (درس متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۴۱
۳۸۶۵۲۲كد سؤال: 

تضـاد بـرايشاگر سور قضيه، تمام مصاديق موضوع را در بر نگيرد، پس بايد برخي مصاديق موضوع را دربرگيرد و لذا قضيه جزئيه اسـت و م

).۳الصدق هم دارد (رد گزينۀ  ) و اگر موجبه باشد، عكس الزم۴و  ۱هاي  تواند موجبه يا سالبه باشد (رد گزينه تعريف نشده است. اين قضيه مي

آن را با كيفيتكند و نبايد  كدام از مصاديق موضوع را در بر نگيرد، زيرا سور فقط دامنۀ موضوع را مشخص مي تواند هيچ تذكر: سور قضيه نمي

  يك از مصاديق محمول بر مصاديق موضوع تطبيق نكند، اشتباه بگيريم. قضيه كه ممكن است موجب شود هيچ

  )۷ درس( منطق*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۴۲
۵۱۱۸۶۱كد سؤال: 

صادق باشد، اوالً بـه» هيچ الف ب نيست«و اگر  صادق خواهد بود» هيچ الف ب نيست«كاذب باشد، به حكم تناقض، » بعضي الف ب است«اگر 

هم صادق خواهد شد و بـه حكـم» هيچ ب الف نيست«صادق خواهد بود و ثانياً به حكم عكس مستوي، » بعضي الف ب نيست«حكم تداخل، 

).۳شود (رد گزينۀ  هم صادق مي» بعضي ب الف نيست«تداخل 

ان صدق يا كذب جزئي را نتيجه گرفت.تو : در تداخل، از كذب كلي نمي۲و  ۱هاي  گزينه
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 منطق*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۴۳
۵۱۱۸۶۲كد سؤال: 

)،۴و  ۳هاي  اگر نتيجۀ يك قياس اقتراني، موجبه باشد، هر دو مقدمه نيز بايد موجبه باشند؛ پس كيفيت هر دو مقدمه، معيّن است (رد گزينـه

)؛ مثالً در قياس معتبر زير، هيچ يك از دو مقدمه، جزئي۲توان اظهار نظر قطعي كرد (رد گزينۀ  از دو مقدمه نمي ولي در مورد كميت هيچ يك

نيستند:

هر ج الف است.

هر ج ب است.

 .بعضي الف ب است

و مقدمه جزئيه باشند.شود هر د طور كلي در هر قياس اقتراني معتبر الاقل يك مقدمۀ كليه وجود دارد و نمي : نكته: به۲گزينۀ 

كنيم: چون نتيجه موجبه است، پس هر دو مقدمـه موجبـه هسـتند. كنيم يا اين گونه اثبات مي براي رد اين گزينه يا از نكتۀ فوق استفاده مي

باشد در هر حال اگر هر دو مقدمه جزئيه هم باشند، بنابراين تمام موضوعات و محموالت مقدمات منفي خواهد شد، پس حد وسط در هرجايي

شود، پس الاقل يك مقدمه بايد كليه باشد. دو مقدمه منفي است و شرط دوم نقض مي

: اگر يك مقدمه جزئيه باشد، مقدمۀ دوم بايد كليه باشد. اين مطلب در توضيح گزينۀ قبلي اثبات شد. كيفيت هر دو مقدمه هم طبـق۳گزينۀ 

طور قطعي تعيين كرد. ت و كميت مقدمۀ ديگر را بهتوان كيفي قانون كيفيت نتيجه، موجبه است، پس مي

: كيفيت هر دو مقدمه حتماً موجبه است.۴گزينۀ 

)۹ درس( منطق*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۴۴
۴۰۰۰۲۷كد سؤال: 

قياس استثنايي يك قضيۀ حملـيدر قياس استثنايي (چه اتصالي و چه انفصالي) عين نتيجه يا نقيض آن در مقدمات وجود دارد. مقدمۀ دوم 

آيد و با نفي هر بخـش، دست مي ). اگر مقدمۀ اول قضيۀ منفصل حقيقي باشد، با اثبات هر بخش از قضيه، نفي بخش ديگر به۱است (رد گزينۀ 

).۲)؛ بنابراين هر چهار حالت آن معتبر است (رد گزينۀ ۴اثبات بخش ديگر (رد گزينۀ 

)۳ درس( فلسفه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۴۵
۴۴۵۵۳۱كد سؤال: 

؛آموختن چرايي و يافتن داليل درستي يا نادرستي باورها ؛است در همين باورهاي مربوط به زندگي تأملتفكر فلسفي و انديشيدن فيلسوفانه، 

آزادانديشـي سـازيم و بـه خـود را مـي هاي فكـري درست و كنار گذاشتن باورهاي نادرست. در اين صورت، خود ما بنيان پذيرفتن باورهاي

.كنيم رسيم و شخصيتي مستقل كسب مي مي

: اين نقش اصلي فلسفه نيست.۲گزينۀ 

اند و كامالً پايدار و نهادينه هستند. : چه بسيار باورهاي اساسي كه از روي تقليد كوركورانه به وجود آمده۳گزينۀ 

د است.: ريشۀ باورهاي بسياري از ما در تقلي۴گزينۀ 

)۴ درس( فلسفه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۴۶
۴۴۵۶۰۱كد سؤال: 

هايي كه به زبان فلسفي نگاشته شده، مربوط به يونان است. ها يا قطعه : نخستين مجموعه۱جز گزينۀ  تمام جمالت، متن كتاب است به

)۶ درس( فلسفه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۴۷
۴۴۵۶۶۷د سؤال: ك

شـده و پذير نيست و اگر كسي چنين نظري بدهد، گرفتار يـك تنـاقض ها، امكان دانستهمۀ شكاكيت مطلق، يعني شك در اصل دانستن و ه

، هـم»شناخت ناممكن است«. به تعبير ديگر او چون اصل شناخت را منكر است، همين مطلب را كه همين نظر او با شك مطلق ناسازگار است

كند؟! اين يك تناقض آشكار و صريح است. تواند بشناسد، پس چگونه چنين ادعايي را مطرح مي نمي

تعريف است، ولي آشكار بودن تصور يك امر، ربطي به پذيرش مصاديق آن ندارد.  بديهي و غيرقابل» شناخت«: درست است كه مفهوم ۲گزينۀ 

شن است، ولي همين شناختي كه مفهومش روشن است، مصداق واقعي نـدارد وممكن است يك فرد منكر شناخت، بپذيرد معناي شناخت رو

روشن است و ابهامي ندارد، ولي محال است وجود داشـته باشـد. بـه» مثلث چهارگوش«دهد. مثل اينكه مفهوم  وقت براي كسي رخ نمي هيچ

تدالل بر امكان يا عدم امكان آن است.تعبير ديگر، اختالف ما با منكر شناخت در بحث تعريف شناخت نيست بلكه در بحث اس

: اين فقط يك ادعاست و دليلي بر عليه منكر شناخت ارائه نكرده است.۳گزينۀ 

خواهيم اثباتش كنيم و منكر شناخت، آن قبول بودن شكاكيت مطلق، همان چيزي است كه مي : مصادره به مطلوب است، زيرا غيرقابل۴گزينۀ 

عنوان دليل مطرح شده است. اختالفي، به را قبول ندارد و همين مطلب

)۷(درس  فلسفه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۴۸
۴۴۵۶۸۳كد سؤال: 

هـا هـا را در نظـر دارد و از آن هاي حسي، آن قاعده شناخت تجربي بر چند قاعدٔه عقلي مهم، متكي است كه دانشمند در هنگام بررسي داده

سازد. هاي تجربي را فراهم مي امكان مشاركت عقل در شناخت» اصل عليت«است؛ بنابراين » اصل عليت«قواعد،  برد؛ يكي از اين بهره مي

اصلي عقلي است كه اعتبار شناخت تجربي متكي بر آن است، نه اينكه خودش با تجربه اثبات شود.» اصل عليت: «۱گزينۀ 

هـاي خـارجي كنندٔه پديـده كند؛ ولي اين اصل توصيف ن ما آن را استنباط مياصلي عقلي است و ذه» اصل عليت«: درست است كه ۲گزينۀ 

است و در بين همۀ موجودات تحقق دارد.

-علـت باشـد. تصـادفي بـودن محـض اي است كه ما از علت آن مطلع نيستيم، نه اينكه واقعاً بي : پديدٔه تصادفي در حقيقت پديده۴گزينۀ 

ممكن است. -معناي عدم آگاهي يك فاعل شناسا از علت يك پديده به -حال است و فقط تصادف نسبيامري م -علتي يك پديده معناي بي به
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 فلسفه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۴۹
۴۵۵۰۱۱كد سؤال: 

 هـم حقيقت وجوگر جست و ففيلسو است، ناقص عارف يك است، عقلي تحليل و تفكر نيروي فاقد كه عارفي كه طور همان است معتقد سهروردي

 پايۀ هم را فلسفه در عرفاني سلوك اهميت او پس بود، خواهد قدر كم و ناقص فيلسوفي نكند، تجربه واسطه بي و مستقيم صورت به را الهي اسرار اگر

 پرداختنـد، مي اسـتداللي صرفاً نتبيي به فلسفه در و كردند نمي فلسفه وارد را مستقيم شهود او از پيش فيلسوفان ولي دانست، مي عقلي استدالل

).۲ گزينۀ (رد شود داده تجربه محك به بايد عقلي هاي تبيين نتيجۀ نبودند معتقد او از پيش مسلمان فيلسوفان نه و سهروردي نه اما

ني و ضروري عقلي تعـارضعقل و دين در همۀ احكام خود با هم تطبيق دارند و حاشا كه احكام شريعت اَنوَر با معارف يقي«گويد:  مالصدرا مي

اي است كه در آن تعارض عقل ؛ بنابراين او منتقد فلسفه»اي كه قوانين آن مطابق با كتاب و سنت نباشد داشته باشد و افسوس به حال فلسفه

ولي اين ديدگاه بين او پذيرد؛ اي را كه احكام آن با معارف يقيني عقلي تعارض داشته باشد، نمي و وحي الينحل بماند. البته او همچنين فلسفه

). در ضـمن مالصـدرا طبـق بيـان عالمـۀ۱شود (رد گزينۀ  و فيلسوفان پيش از او مشترك است و ويژگي خاصي براي مالصدرا محسوب نمي

ايـۀ مـوادبرد و در منظومۀ فكري خود كه شامل تفسير، كالم، عرفان و فلسفه بود، براهين خود را بر پ طباطبايي از مواد قطعي ديني بهره مي

اي كه صرفاً اند). با اين حال او به فلسفه اند بلكه شايد كالمي يا تفسيري بوده كرد (اين براهينِ ديني لزوماً فلسفي نبوده قطعي ديني استوار مي

ند و ديـن درسـتگرفت. از نظر او اگر فلسفه درست استدالل ك بر پايۀ مواد عقلي و شهوديِ غيرمتعارض با دين استوار باشد نيز اشكال نمي

).۳فهميده شود، خودشان با هم مطابق خواهند بود، نه اينكه الزم باشد فلسفه از ابتدا بر پايۀ دين استدالل كند (رد گزينۀ 

  )۹ درس( فلسفه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۵۰
۵۰۲۷۲۹كد سؤال: 

اي نسـبت بـه سـاير حيوانـات نـدارد و تند؛ بنابراين معتقدند انسان ارزش ويژهها تفاوتي ميان انسان و ساير حيوانات قائل نيس داروينسيت

گرايي در نهاد و فطـرت توان براي او فطرت وااليي قائل شد، پس توجه او به اخالق و فضايل اخالقي به اين دليل نبوده كه فضيلت نمي رو  ازاين

ها شده است. ندگي اجتماعي شده است و وادار به ابداع اصول اخالقي و رعايت آناو وجود داشته، بلكه به اين دليل بوده كه به ناچار وارد ز

هاي اي براي آن قائل نيستند و آن را به ويژگي كنند، بلكه ارزش ويژه ها اخالق و زيست اجتماعي را در انسان رد نمي : داروينيست۴و  ۱گزينۀ 

دهند. تكاملي انسان نسبت مي

اي تكاملي در انسان كنند بلكه آن را درجه دانند، اما عقل را در انسان رد نمي ا اينكه انسان را هم رديف حيوانات ميها ب : داروينيست۲گزينۀ 

دانند. مي

)۱۱ و ۸ هاي درس( فلسفه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۵۱
۴۵۵۰۲۵كد سؤال: 

ها نسبت به امور ديگري نيز متغير هستند. مثالً هـر نيست؛ بلكه همۀ شناخت شناسي يعني شناخت صرفاً تابع واقعيت گرايي در معرفت نسبي

تواند با شناخت فرد ديگر متفاوت باشد و شناخت هركس بـراي خـودش و رسد كه مي هاي خود به شناختي از امور مي فرد متناسب با ويژگي

صورت مطلق حكمي بيان كـرد بلكـه بايـد گفـت اآلن و در ايـن هتوان ب نسبت به خودش معتبر است؛ بنابراين دربارٔه يك گزارٔه معرفتي نمي

شناسي، اخالق، دين و... نيز وارد شد. يك اخـالق هاي ديگر مانند انسان تدريج به حوزه شناسي به گرايي در معرفت وضعيت چنين است. نسبي

رايط مختلف و نسبت به افراد متفاوت، آن حكم را متغيـركند؛ بلكه در ش صورت مطلق بيان نمي گرا، اخالقي است كه يك حكم اخالقي را به نسبي

ها معتقدند يك فعل، بسته به اينكه به نفع مـا باشـد يـا گرا (از جمله هابز) چنين ديدگاهي در اخالق دارند. آن گيرد. فيلسوفان طبيعت در نظر مي

تواند از فردي به فرد ديگر متفاوت باشد. اوت است، اين امر ميتواند براي ما خوب يا بد باشد؛ بنابراين چون نفع افراد با هم متف نباشد، مي

)۱۱ درس( فلسفه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۵۲
۴۵۵۰۶۲كد سؤال: 

شود انسان از افراط و تفريط دوري كند. مثالً در قـؤه غضـب، از تـرس و عدالت در نظر ارسطو يعني حاكميت عقل بر قواي ديگر كه باعث مي

تهور دوري كند و به شجاعت كه حد اعتدال است، برسد. يا در قؤه عقل، از جُربُزه و سفاهت دوري كند و به حكمت برسد.

)۱ درس( ۲ فلسفه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۵۳
۴۸۵۹۶۴كد سؤال: 

:ميداشته باش ريصورت ز صادق به ٔهاست دو گزار يبرقرار بودن نسبت عموم و خصوص مطلق كاف يبرا

نياز از دليل، حمل ضروري و وجوبي است. هر الف ب است: هر حمل بي

نياز از دليل نيستند. ضروري و وجوبي، حمل بي هاي بعضي ب الف نيست: بعضي حمل

درجه است. اين حمل وجوبي است، اما نيازمند دليل هم است. ۱۸۰مجموع زواياي داخلي يك مثلث 

)۳ و ۲ هاي درس( ۲ فلسفه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۵۴
۴۸۶۰۳۶كد سؤال: 

پوشـد. شود و لبـاس هسـتي مي الوجود مي الوجود است و فقط امكان موجود شدن را دارد، توسط علت، واجب معلول كه در ذات خود ممكن

نامند. مي» الوجود بالغير واجب«الوجودي را  چنين واجب

)۵ درس( ۲ فلسفه*  متوسط: سؤال اتمشخص ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۵۵
۴۸۶۱۰۴كد سؤال: 

داند. از نظر وي داليلي كه صرفاً متكي بـر عقـل نقد مي گراي قرن هجدهم، داليل فيلسوفان را بر اثبات وجود خدا قابل هيوم فيلسوف تجربه

داند كـه از تجربـه ن فيلسوفان الهي را برهان نظم مي)، زيرا عقل ادراك مستقل از تجربه ندارد. او مهمترين برها۴باشند مردودند (رد گزينۀ 

تواند بر اساس نظم موجود جهان يك ناظم و مدبّر را اثبات كند و نـه )، ولي معتقد است اين برهان در نهايت مي۱گرفته شده است (رد گزينۀ 

باشد. كه موردنظر فيلسوفان الهي است، نمي معناي واجب بالذات الوجود بالذات و ناظم و مدبّر لزوماً به يك خالق نامتناهي و واجب

شود فقط در حد يك ناظم است نه : ناظم و مدبر لزوماً ويژگي مادي يا غيرمادي ندارد. هيوم معتقد است آنچه در برهان نظم اثبات مي۲گزينۀ 

الوجود بالذات. مادي بودن يا نبودن ناظم در اينجا موردنظر نيست. واجب
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 ۲ فلسفه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۵۶
۴۸۵۹۶۲كد سؤال: 

الوجود الوجودنـد، بـه واجـب ها محدود باشد و چه نامحدود، چون ذاتـاً ممكن سينا، اشياء جهان، چه تعداد آن بنا بر برهان وجوب و امكان ابن

ها ضروري گرداند؛ زيـرا محـال اسـت كـه د و وجود را براي آنها را نسبت به وجود و عدم از حالت امكاني خارج كن بالذاتي نياز دارند كه آن

).۴الوجود بالذات، خودش بتواند خودش را از تساوي خارج گرداند (رد گزينۀ  ممكن

ن وجوبعبارت ديگر برها اند، يعني به واقعيت اشياءِ موجود اذعان داريم. به پذيريم اشيائي وجود دارند كه ذاتاً ممكن : همين كه ما مي۱گزينۀ 

اند. اند، اما وجوبِ وجود پيدا كرده نگرد كه با اينكه ذاتاً ممكن سينا ابتدا به اشيائي مي و امكانِ ابن

صـورت ضـروري بـر شود كه اشياء، ذات و ماهيتي دارند كه با وجود مغاير است و وجود به : ممكن بودن اشياء از آنجا بر ما معلوم مي۳گزينۀ 

نيازمند دليل است. شود بلكه ها حمل نمي آن

)۷(درس  ۲: متوسط * فلسفه سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۵۷
۴۸۶۴۰۴كد سؤال: 

تواند به درجۀ عقل فعال برسد و حقايق را شهود كند، اما اين ارتقاء در سايۀ استدالل نيست بلكه در ي عقل انسان ميالهبه اعتقاد فيلسوفان 

ك است.اثر عمل تزكيه و تهذيب و سيروسلو

)۸(درس  ۲ فلسفه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۵۸
۴۸۶۴۳۷كد سؤال: 

و عترت گرامي ايشان رايج بوده است، اما برخي از جريانات فكري در جهان توجه به عقل و عقالنيت در جهان اسالم از زمان پيامبر اكرم 

داشت:اسالم با عقل مخالفت كردند. اين مخالفت دو شكل عمده 

 ) تنگ كردن محدودٔه اعتبار و كارآمدي عقل در عين پذيرش آن۱
عنوان دستاوردهاي يوناني و غيراسالمي ) مخالفت با فلسفه و منطق تحت۲

عنوان يكـي از ابزارهـاي معرفـت، هاي فكري در جهان اسالم در عـين پـذيرش عقـل بـه شكل اول يعني برخي جريان مخالفت با عقل به

هاي عقالني در برخي مسائل دينـي بـر حـذر دانستند و مسلمانان را از تحليل و تبيين هاي ديني جايز نمي آن را در همۀ حوزهكارگيري  به

صورت ايماني پذيرفت و چون و چراي عقلي در آن جايز نيست. داشتند. آنان عقيده داشتند برخي مسائل ديني را بايد به مي

ورت مخالفت با عقل نيست.: اين گزينه مربوط به دو ص۱گزينۀ 

كارگيري عقـل را طور كلي بر دستاورهاي عقلي برتري دارد، بلكه بـه هاي ديني به شكل اول معتقد نبود كه آموزه : مخالفت با عقل به۲گزينۀ 

دانست. فقط تا حد مشخصي جايز مي

شكل دوم مخالفت با عقل است. : اين گزينه مربوط به۳گزينۀ 

)۱۰ درس( ۲ فلسفه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۲۵۹
۴۸۶۴۸۵كد سؤال: 

اي از نـور، پـس تفـاوت اما نه نور مطلق، بلكه درجـه ،است» نور«نامد. هر واقعيتي  مي» نوراالنوار«شيخ اشراق مبدأ جهان و خالق هستي را 

هاست. موجودات در شدت و ضعف نورانيّت آن

)۱۱ درس( ۲ فلسفه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۶۰
۵۱۱۸۶۵كد سؤال: 

اصـالت«بـوي  و رنـگ هـا آن به و عميق گذاشته اثر او فلسفي مباحث ساير بر كه مالصدراست فلسفي اصل ترين اصل اصالت وجود، بنيادي

خوانند. مي هم» وجودي اصالت فلسفۀ«را  صدرايي فلسفۀ گاهي جهت همين است. به بخشيده» وجودي

هـا اصـالت تـوان گفـت آن را مطرح نكرده بودند، لذا نمي» اصالت با وجود است يا ماهيت؟«هاي قبلي اصالً سؤال  : بسياري از فلسفه۲گزينۀ 

ماهوي بودند.

: اصالت وجود يكي از اصول اوليه و بنيادي حكمت متعاليه است، نه نتيجۀ نهايي.۳گزينۀ 

بوده است. : بحث اصلي فلسفه هميشه پيرامون وجود۴گزينۀ 

)۱ درس(شناسي  روان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۶۱
۴۷۱۳۴۲كد سؤال: 

هاي كننـد، پاسـخ ها با توجه به دانش و تجربۀ خودشان و پيشـينيان سـعي مي شود. آن شروع مي» مسئله«هاي دانشمندان با طرح  پژوهش

گويند. مي» فرضيه«ها  هاي علمي بدهند كه به اين قبيل پاسخ اي به مسئله  خردمندانه و سنجيده

هستند، ولي گزينۀ چهارم سؤال يا مسئله است.» فرضيه« ۳و  ۲، ۱هاي  گزينه

)۱ درس(شناسي  روان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۶۲
۴۸۹۱۴۴كد سؤال: 

بيني و كنترل موضوع پژوهش است. ي، توصيف، تبيين، پيشهمانند ساير علوم تجربشناسي  روانهدف علم 

،»توصـيف«شناس ابتدا بايد به توصيف مفهوم يا پديدٔه موردنظر بپردازد تا از آن طريق بتواند به اهداف ديگر نيز دست يابد. منظـور از  روان

بيان دقيق و روشن مفهوم موردنظر است.

)۱ درس(شناسي  روان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۶۳
۴۷۶۷۰۸كد سؤال: 

آمده از روش علمي، خصوصي و شخصي نيست، بلكه هر فردي در صورت رعايت دست هاي به پذيري است. يافته يك ويژگي روش علمي، تكرار

هاي ديگران را تكرار كند. تواند يافته ضوابط علمي، مي
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اسي شن روانسؤال: متوسط *  مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۶۴
۴۸۹۳۷۳كد سؤال: 

دامنۀ سنيدورٔه زندگي

دو سال اوّل زندگي) طفوليت۱

نامند.) مي» نوپا«افتند،  ساله را كه تازه راه مي ۳تا  ۱سالگي (برخي كودكان  ۷تا  ۲) كودكي اول (قبل از دبستان)۲

سالگي (تا شروع بلوغ جنسي) ۱۲تا  ۷) كودكي دوم۳

كار كند و از والدين مستقل شود.) دانند كه فرد شروع به سالگي (برخي پايان نوجواني را زماني مي ۰۲تا  ۱۲) نوجواني۴

سالگي ۴۰تا  ۲۰  سالي اوّل) ) جواني (بزرگ۵

سالگي ۶۵تا  ۴۰  سالي دوم) ) ميانسالي (بزرگ۶

سال به باال ۶۵) پيري۷

)۲(درس شناسي  روان: ساده * سؤال مشخصات ▲ ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۶۵
۴۰۷۲۲۷كد سؤال: 

بيني يـك موقعيـت از كنند و در پيش سازي مي گيرد؛ به اين معنا كه نوجوانان فرضيه شكل مي» تفكر فرضي«براي اولين بار در دورٔه نوجواني 

برند. همراه مي ر بهبرند. مثالً با در نظر گرفتن اينكه در فصل بهار احتمال بارندگي وجود دارد؛ با خود چت گرا بهره مي تفكر احتمال

)۲ درس(شناسي  روان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۶۶
۴۷۹۱۰۷كد سؤال: 

شود. مانند ترس، خشم و محبت. هاي فردي نيست و غالباً به يك صورت پديدار مي تأثير نظام پردازش هاي ساده تحت بروز هيجان

.ترحمو  سپاسگزاري، پشيمانييابد. مانند احساس  جه به نوع ارزيابي، ظهور متفاوتي ميتر بوده و با تو هاي مركب پيچيده بروز هيجان

)۳ درس(شناسي  روان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۶۷
۴۰۰۹۱۵كد سؤال: 

كند، اما وقتـي موضـوعي را شده، تمركز ايجاد مي يكي از موانع تمركز آشنايي نسبي با محرك و موضوع موردتوجه است. تازگي موضوع ارائه

افتد. شده و برايمان آشنا است، خوگيري اتفاق مي كنيم كه به دفعات ارائه مطالعه مي

)۳ درس(شناسي  روان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۶۸
۴۰۷۲۳۱كد سؤال: 

حساس در بين همـۀ موجـودات زنـده وجـود دارد وپس ا حياتي است موجود زنده هاي بيروني براي بقاي  از نظر تكاملي، احساس محرك

مختص انسان نيست.

)۴توجه: مراتب باالتر شناخت (تفكر) مختص انسان است و در همۀ موجودات زنده وجود ندارد. (رد گزينۀ 

  )۴ درس(شناسي  روان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۶۹
۴۰۷۲۲۸كد سؤال: 

كنند. اطالعات را رمزگرداني مي جزء به صورت جزء كودكان به

تر صـورت صورت ديداري هم رمزگرداني شـوند، رمزگردانـي قـوي صورت شنيداري است. اگر همين اطالعات به رمزگرداني بيشتر مطالب به

گيرد. مي

)۴ درس(شناسي  روان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۷۰
۴۷۱۳۴۱كد سؤال: 

سازي و زمان بازيابي هم هست، بنابراين ظرفيت ذخيره ميزان استفادٔه مابر اثرپذيري از زمان، تابع  حافظۀ كاري، عالوه گيري  از آنجا كه شكل

تواند بيشتر باشد. مدت مي اطالعات برخالف حافظۀ كوتاه

)۴ درس(شناسي  روان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۷۱
۴۷۶۷۱۲كد سؤال: 

از مرور مناسب استفاده كنيد. مرور يعني اينكه مطالب گذشته را تكرار كنيم. اثر گذشت زماناي كنترل مرور كارآمد: بر

توجـه و زمـاني چنـد فعاليـت، مشـكالت ناشـي از عدم شود، لـذا پرهيـز از هم زمان چند مادٔه اطالعاتي موجب توجه ناقص مي انتخاب هم

دهد. رمزگرداني را كاهش مي عدم

كند. زمان، اثر تداخل را كمتر مي طور هم شنيداري و رمز ديداري به استفاده از رمز

رود. كار مي يادگيري عميق و فهميدن معاني واژگان براي كنترل اثر تداخل به

)۵ درس(شناسي  روان*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۷۲
۴۰۳۶۹۲كد سؤال: 

هاي بـاال هاي زيـادي دارنـد. در گزينـه هستند و ابهام» شده بد تعريف«هستيم عمدتاً از نوع  ها مواجه هايي كه در علوم انساني با آن مسئله

خشونت، بزهكاري و طالق از مسائل علوم انساني هستند.

شود. يم محسوب شده تعريف خوب و است استانداردي و مشخص اقدامات داراي كه است زيستي علوم مسائل از فرزندان و والدين خوني گروه ارتباط

)۵ درس(شناسي  روان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۷۳
۴۰۰۹۰۸كد سؤال: 

نامند. وقتي سماجت بر حل مسئله براي مدت زمـاني ناديـده گرفتـه مي» اثر نهفتگي«ناديده گرفتن حل مسئله براي مدت زماني مشخص را 

شود. شوند؛ در نتيجه هنگام مراجعۀ مجدد حل مسئله محقق مي شود، عواملي كه مانع حل آن مسئله هستند، فراموش مي مي

)۶ درس(شناسي  روان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۷۴
۴۶۹۴۶۱كد سؤال: 

كنـد و از موضوعي كه اين خانم با آن مواجه است از يك طرف خواستني و جذاب است (لذت نگهداري از حيوانات خانگي) و گرايش ايجاد مي

رو شده است. اجتناب روبه -كند؛ بنابراين با تعارض گرايش ف ديگر ناخواستني است (آسيب ديدن سالمتي فرزند) و اجتناب ايجاد ميطر
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شناسي  روان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۷۵
۴۰۳۷۰۴كد سؤال: 

كنند. اين هاي هيجاني متفاوتي در ما ايجاد مي شويم. افراد مختلف، واكنش هاي مختلفي مواجه مي گيري، ما با افراد و حالت در موقعيت تصميم

طور هاي خـويش نباشـند، بـه گيري باشد. افرادي كه قادر به كنترل هيجان تواند مالك تصميم دليل زودگذر بودن، نمي هاي عاطفي، به واكنش

شوند. رو مي گيري روبه مداوم با شكست در تصميم

)۶ درس(شناسي  روان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۷۶
۴۶۹۴۷۰كد سؤال: 

هـاي حل كننـدگان مسـئله بايـد راه ، حلحل مسـئلههاي مختلف بهترين را برگزيند. در حالي كه در  گيري فرد بايد از بين انتخاب در تصميم

مسئلۀ موردنظر را خودشان بازآفريني كنند.

)۷ درس(شناسي  روان*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۷۷
۴۰۳۶۹۱كد سؤال: 

دارد، بلكـه در كنـار عنوان دو موجود زنده اين است كه انسان مانند حيوان، بر اساس غريزه و خواسته قـدم برنمـي تفاوت انسان و حيوان به

در صورت احتياج شديد به پول و غذا ديگـرينوشد و يا  است؛ يعني باوجود تشنگي نمي نگرشكند،  ها آنچه كه رفتار او را كنترل مي خواسته

آورد. حساب مي شمارد و اين را فضيلت به را بر خود مقدم مي

)۷ درس(شناسي  روان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۷۸
۴۰۳۶۹۷كد سؤال: 

آمده دسـت گيريم كـه نتـايج به كشيم يعني ياد مي اي نبينيم، دست از كار مي  درماندگي آموخته شده: اگر بين كار خود و پيامدهاي آن رابطه

؛ يعنـي بـاورتـوانيم نه اينكـه واقعـاً نميدليل يادگيري است،  ما به  ارتباطي با كار ما ندارند و مستقل از عمل ما هستند. در اين حالت ناتواني

وجود  يم كاري انجام دهيم. در نتيجه انگيزٔه عمل در ما بهتوان كنيم كه ناتوانيم و كنترل بر محيط خود نداريم و براي تغيير دادن شرايط نمي مي

.كنيم تالش نميآيد و  نمي

)۸ درس(شناسي  روان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۷۹
۴۰۳۷۰۲كد سؤال: 

كند؟ پرسد: آيا خطري مرا تهديد مي كند و از خود مي رو شدن با موقعيت، فرد ابتدا بر اساس برداشت اوليۀ خود، آن را ارزيابي مي هنگام روبه

توانم كاري براي تغيير موقعيت انجام دهـم؟ بـه ايـن كند: آيا من مي اگر پاسخ اين سؤال مثبت باشد، فرد كنترل شخصي خود را ارزيابي مي

شوند. اي فرد براي كاهش فشار رواني فراخواني مي  هاي مقابله ترتيب روش

)۸ درس(شناسي  روان*  دشوار: لسؤا مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۸۰
۴۷۹۱۲۰كد سؤال: 

شناسان سالمت در سبك زندگي افراد به سه مورد مهم: روان

) تغذيه۱

) ورزش۲

كنند. هاي مقابله با آن اشاره مي ) فشارهاي رواني و روش۳

تغذيۀ سالم و متعادل به سبك زندگي افراد مرتبط است.

گويند. كنند، مي ها استفاده مي فتاري و شناختي كه افراد معموالً در زندگي روزمره از آنسبك زندگي به مجموعۀ الگوهاي ر

به مفهوم مقابله اشاره دارد. ۴به مفهوم فشار رواني و گزينۀ  ۳و  ۲هاي  گزينه
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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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