
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 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 ،یامــگر  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 مواد امتحاني

 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:  داد كل پرسشتع

  
   1400 تير 1 زمايشي آ زمون آ
  

  عمومي آزمون
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 ...............  جز بهها متفاوت است،  شده در همۀ گزينه هاي مشخص معني كلمه -۱
ـــــــه 1 ـــــــورم ب ـــــــون تن ـــــــاه) چ آه زدن گ

 

كĤتشــــــين مــــــارم از دهــــــان برخاســــــت 
 

دِليـــت بايـــد پـــر عقـــل و ســـر ز جهـــل تهـــي
 

ـــي و ا   ـــر و نه ـــت ام ـــرت آرزوس ـــاهگ ـــهي گ و شَ
 

ــــرزد2 ــــاختر ب ــــوه ب ــــاب ســــر از ك ) چــــو آفت
 

ـــت   ـــارهبخواس ـــگ ب ـــرد آهن ـــكار ك ـــوي ش و س
 

نـــدانم كـــه بـــاد اســـت يـــا آتـــش اســـت
 

تن پيــــــل بــــــارٔهبــــــه زيــــــر تــــــو آن  
 

ــــي3 ــــو كــــه هركــــه را ببينــــي بزن ) مــــاري ت
 

كــــه هركجـــــا نشــــيني بكَنـــــي بـــــوميــــا  
 

ــــت دارم ــــر دوس ــــيچ اگ ــــان ه ــــوچ جه ز پ
 

و بَـــــر دوســـــت دارم بـــــومتـــــو را اي كهـــــن  
 

) گـــه پيـــروِ كفـــريم و گهـــي رهبـــر دينـــيم4
 

چـــه تـــوان كـــرد؟ چنـــانيم و چنينـــيم بـــاري 
 

ـــــاي ـــــت، بنم ـــــفيد گش ـــــو س ـــــوي ت م
 

كــــــه از ايــــــن شــــــكوفه بســــــتي بــــــاري 
 

  ۴۰۱۸۲۹كد سؤال: 
  است؟ نادرستمعني چند واژه  -۲

  -بُعد (فاصله) -خواهي) اعتذار (پوزش -روي) تفريط (زياده -الحاح (اسرار) -آمد) و ف (رفتاختال -انگاري) مسامحه (ساده -دهنده) مُمد (ادامه  

  تمكّن (ثروت) -صلت (جايزه) -نماز پيشين (نماز صبح)

  ) شش4  ) پنج3  ) چهار2  ) سه1  
  ۴۳۳۳۶۶كد سؤال: 

  ...............  جز بهدرست است، » كامالً«ها  معني مقابل تمام واژه -۳

  كردن اهمال، درنگ، چيزي انداختن تعويق به، آوردن دليل و عذر تعلّل:) 1  
  تموز: ماه دهم از سال روميان، تقريباً مطابق با تيرماه شمسي) 2  
  برد. شده، كسي كه فرمان ديگري را مي مُطاع: اطاعت) 3  
   كيلومتر شش معادل تقريباً مسافت گيري اندازه واحد، فرسنگ فرسخ:) 4  

  ۴۷۶۸۶۵كد سؤال: 
  اماليي وجود دارد؟» لطغ«در كدام عبارت  -۴

  از آنجا به آن قبّه آمد كه بدو منسوب است و بر براق نشست. ) رسول 1  
  ) اگر از اين بگذريم و قضيّۀ شرع و رسم مهمل گذاريم، نقض عهد و ايمان كرده باشيم.2  
  ) چون تو بر او غالب آيي، شرفي نيفزايد و اگر مقلوب شوي، نقصاني تمام باشد.3  
  اه كه در صور دمند صدق صراح تو روشن شود كه بدين كار، قدم در راه نجاح نهادي.) گفت آنگ4  

  ۴۷۹۲۶۹كد سؤال: 
  است؟ نادرستدر عبارت زير امالي كدام واژه  -۵

 سزا رفت و جوانب حزم سنجيده شد، همّت بر مالزمت آن سيرت مقصور شود و وجه سالح و طريق صـواب هرگاه كه در اين مقامات تأمّلي به«  

  »در آن مشتبه نگردد و پوشيده نيست كه آدمي از سهو و غفلت و زلّت كم معصوم تواند بود.

  ) زلّت4  ) سالح3  ) صواب2  ) حزم1  
  ۴۷۲۵۳۶كد سؤال: 

  غلط اماليي است؟ فاقدكدام بيت  -۶

) مــال در دســت بخــيالن كــي خــَرد مــدح و ســنا؟1
 

ــراز؟  ــب و ط ــد زي ــي ده ــياهان ك ــر روي س ــال ب خ
 

ن خبـــر عـــين عيـــان گـــردد تـــو را) بـــاش تـــا ز 2
 

اژدهــا) مرگــت بــاز بگشــايد دهــن بــاش تــا ثعبــان ( 
 

ـــدٔه شـــرق3 ـــه مع ـــر و ده ب ـــم فراگي ـــرب عل ) ز غ
 

ـــه  ـــل حازم ـــه فع ـــد ك ـــمام ده ـــن انض ـــا ت اش ب
 

) روزگــــــارت چنانكــــــه نتــــــوان گفــــــت4
 

كــــــه در او هــــــيچ روز محــــــذور اســــــت 
 

  ۴۷۲۵۳۸كد سؤال: 
  يسندگان آن كامالً درست است؟در كدام گزينه انتساب آثار به نو -۷

  زده (جالل آل احمد) ارزيابي شتاب - گوشوارٔه عرش (علي موسوي گرمارودي) )2  سمفوني پنجم جنوب (فرانسوا كوپه) -) اتاق آبي (سهراب سپهري)1  
  اخالق محسني (حسين واعظ كاشفي) - )منوّر  بن تفسير سورٔه يوسف (محمد )4  وجداني) (عبدالحسين ديوار - توسي) الملك نظام (خواجه نامه سياست )3  

  ۴۸۰۳۴۳كد سؤال: 

  ...............  جز بهها درست است،  هاي مقابل تمام گزينه آرايه -۸

) حســـن را دارد ســـپند از چشـــم بـــدبينان نگـــاه1
 

ــــاد گلســــتان مي  ــــه فري ــــل ب ــــۀ بلب ــــد نال رس
 

 كنايه) -(ايهام تناسب 
چشـمان پردگـي گشـته اسـت حسـن ) از نگاه خيره2

 

شــــمع در فــــانوس از گســــتاخي پروانــــه اســــت 
 

حسن تعليل) -(اسلوب معادله 
اش ) گرچه صد دل هست چون تسبيح در هر رشـته3

 

ــدن مي  ــاز از تپي ــود ب ــاي خ ــش ج ــه زلف ــد دل ب كن
 

 تشبيه) -(اغراق 
) گشت شـيرين از صـفاي سـينۀ مـن چـون صـدف4

 

ــيد  ــن رس ــوي م ــه ج ــا ب ــا ت ــور دري ــخ و ش آب تل
 

 ي)آميز  حس -(تضاد 
  ۴۷۹۲۷۶كد سؤال: 

 )سنجش سازمان حذفیات گرفنت نظر در با( ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
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  هاي كدام گزينه همگي در بيت زير وجود دارد؟ آرايه -۹  22

ــتري ــه مش ــوَد م ــا ب ــما را ت ــوش ش ــۀ گ  حلق
 

ــما  ــوش ش ــه در گ ــالم حلق ــد غ ــتري باش  مش
 

  استعاره -مجاز -ايهام -) تكرار2  استعاره -كنايه -ايهام تناسب -) جناس همسان1  
  جناس همسان -آميزي حس -تشخيص -) تشبيه4  هكناي -تشخيص -جناس ناهمسان -نما ) متناقض3  

  ۴۷۱۴۹۹كد سؤال: 
  ترتيب در كدام ابيات آمده است؟ به» ايهام، ايهام تناسب، استعاره، تشبيه، جناس«هاي  آرايه -۱۰

 الــف) چــو در گــره فكنــي آن كمنــد پــرچين را
 

ــي همــه چــين را  ــه هــم برزن ــاب طــرّه ب  چــو ت
 

 يـا شـكر؟» جـوخوا«ب) آب حيوان است يا گفتار 
 

ــما؟  ــاگوش ش ــا بن ــل ي ــا گ ــان اســت ي ــاه تاب  م
 

ــر ــان مجــوي مه ــه ز خوب  ج) اي دل نگفتمــت ك
 

ــــاب زان  ــــد ز آفت  رو كــــه ذره مهــــر نجوي
 

 د) مگر تو باغ بهشـتي نگويمـت كـه چـو حـوري
 

ــدامي  ــه ك ــدانمت ك ــاني ن ــان و جه ــو ج ــرا ت  م
 

 زنــي ) در پــرده از ناراســتي راه مخــالف ميه
 

ــوبت  ــاري ن ــواز ب ــون ميبن ــاق را ي چ ــي عش  زن
 

  د -ب -الف -ج -ه) 4  د -الف -ج -ه -) ب3  ب -د -ج -ه -) الف2  ج -ب -د -الف -ه) 1  
  ۴۷۶۸۷۲كد سؤال: 

  است؟» جناس همسان« فاقدوجود دارد و » ايهام«و » استعاره«در كدام گزينه هر دو آرايۀ  -۱۱

ـــگ1 ـــۀ چن ـــۀ نغم ـــم زمزم ـــوش دل ـــد از گ ) نش
 

ــــان دل شــــيدا بشــــد   ــــا عن ــــرات ــــگ م از چن
 

ــت2 ــاظر نيس ــت ن ــه رخ ــز ب ــا ج ــدٔه م ــردم دي ) م
 

دل سرگشــــتۀ مــــا غيــــر تــــو را ذاكــــر نيســــت 
 

) ز شـــور زلـــف تـــو دوشـــم شـــبي دراز گذشـــت3
 

اگرچـــه زلـــف ســـياهت زيـــادت از دوش اســـت 
 

) چــه ســود نــرگس سرمســت را نصــيحت بلبــل4
 

كـــه هـــيچ فايـــده نبـــود اگـــر هـــزار بگويـــد 
 

  ۴۶۹۶۳۰كد سؤال: 
  ها متفاوت است؟ در قافيۀ كدام گزينه با ساير گزينه» نا«نوع  -۱۲

ــريَم1 ــش بگ ــر در غم ــدي گ ــن بخن ــل م ــر عق ) ب
 

كـــاين كارهـــاي مشـــكل افتـــد بـــه كاردانـــان 
 

ـــود دارد؟2 ـــه س ـــتن چ ـــت، گف ـــداده را مالم ) دل
 

ـــتانان مي  ـــه دلس ـــردن ب ـــيحت، ك ـــن نص ـــد اي باي
 

) شِــكّرفروش مصـــري حــال مگـــس چــه دانـــد؟3
 

فشـــانان ســـر وآن آســـتينايــن دســـت شـــوق بــر  
 

كُشـــد رقيـــبم ) چشـــم از تـــو برنگيـــرم ور مي4
 

ــــان  ــــوي باغبان ــــا خ ــــازد ب ــــل بس ــــتاقِ گُ مش
 

  ۴۰۳۸۶۷كد سؤال: 
  است؟ نادرستدر كدام گزينه   شده  حذف ركن نوشته -۱۳

ــد1 ــر بدهن ــه ســخن گ ــان را ب ــر دو جه ) حاصــل ه
 

ــي؟  ــه از خاموش ــت بِ ــوان ياف ــه ت ــب چ ــا ل مگش
 

نۀ معنوي)قري (حذف فعل به 
ـــــان2 ـــــار جه ـــــر ك ـــــت ب ـــــادي نيس ) اعتم

 

ــــم  ــــز ه ــــردان ني ــــردون گ ــــر گ ــــه ب بلك
 

 (حذف نهاد) 
ـــا3 ـــاز م ـــت ن ـــاز اس ـــه ني ـــان ب ـــروز در جه ) ام

 

نيـــــاز و او از نيـــــاز فـــــارغ و از نـــــاز بي 
 

قرينۀ لفظي) (حذف فعل به 
) اين لطايف كز لب لعل تـو مـن گفـتم، كـه گفـت؟4

 

م، كـه ديـد؟وين تطاول كز سر زلف تـو مـن ديـد 
 

 (حذف مفعول) 
  ۴۷۹۲۷۷كد سؤال: 

  رسم شده است؟ نادرستنمودار كدام گروه اسمي،  -۱۴

  1 (

  

2 (

  

3 (

  

4 (

 

  

  ۴۷۱۵۰۴كد سؤال: 
  كار رفته است؟ بيشتري به» ش تبعينق«در كدام گزينه  -۱۵

  برد. گسترمان، كوير مي ) تابستان وصال، ما را از غربت زندان شهر به ميهن آزاد و دامن1  
  ) مزينان از هزاروصد سال پيش، هنوز بر همان مهر و نشان است كه بود.2  
  گشتيم. ها را به اصل خود، مزينان برمي تانوپاگير نشده بوديم و هر سال تابس ) هنوز پامان به ده باز بود و در شهر دست3  
  زنند. تك از غيب سر مي پر، ستارگان زيبا، تك ) گرم تماشاي اين درياي سبز معلّق بودم كه بر آن مرغان الماس4  

  ۴۰۳۸۶۸كد سؤال: 
  نقش دستوري مسند است؟» فاقد«كدام بيت  -۱۶

ســـازيم مـــا ) از تحمّـــل خصـــم را همـــوار مي1
 

ســـازيم مـــا خـــار مي ل بيگـــل را گـــ خـــار بي 
 

ــع2 ــين من ــا چ ــاني م ــه در پيش ــون آين ) نيســت چ
 

ســازيم مــا زشــت و زيبــا را بــه خــود همــوار مي 
 

) در بـــه روي شـــوق مـــا بســـتن نـــدارد حاصـــلي3
 

ســــازيم مــــا از توجّــــه رخنــــه در ديــــوار مي 
 

كننــد ) عارفــان دشــوارها را بــر خــود آســان مي4
 

ســــازيم مــــا كارهــــاي ســــهل را دشــــوار مي 
 

  ۴۷۶۸۷۸كد سؤال: 
  مفهوم كدام بيت با ساير ابيات متفاوت است؟ -۱۷

) نعمت از ما دان و شكر از فضـل مـا كـن تـا دهـيم1
 

ــزا  ــر ج ــي ديگ ــت، نعمت ــكر نعم ــن ش ــو را زي ــر ت م
 

ــيش2 ــت ب ــل نعم ــر اه ــت ب ــردد نعم ــكر گ ) ز ش
 

بــه صــبر گــردد محنــت بــر اهــل محنــت كــم 
 

ــد3 ــكر كن ــه ش ــه هم ــادت ك ) نعمــت آن راســت زي
 

اي از در نعمــــت كــــه همــــه كفرانــــي تــــو نــــه 
 

ــدن؟4 ــرون آم ــو بي ــكر ت ــدٔه ش ــوان از عه ــي ت ) ك
 

شـــكر نعمـــت، نعمتـــي ديگـــر بـــود از خـــوان تـــو 
 

  ۴۷۰۸۳۵كد سؤال: 
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  مفهوم بيت زير با كدام بيت يكسان است؟ -۱۸  33

ــول ــد قب ــيحت كن ــه نص ــر ك ــان مب ــدل گم  بي
 

 مــن گــوش اســتماع نــدارم، لِمَــن تَقــول؟ 
 

  

سعدي است نصيحت، چـه كنـد گـر نكنـد؟ ) خوي1
 

مشــــك دارد، نتوانــــد كــــه كنــــد پنهــــانش 
 

تر دارنـد ) نصيحت گوش كن جانا كه از جان دوسـت2
 

ـــــا را  ـــــر دان ـــــد پي ـــــان ســـــعادتمند، پن جوان
 

) يـــك نصـــيحت ز ســـر صـــدق جهـــاني ارزد3
 

ـــت  ـــاني نيس ـــده دو جه ـــخنم فاي ـــنو ار در س مش
 

ـــواهي4 ـــه خ ـــدان ك ـــرا چن ـــن م ـــيحت ك ) نص
 

ه نتـــــوان شســـــتن از زنگـــــي، ســـــياهيكـــــ 
 

 ۴۷۰۸۳۶كد سؤال: 
  :جز بهها با عبارت زير تناسب دارند،  همۀ گزينه -۱۹

  »پس از ابر كرم باران محبت بر خاك آدم باريد و خاك را گِل كرد و به يد قدرت در گل از گل دل كرد.«  

ـــــود بي1 ـــــرخ ب ـــــرٔه چ ـــــوز داي ـــــار ) هن پرگ
 

دكـــه طـــوق عشـــق تـــو را بـــر گلـــوي مـــا بســـتن 
 

) مــــرا حــــق از مــــيِ عشــــق آفريــــده اســــت2
 

همــــــان عشــــــقم اگــــــر مــــــرگم بســــــايد 
 

) هنــــوز بــــوي محبّــــت ز خــــاكم آيــــد اگــــر3
 

ـــب  ـــدم از تركي ـــد بن ـــد بن ـــه لح ـــود ب ـــدا ش ج
 

ـــه اســـت4 ـــد در ازل رفت ـــا و شـــما عه ـــان م ) مي
 

ـــــتيني  ـــــان نخس ـــــد هم ـــــال برآي ـــــزار س ه
 

  ۴۳۳۳۵۸كد سؤال: 
  شود؟ ه ديده ميبيت زير در كدام گزين مقابلمفهوم  -۲۰

 گمــــــان برســــــد رزق هرچنــــــد بي
 

 شـــرط عقـــل اســـت جُســـتن از درهـــا 
 

  

ـــورد1 ـــم رزق خ ـــت غ ـــب نيس ـــه را درد طل ) هرك
 

ــــــد  ــــــا باش ــــــۀ پ ــــــدم آبل ــــــا در ق رزق م
 

ـــي رود2 ـــالم هم ـــه ع ـــريص در هم ـــكين ح ) مس
 

ـــــــل در قفـــــــاي او  ـــــــاي رزق و اج او در قف
 

ـــي گرســـنگان ) 3 ـــان اســـت در آتـــش ز پ  نعـــل ن
 

رزق بـــه هـــر در گـــردي؟ ســـت پـــيِ چـــه ضـــرور ا 
 

ـــــق4 ـــــت خل ـــــويش و منّ ـــــوردن رزق خ ) خ
 

ــــر   ــــان چــــه مي  زه ــــق؟ خــــور ن ــــي در حل نه
 

  ۴۳۳۳۹۴كد سؤال: 
  مفهوم كدام بيت با سرودٔه زير ارتباط بيشتري دارد؟ -۲۱

  »بيني. ها را هم/ نمي اي/ ستاره  گريه كني اگر/ كه آفتاب را نديده«  

دانيــــدآفتــــابِ ســــر بــــام اســــت غنيمــــت  ) 1
 

گــل اگــر ســاخت دو روزي بــه ســر شــاخ، مقــام 
 

) چگونــــه گريــــه نجوشــــد ز چشــــم حيــــرانم2
 

كــــه آفتــــاب قيامــــت مقابــــل افتــــاده اســــت 
 

) چـــو پنجـــاه ســـالت بـــرون شـــد ز دســـت3
 

روزي كـــــه هســـــت  غنيمـــــت شـــــمر پـــــنج 
 

ــم4 ــك ) چش ــر آن ــتاره به ــد پرس ــر ش ــگفت اگ ها نش
 

ـــاب   ـــد آفت ـــان ش ـــون نه ـــتاره چ ـــد س روي بنماي
 

  ۴۳۳۳۹۹كد سؤال: 
  ها دارد؟ كدام گزينه مفهومي متفاوت با ساير گزينه -۲۲

ــــا1 ــــگِ ان ــــد الحق مي ) ذّره و خورشــــيد گلبان زنن
 

ـــه  ـــۀ بيگان ـــت نغم ـــاز نيس ـــن س ـــردٔه اي اي در پ
 

ــت2 ــال اوس ــي ز خي ــردم نقش ــر ك ــه نظ ) در هرچ
 

ـــــت  ـــــود اوس ـــــال وج ـــــالَم، تمث ـــــۀ ع در آين
 

ــــي نشــــود3 ــــوار تجلّ ــــر ان ــــي مظه ــــر دل ) ه
 

ــاب اســت  ــد ســينه ســپر، مهت ــر آنكــه كن ــيش مِه پ
 

ـــن4 ـــب مك ـــه رَوم، عي ـــه بتخان ـــه ب ـــر از كعب ) اگ
 

ـــه  ـــا يافت ـــه ج ـــت هم ـــه حقيق ـــدا را ب ـــه خ ام ك
 

  ۴۷۹۲۸۹كد سؤال: 
  كدام گزينه با بيت زير تناسب مفهومي دارد؟ -۲۳

 صد تيـغ جفـا بـر سـر و تـن ديـد يكـي چـوب
 

ــام نهادنــد تــا شــد تهــي از خــويش و نــي   اش ن
 

  

ـــان ) رنج1 ـــدر جه ـــود ان ـــرديم و آســـايش نب ـــا ب ه
 

ـــوده  ـــان آس ـــن زم ـــرفتيم اي ـــايش گ ـــرك آس ايم ت
 

ــدف مي2 ــرد ه ــت گ ــر راس ــون تي ــواف ) چ ــد ط كن
 

ــــا شــــود  ــــس دوت ــــر ك ــــت ه ــــار درد، قام از ب
 

ــم 3 ــار و خوش ــا ي ــه جف ــونم ب ــاآني«) ريخــت خ »ق
 

كـــه مـــرا كـــامي اگـــر بـــود بـــه عـــالم ايـــن بـــود 
 

ــر نخ4 ــر زد هن ــه الف هن ــي ك ــت) كس ــد داش واه
 

ــت  ــكر اس ــه پرش ــي ك ــر ن ــي ه ــت ته ــه از صداس ك
 

  ۴۷۵۹۵۴كد سؤال: 

  كدام گزينه مفهومي متفاوت دارد؟» گذر سياوش از آتش«با توجه به درس  -۲۴

) ســـالم از آتـــش ســـوزان چـــو ســـياوش گـــذري1
 

خــــويش را گــــر ز مــــي نــــاب تــــواني گذرانــــد 
 

ــــم2 ــــت آي ــــوزان روم درس ــــش س ــــر در آت ) اگ
 

ــه همــ  ــر عيــار خــود اســتكــه نقــد مــن ب ه حــال ب
 

ــــازار حشــــر3 ــــدوده نســــتانند در ب ــــب زران ) قل
 

خالصـــي بايـــد كـــه بيـــرون آيـــد از آتـــش ســـليم 
 

ـــاك4 ـــتگاري پ ـــرات رس ـــاني اســـت از دوزخ) ب دام
 

جرمـــي ســـياوش ســـالم از آتـــش بـــرون آمـــد ز بي 
 

  ۴۷۴۹۱۵كد سؤال: 
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  كدام ابيات با مفهوم نهايي عبارت زير تناسب دارد؟ -۲۵  44

ها/ روكـش تـابوت  هاست/ خيسِ خـون داغ سـهراب و سـياوش بختي قصّه است اين، قصّه، آري قصّۀ درد است/ شعر نيست/ اين گليم تيره«  

  »هاست تختي

 الف) شعر مـن از قبيلـۀ خـون اسـت، خـون مـن
 

 فـــوّاره از دلـــم زد و آخـــر كـــالم شـــد 
 

 سـتم ز غـم ب) موي شكافم بـه شـعر، مـوي شد
 

ـــ  ـــي در ح ـــنجم هم ـــك نگ ـــدالي  رم مقت
 

ـــعر ـــن ش ـــويس اي ـــاك برن ـــه دلِ پ  ج) ب
 

ـــت  ـــهوار اس ـــو دُرّ ش ـــاكي چ ـــه پ ـــه ب  ك
 

 د) شُهره درختـي اسـت شـعر مـن كـه خِـرَد را
 

ــار اســت  ــر او شــكوفه و ب ــه و معنــي ب  نكت
 

 ) ز روي درد نگه كن بـه شـعر مـن، كـاين شـعره
 

 تــراوش دل خــونين و خــاطر خســته اســت 
 

  ه -ج) 4  د -) ب3  ج -) الف2  ه -) الف1  
  ۴۰۳۸۷۵كد سؤال: 

  
 ۲۶-۳۵( أو املفهوم عّین األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو التَّعریب:( 

  »:رسیعاً! الّصعب الطّریق ذلک عربت قد أنّک تفهم قطعته ملّا لکّنک و صعباً  طریقاً  أمامک أنّ  تَظُنّ  البدایة يف« -۲۶

  کنی! می طی رسعت به را دشوار راه آن که یابی درمی پیامیی می را آن وقت هر اما ،توست روی پیش دشواری راه که آید یم نظر به ابتدا )۱  

  ای!  پیموده رسیع را سخت راه آن که فهمی می ،کردی طی را آن وقتی ولی ،توست روی پیش سختی راه که کنی می گامن آغاز در )۲  

  ای!  کرده طی رسیع را دشوار راه آن که یابی می قطعاً  ،کنی طی را آن وقتی ولی ،داری پیش در سختی اهر  آید می نظر به راه آغاز در )۳  

  ای!  کرده طی رسعت و دشواری با را آن که فهمی می ،کنی طی را آن وقتی و شوی می رو روبه دشواری راه با که رسد می نظرت به اول )۴  
  ۴۷۶۷۹۰کد سؤال: 

  »:الکثیرون! اإلیرانّیون الّشعراء العربّیة من استفاد الحدیث و آنالقر  لغة لَِتنترش« -۲۷

  اند! کرده استفاده بسیار عربی زبان از ایرانی شاعران ،حدیث و قرآن زبان گسرتش برای )۱  

  شود! پخش حدیث و قرآن زبان تا اند کرده استفاده عربی زبان از ،بسیاری ایرانیِ  شعرای )۲  

  است! بوده ایرانی شاعران از بسیاری استفادۀ مورد ،حدیث و قرآن زبان شگسرت  برای ،عربی زبان )۳  

  اند! کرده استفاده عربی زبان از ایرانی شاعران بیشرت ،کنند منترش را حدیث و قرآن زبان اینکه برای )۴  
  ۴۷۲۴۸۱کد سؤال: 

  !»:العامرة لبناء النِّفِط  أنابیب حول األرِض  حفرِ لِ  نایُمواطن انتباهَ  تُسبُِّب  التَّحذیریّةُ  اللَّوحاُت « -۲۸

  !شود می ساختامن ساخنت برای ،نفت های لوله اطراف زمین کندن مورد در ما هموطنان آگاهی باعث دهنده هشدار تابلوهای )۱  

  !باشد می دهنده هشدار تابلوهای ۀوسیل به ساختامن ساخت برای ،نفت های لوله فااطر  در زمین کندن از هموطنان آگاهی )۲  

  !نکنند حفر ساختامن ساخنت برای را زمین ،نفت های لوله اطراف تا کرد آگاه را هموطنامنان دهنده هشدار تابلوهای )۳  

  !است ساختامن ساخت برای نفت های لوله کنار در زمین حفر مورد در هموطنان آگاهی ،دهنده هشدار تابلوهای وجود تعلّ  )۴  
  ۴۷۰۸۷۲کد سؤال: 

نوب یغفر َمن و نوِبهملذُ  فاستغَفروا( -۲۹  :)هاللّ  إّال  الذُّ

  خداست. فقط آمرزد می را گناهان که کسی و گناهانشان برای بخواهید آمرزش )۱  

  بخشید؟ خواهد را شام گناهان خدا جز کسی چه خواستید. آمرزش گناهانتان برای )۲  

  ؟آمرزد می را گناهان خداوند جز کسی چه خواستند. آمرزش گناهانشان بابت )۳  

  است؟ گناهانشان آمرزندۀ خداوند جز کسی آیا پس ،گناهانشان بابت کردند استغفار )۴  
  ۴۷۶۷۶۸کد سؤال: 

لل مصاباً  أَْصَبحَ  الّتصادم بَْعدَ  والدي« -۳۰   »:یتکلََّم! أوْ  یسیرَ  أنْ  یَْقِدر یکن مل و الّدماِغيّ  بالشَّ

  نبود! گفنت سخن و رفنت راه رب قادر و شد مغزی فلج دچار کرد تصادف پدر آنکه از پس )۱  

  بزند! حرف یا برود راه توانست منی و بود شده دچار مغزی سکتۀ به ،تصادف از بعد پدرم )۲  

  بزند! حرف یا بردارد گام نبود قادر مغزی سکتۀ به شدن دچار و تصادف از بعد من پدر )۳  

  بگوید! سخن یا رودب راه توانست منی و شد دچار مغزی فلج به من پدر ،تصادف از پس )۴  
  ۴۷۹۱۶۸کد سؤال: 

  »:العلمّیة! قدرته یجّدد ثمّ  أّوالً الّنفط آبار من اقتصاده یُنِقذ أن یستطیع بَلَدنا لیت« -۳۱

  بازیابد! را خود علمی توان سپس و داده نجات نفت های چاه از را خویش اقتصاد اّوالً که باشد قادر ما ملّت شاید )۱  

  مناید! تکرار را خویش علمی توامنندی سپس ،دهد نجات نفت های چاه از را خود اقتصاد اّوالً تواندب ما کشور کاش ای  )۲  

  دهد! نشان را اش علمی توان و دهد نجات نفت های چاه از را اقتصاد ابتدا که باشد داشته را این توانایی ما کشور است امید )۳  

  کرد! می تکرار را خود علمی توانایی و داد می نجات نفتی تصاداق از را خود ابتدا در توانست می ما کشور کاش )۴  
  ۴۷۲۴۸۲کد سؤال: 

 
 

  ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع

´ 20
 پيشنهادي زمان

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

سال
 

صيلي
تح

 
00

 - 
99

  
دفترچة شمارة 

1 -
 

آزمون عمومي 
1 

تير 
1400
 ) 

گروه
 

شي
آزماي

 
علوم
 

ساني
ان

 (
  

یخ کالمُ  أنوشیروانَ  أَعَجَب « -۳۲  55   :»!آَخرَ  دینارٍ  ألفَ  له یُعطَی أن أُخَری َمرَّة أََمر و الشَّ

  بدهند! او به دینار هزار که داد دستور دیگر بار و آورد شگفت در را انوشیروان ،پیرمرد سخن )۱  
  بدهند! او به دینار هزار دوباره داد دستور و کرد تعجب پیرمرد سخن از انوشیروان )۲  
  شود! داده دیگر دینار هزار او به دیگر بار که کند می امر و آید می شگفت به پیرمرد سخن از انوشیروان )۳  
  شود! داده او به دیگر دینار هزار که داد دستور ردیگ بار و آورد شگفت در را انوشیروان ،پیرمرد سخن )۴  

  ۴۰۷۲۶۷کد سؤال: 
   الّصحیح: عیِّن -۳۳

م )۱     خوریم! می شکست زودی به ما پنداشت می که حالی در کرد می پیرشوی دشمن قریب!: فشلنا أنّ  یَظنّ  هو و العدوّ  تََقدَّ
  داریم! نیاز ها آن به بودن نزدیک به همواره ما که دهستن کسانی اینها دامئاً!: منهم القرب إلی نحتاج من هؤالء )۲  
  کند! آزاد متعال خدای جز هرکس عبادت از را خود باید انسان تعالی!: هللّ  إّال  عبودیّة کّل  من یتحّرر أن اإلنسان علی )۳  
  دهد! می ترجیح مرده رب را زنده شکارهای که است ای ماهی این َمیّته!: علی الحیّة الفرائس تُفّضل الّسمکة هذه إنّ  )۴  

  ۴۷۱۴۱۵کد سؤال: 
   »:شود! می استخراج بار یک فقط زندگی طول در که است معدنی ما عمر از لحظه هر« -۳۴

  واحدًة! مرّةً  إّال  الحیاة طول یُستخَرج ال َمنجمٌ  عمرنا ِمن لحظة کّل  )۱  
  فقط! واحدةً  مرّةً  الحیاة طول یُستخَرج کَمنجمٍ  کلّها عمرنا لحظات )۲  
  واحدًة! مرّةً  إّال  حیاتنا خالل یُستخَرج مل َمنجمٌ  عمرنا من لحظة أيّ  )۳  
  فقط! واحدةً  مرّةً  الحیاة طول يف اُستخرج َمنجمٌ  عمرنا لحظات لکّل  )۴  

  ۴۷۱۴۱۷کد سؤال: 
  »!الفعل مع إّال  َقولٍ  يف َخیر ال« : يّ للّنب یفالّرش  الحدیث مفهوم يف الخطأ عّین -۳۵

  نیست! دانی سخن به ،آید بر کار عمل به )۲  طالست! سکوت ،است نقره زدن حرف اگر )۱  
  است! عمل در سخن و حرف ارزش )۴  نیست! کردار نیم چون ،گفته صد دو )۳  

  ۴۰۷۲۷۱کد سؤال: 
 ۳۶-۴۲( الّنّص  یناسب مبا األسئلة عن أجب ثمّ  الّتايل الّنّص  إقرأ(:  

فر يف أصدقائِهِ  أَْقَدمِ  ِمنْ  صدیقاً  أحدٌ  راَفَق   علـی رَ ـیَْنَتصِ  أن یَْقِدرْ  لَمْ  و اآلَخرِ  کالمِ  ِمنْ  أحُدُهام َغِضَب  إذْ  ریقِ الطّ  يف یتحّدثانِ  کانا فَبْیَنام ،السَّ
بَني« حراء:الّص  رمالِ  علی بأصابعه املرضوُب  دیُق الّص  فکَتَب  ،ِقساوة) (مع قاِسیاً  رضباً  صدیَقه َفَرضََب  نفِسهِ   قـامَ  ثـمَّ  !»أصـدقايئ أحـدُ  الیـومَ  َرضَ

ْیرَ  لُیواِصال  إلـی یَْسَحُبهُ  املاءِ  تّیارَ  بأنّ  املرضوُب  أََحسَّ  إذْ  ریقِ الطّ  يف َحَدثَ  ما یَْنَسیا و قلیالً لَیْسَبحا فیه َفَقَفزا نهرٍ  إلی َوَصال ساعاٍت  بعدَ  معاً! السَّ
عَ  النَّْجَدةَ  منه طَلََب  و صدیَقه فنادیٰ  بشّدةٍ  األعامقِ   أحجـارِ  علـی بـالّنقِش  بـدأ ،املـوِت  مـن الغریـُق  نَجا فلاّم  !الَغَرق من أَنَْقَذهُ  و صدیُقه فأَْرسَ

باً  َعَملِهِ  رسِّ  عن صدیُقه َسأَلَهُ  الوداع عندَ  و »أصدقايئ أحبُّ  إّال  الیومَ  أَنَْقَذين ما« علیها: یَکُْتُب  هو و اِحلِ السّ   علـی نََقْشـُت  مـا« لـه: فقـال ،ُمتعجِّ
  »!أبداً  لَتْفنیٰ  إساءتَك إّال  الرَّملِ  علی کَتْبُت  ما و دامئاً  لَیْبقیٰ  كإحسانَ  إّال  الَحَجرِ 

  ۴۶۹۵۴۹کد سؤال: 
۳۶-  ِ   حیَح:الّص  َعنيِّ

ةٍ  فَتَضاَربا )۲  ،فرالسّ  أثناءَ  معاً  یَتَکلَّامنِ  کانا بینام دیقانالصّ  َغِضَب  )۱      ،َحَدثَ  ما الرِّمالِ  علی أحُدُهام فکتب بشدَّ
  اإلحساُن! إّال  بیَنهام بَِقيَ  ما و اآلخرَ  اممنه کلٌّ  دیقانِ الصّ  َودَّعَ  )۴  ،بظلمٍ  حّقه يف صدیُقه فََعَل  ما دامئاً  حیاته يف لِیَتََذکَّرَ  )۳  

  ۴۶۹۵۵۰کد سؤال: 
۳۷-  ِ   » ............... أَنْ  املْرضُوُب  الّصدیُق  أرادَ « للفراغِ: الخطأَ  َعنيِّ

یاح! مع لِیَْذَهَب  دیُقهص فََعَل  ما الرِّمالِ  علی یَْکتَُب  )۱    أبداً! قلبه يف أثراً  منه یُبِْقيَ  ال و صدیِقهِ  إساَءةَ  یُنِکرَ  )۲  الرِّ
 إساَءتَُه! رسیعاً  یَْنسیٰ  و صدیِقهِ  إحسانَ  دامئاً  یَتََذکَّرَ  )۴  فوراً! حیاته يف یَْفنیٰ  نقشاً  الحجر علی اإلحسانَ  یَْنُقَش  )۳  

  ۴۶۹۵۵۱کد سؤال: 
دیقِ « عن حَ الّصحی عیِّنِ  -۳۸    »:املَْرضُوب الصَّ

  النَّْهِر! أعامقِ  إلی الغریَق  صدیَقه املاءِ  تَيّارُ  لََسَحَب  املرضوُب  ال ولَ  )۱  
  َحَدَث! ما نََقـَش  و کَتَـَب  عندما صدیقه يف الَعَجَب  املرضوُب  أَثارَ  )۲  
بَهُ  أن بعد املْشـيِ  عن عاجزاً  املرضوُب  صار )۳     ِبَقسـاَوة! صدیُقه َرضَ
! فلَمْ  املوِت  من لیُْنِقَذهُ  الَغریقِ  ُدعاءَ  صدیَقه املرضوُب  َدعا )۴    یَْنتَِرصْ

  ۴۶۹۵۵۲کد سؤال: 
: إلیه يُشیر ال مفهوماً  عیِّنْ  -۳۹   النَّصُّ

ْخرِ  َعلَی بَيتَهُ  يَبني العاِقُل  )۱     سیّئاتـِك! یَْنسـیٰ  و َحَسـناتِـك یَْنُشـرُ  َمنْ  إّال  تُصـاِحْب  ال )۲  الرَّمِل! َعلَی يَبنيهِ  الجاِهُل  وَ  الصَّ
 صدیٍق! بال فتَبْقیٰ  فيهِ  َعيٍب  أوْ  زَلَّةٍ  ِبَسبَِب  صديَقَك  ْك  تَْرتُ  ال )۴  تَْعرِفُُهم! األسفارِ  يف أنّك و أَقَْدُمُهم اإلخوانِ  خیرَ  أنَّ  اِْعلَمْ  )۳  

  ۴۶۹۵۵۳کد سؤال: 
 ) ۴۰-۴۲عنيِّ الّصحیح يف اإلعراب و الّتحلیل الّرصيف:( 

  »:یَْنَتِرص « -۴۰  

  فعلیّة جملةال و فاعله مع فعل معلوم/ -الزم -ت) ،إ حرفین: (بزیادة ثاليثّ  مزید -للغائب -مضارع )۱  
 »نَْفس« فاعله و فعل حروف)/ ثالثة بزیادة »انتصار« (مصدره ثاليثّ  مزید -للغائب -مضارع فعل )۲  
  فعلیّة الجملة و فاعل و فعل معلوم/ -الزم -)»انفعال« ببا (من ثاليثّ  مزید -املستقبل) (مبعنی مضارع )۳  
 معه فاعله و فعل مجهول/ -متعدٍّ  -)»ر ص ن« األصليّة (حروفه ثاليثّ  مزید -للغائب -مضارع )۴  

  ۴۶۹۵۵۴کد سؤال: 
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  »:قاسیاً « -۴۱  66

  فاعل و فعل معلوم/ -متعدٍّ  -)»املفاعلة« باب من زائد (بحرف ثاليثّ  مزید -للغائبَیْنِ  -ماٍض  فعل )۱  

  أکیدللتّ  طلقامل ملفعولا موصوفه منصوب و ُمعرب/صفةٌ  -معرفة -مفرد -ثاليثّ  مجرّد من الفاعل اسم )۲  

 منصوب و مفعول ُمعرب/ -نکرة -زائد) حرف (دون جرّدامل مصدر من -مذکّر -مفرد الفاعل اسم )۳  

 وعللنّ  طلقامل ملفعولا موصوفه منصوب و ُمعرب/صفةٌ  -نکرة -يثّ ثال  مجرّد من -مذکّر -مفرد -اسم )۴  
  ۴۶۹۵۵۵کد سؤال: 

  »:أحبُّ « -۴۲

 ستثناءلإل  الجملة أسلوب و منصوب و مستثنی )/»ب ح أ« األصليّة (حروفه مفرد -للمذکّر فضیلالتّ  اسم )۱  

  »أصدقاء« فاعله و معلوم/فعل -متعدٍّ  -حرف) بزیادة »إحباب« مصدر (من ثاليثٌّ  مزید -للغائب -ماض فعل )۲  

  الَحْصـر یفید الجملة أسلوب و إضافة »أصدقائـي أحّب « /»ب ب ح« ماّدة ِمن -معرب -املذکّر للمفرد -فضیلالتّ  اسم )۳  

  فعلیّة الجملة و فاعل و معلوم/فعل -زائد) بحرف »إفعال« باب (من ثاليثٌّ  مزید -الغیر مع للمتکلّم -مضارع فعل )۴  
  ۴۶۹۵۵۶ کد سؤال:

  ۴۳-۵۰(عین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة:( 

   الکلامت: حرکات ضبط يف الخطأ عیِّن -۴۳

  عاِء!األْرب یَْومُ  ُهوَ  االُْسبُوعِ  أیّامِ  ِمنْ  الخاِمُس  الیَْومُ  )۱  

  الّصّف! باب اَمامَ  واقُفونَ  ُمْجتَهَدینِ  طُّالٍب  َخْمَسةُ  ُهناکَ  )۲  

  یُوفُوَن! و یَُقولونَ  مِبا عاِملینَ  یَُکونُوا أنْ  الّناِس  علی )۳  

  کثیرٌة! ملزوماتٌ  ِمْنهُ  تُْصَنعُ  مَثینٌ  سائٌل  النِّْفط )۴  
  ۴۷۱۴۰۰کد سؤال: 

   فاعالً: املفعول اسم و مفعوالً الفاعل اسم فیه جاءَ  ما عّین -۴۴

  املَُجرَّب! یَُجرُِّب  ال الّناِدمُ  )۲  املتّقیَن! املؤمنینَ  املرَسلونَ  َهَدی لقد )۱  

َعراءُ  َسّمی هذا ِألَجلِ  )۳   عَ  الشُّ   الوزیر! إلی مکتوباتِِهم املعلِّمون أرسَل  قد )۴  اإلسم! بهذا امللمَّ
  ۴۰۱۱۷۰کد سؤال: 

  :معاً  َدةاملُجّر  وَ  املزيَدةِ  األفعال ِمنَ  فيها یوَجد الَّتي الِعبارةَ  عیِّنِ  -۴۵

امءِ  يف فَیَبُسطهُ  َسحاباً  فَتُثیرُ  الّریاحَ  یُرِسُل  الّذي اللّهُ ( )۱     )السَّ

  !املُضیئَةِ  البکرتیا ِمنَ  نوعٍ  ِمن تَنبِعثُ  األضواءَ  هِذهِ  أنَّ  الُعلاَمءُ  اِکتََشَف  )۲  

  )فیها... إستعمرکم و األرِض  ِمن أنشأکم هو( )۳  

  !املَکانِ  لزیارةِ  فریقاً  أرَسلوا وَ  الظّاهرةِ  تلکَ  َمعرفةَ  الُعلامءُ  حاَوَل  )۴  
  ۴۰۱۹۰۵ل: کد سؤا

  اإلستثناء: أُسلوب مّیز -۴۶

  العلم! إّال  باإلنفاق یَنقص ءيش کّل  أنّ  تسمعوا مل أ )۱  

 طالباِن! إّال  الثّالث رسالدّ  مفردات َحِفظ ما )۲  

    )َسَعی ما إّال  لإلنسان لیس( )۳  

 یجتهدون! الّذینَ  إّال  الّصعبة اإلمتحانات هذه يف یَنجح لن )۴  
  ۴۰۳۷۹۹کد سؤال: 

  معاً: الّنافیة »ال« و األمر »الم« فیه ما ّینع -۴۷

  املساعدة! من یُحرِّْمهم ال و الحاجة عند اآلخرینَ  اإلنسانُ  لِینفعِ  )۱  

  الّناس! ثقة لتجلب الّناس تکذب ال )۲  

  دامئاً! تَبَقی ال الحیاة مصائَب  ألنّ  الحیاة يف تَحزَن ال )۳  

   أداءه! قبل فیه یفّکرون ال عمل علی الّناس لیندم )۴  
  ۴۷۰۵۹۴کد سؤال: 

   للّتشبیه: »الکاف« حرف مثل یَُرتَجم مصدرٌ  فیه ما عّین -۴۸

  إتالفاً! أوقاتکم تُتلِفوا فال مجّدین تالمیذ کنتم إذا )۲  املخلصاِت! ُمجاَهدة ربّک سبیل يف جاِهدي )۱  

  الّدنیا! يف املتفائلین رکنظ الحیاة يف نظرک لیس )۴  عظیامً! فوزاً  تفوزوا ال أکرث تَهتّموا ال إن )۳  
  ۴۷۹۲۰۹کد سؤال: 

   األفعال: نفي يف الخطأ عیِّن -۴۹

  حارضة تَُکوين ال  حاِرضةً  کُْنِت  )۲  املقاالت هذه نُطالِع ال  املقاالت هذه لُِنطالِعْ  )۱  

  رأیَهُ  یتغیّر مل  رأیَهُ  تََغیَّرَ  )۴  العامُل  هذا یَْجتَِهدَ  لَنْ   العاِمُل  هذا َسیَْجتَِهدُ  )۳  
  ۴۶۹۵۳۴کد سؤال: 

  :باملايض یُرتجمُ  املضارع الفعل عّین -۵۰

  !عبثاً  نّ أموره يف غیرهنّ  علی یعتمدن مل هؤالء )۲  املصائب! تحّمل دون الّنجاح و مُ التّقدّ  یحصُل  ال )۱  

  قریتک؟ إلی أخیک مع يتسافر  لن ملاذا )۴  الله! رحمة من تَیأسونَ  ال الرّجال أنتُمُ  )۳  
  ۴۷۰۵۹۵کد سؤال: 
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  چيست؟ گناه به نسبت انسان اوليۀ تنفر برندٔه بين از عامل و شود مي تعبير چگونه حق برابر در انسان قلب تسليم عدم -۵۱

  آن به عادت و گناه به آلودگي -قلب قساوت )2  آن به عادت و گناه توجيه -قلب قساوت )1  
  آن به عادت و گناه توجيه -توفيق سلب )4  آن به عادت و گناه به آلودگي -توفيق سلب )3  

  ۴۷۱۵۴۳كد سؤال: 
  است؟ نخعي اشتر مالك به خطاب  علي امام فرمان كدام سوي به ما راهنماي ،»برجام« المللي بين قرارداد اجراي و عقد روند بررسي -۵۲

  »باش. نمهربا  و دوست همه با و كن مهربان ،مردم به نسبت را خويش دل« )1  
  »خواص.  رضايت جلب در نه ،كن تالش و سعي مردم عموم رضايت آوردن دست به در« )2  
  »كنند. تحقيق محروم طبقات وضع دربارٔه تا كن انتخاب را اطمينان مورد افراد اي  عده« )3  
  »كند. مي رغافلگي راه اين از را تو گاهي كه نباش غافل دشمن شكني پيمان از بستي پيمان دشمن با اگر« )4  

  ۴۶۹۶۷۲كد سؤال: 
  فرمايد؟ مي بيان را ايشان معجزات  مسيح حضرت زبان از كريم قرآن ،شريفه آيۀ كدام در -۵۳

  ) كثيراً اختالفاً فيه لوجدوا غيراهللا عند من كان لو و القرآن يتدّبرون افال( )1  
  )المبطلون الرتاب اذاً بيمينك تخطّه ال و كتابٍ من قبله من تتلو كنت ما و( )2  
  )بالقسط النّاس ليقوم الميزان و الكتاب معهم انزلنا و بالبيّنات رسلنا ارسلنا لقد( )3  
  )اهللا باذن طيراً فيكون فيه فانفخ الطّير كهيئة الطّين من لكم اخلق انّي ربّكم من بĤيةٍ جئتكم قد انيّ( )4  

  ۴۰۱۲۱۷كد سؤال: 
 غبطه ،دهد انجام را  زمان امام منتظر هاي مسئوليت از يك كدام كه كسي حال فهميد توان مي  اكرم رسول نوراني بيان از گيري بهره با -۵۴

   دارد؟ پي در را ديگران خوردن

   عصر امام هاي فرمان از پيروي )  2 امام به محبت و معرفت تقويت )1  
   امام ظهور براي دعا )4  ظهور براي جامعه و خود كردن آماده )3  

  ۴۰۱۲۱۶كد سؤال: 
 حاضر عصر در و سال ۱۴۰۰ از پس بودن اسوه اين و چيست هدف مسير در حركت براي الگو و اسوه وجود بودن ضروري براي دليل ترين مهم -۵۵

  گردد؟ مي محقق چگونه

  ها انسان براي ارزش با همواره و ثابت امور -ها اسوه تجارب از استفاده و موفقيت راه شناسايي )1  
  ها انسان براي ارزش با همواره و ثابت امور -هدف به تر سريع رسيدن و عيتتب ،جستن ياري )2  
  پيشوايان اعمال با مطابق كامالً عملي -ها اسوه تجارب از استفاده و موفقيت راه شناسايي )3  
  پيشوايان اعمال با مطابق كامالً عملي -هدف به تر سريع رسيدن و تبعيت ،جستن ياري )4  

  ۴۷۶۹۱۵كد سؤال: 
  باشد؟ مي شريفه عبارت كدام آن وحياني شاهد و چيست آن به عامل فرد براي حجاب الهيِ وظيفۀ تر دقيق و تر كامل انجام آورد ره -۵۶

 )يؤذين فال( -گردد مي زن منزلت و كرامت بيشتر هرچه صيانت سبب )1  
  )يؤذين فال( -شود نمي سهيم همسران بين تعهد و عشق نابودي در )2  
 )يعرفن ان ادني ذلك( -نمايد مي تضمين را جامعه قياخال  سالمت )3  
  )يعرفن ان ادني ذلك( -بخشد مي اعتال را زن معنوي كمال و رشد )4  

  ۴۰۱۸۲۵كد سؤال: 
  چيست؟ نامبارك نتيجۀ ترتيب به ،»خدا نزد شدن مكروه« و »روحي ضعف« ،اسالمي انديشۀ مطابق -۵۷

  نماز در آراستگي رعايت عدم -نامتعارف لباس پوشيدن )2  نماز در تگيآراس رعايت عدم -قيمت گران لباس پوشيدن )1  
  بودن ژوليده -نامتعارف لباس پوشيدن )4  بودن ژوليده -قيمت گران لباس پوشيدن )3  

  ۴۷۰۸۲۰كد سؤال: 
  است؟ آن مؤيّد شريفه آيۀ كدام و نمايد مي اشاره برزخ عالم ويژگي كدام به »انتَبَهَوا ،ماتُوا فَاذا ،نيامٌ النّاس« نبوي شريف حديث -۵۸

  )ارجعون َربِّ قالَ الْمَْوت َاحَدَهُمُ جاءَ اِذا حَتّي( -برزخ و دنيا ميان ارتباط بودن برقرار )1  
  )َأخَّرَ وَ قَدَّمَ بِما يَْومَئِذٍ االِنسانُ يُنَبَّؤا( -برزخ و دنيا ميان ارتباط بودن برقرار )2  
  )ارجعون َربِّ قالَ الْمَْوت َاحَدَهُمُ جاءَ اِذا يحَتّ( -برزخ در روح آگاهي وجود )3  
  )َأخَّرَ وَ قَدَّمَ بِما يَْومَئِذٍ االِنسانُ يُنَبَّؤا( -برزخ در روح آگاهي وجود )4  

  ۴۷۲۵۹۰كد سؤال: 
  گردد؟ مي برداشت آن از معنا كدام و باشد مي ،»ماست پيش هم نود آمد صد كه چون« المثل ضرب مويّد شريفۀ آيۀ كدام -۵۹

 رضـاي جهـت در دنيـوي كارهـاي تمام انجام ،انسان خوشبختي ضامن -)بِالْحَقِّ اِال خلقناهُما ما العبينَ بَيْنَهُما ما و االَرضَ و السّماوات خلقنا ما وَ( )1  
  خداست.

  شود. مي لغو و لهو كارهاي از انسان دوري سبب ،آفرينش هدف كدر  -)بِالْحَقِّ اِال خلقناهُما ما العبينَ بَيْنَهُما ما و االَرضَ و السّماوات خلقنا ما وَ( )2  
  خداست. رضاي جهت در دنيوي كارهاي تمام انجام ،انسان خوشبختي ضامن -)اآلخِرَةِ و الدُّنيا ثَواب فَعِنداهللاِ الدُّنيا ثَوابَ يُريدُ كانَ مَن( )3  
  شود. مي لغو و لهو كارهاي از انسان دوري سبب ،آفرينش هدف درك -)اآلخِرَةِ و نياالدُّ ثَواب فَعِنداهللاِ الدُّنيا ثَوابَ يُريدُ كانَ مَن( )4  

  ۴۷۶۹۲۰كد سؤال: 

 )سنجش سازمان حذفیات گرفنت نظر در با( ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
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  است؟ برداشت قابل شريفه آيۀ كدام در دقت از ،او به جهت اين از متوكل تكيۀ و ها مصلحت تمام به متعال خداوند آگاهي -۶۰  88

  )رحمَته مُمسِكاتُ هُنَّ هَل بِرحمَته اَرادَني اَو ضُّره شِفاتُكا هُنَّ هل بِضُّرٍ اهللا اَرادَنيَ ِان( )1  
  )لَكُم شَرٌّ هوَ و شَيئا تُحِبّوا َان عَسي وَ لَكُم خَيرٌ هوَ و شَيئا تَكرَهوا َان عَسي وَ( )2  
  )المَتِوكّلون يَتَوكّلُ عَليه اهللا حَسبي قُل( )3  
  )عَبَده بِكافٍ اهللاُ لَيس اَ( )4  

  ۴۷۹۳۳۶كد سؤال: 
  كرد؟ دريافت را اي   نكته چه توان مي شبستري محمود شيخ زيباي بيت از -۶۱

ـــي  ـــط يك ـــت خ ـــا اول ز اس ـــه ت ـــر ب  آخ
 

 مســــافر گشــــته جهــــان خلــــق او بــــر 
 

  دهد. پاسخ ها زمان و ها مكان همۀ در انسان نيازهاي و ها سؤال همۀ به بتواند كه باشد ماندگار هميشه براي تواند مي ديني )1  
  شود. مردم زندگي وارد الهي تعاليم شد آن سبب كه است آن مستمر و دائمي تبليغ ،پيام يك ماندگاري زمۀال  )2  
  اند. آورده دين يك ها آن همۀ واقع در و است يكسان پيامبران دعوت اصلي محتواي )3  
  يافت. دست اساسي هاي سؤال پاسخ به توان مي وحي و عقل گرفتن قرار هم كنار با )4  

  ۴۰۱۲۲۰ل: كد سؤا
 نـاميمون فرجـام ،خـود ،موضـوع اين و بود امري چه معلول آنان با مردم نكردن همراهي و  اطهار ائمۀ براي كثير مشكالت شدن ايجاد -۶۲

  چيست؟

  اميه بني و سعبا بني حاكمان توسط حكومت تدريجي تغيير -تسليم و طلب  رفاه اي  جامعه به  پيامبر عصر فداكار و مؤمن جامعۀ مسير تغيير )1  
 و اميـه بني توسـط نصـراني و يهـودي علمـاي بـه دادن ميـدان -تسليم و طلب  رفاه اي  جامعه به  پيامبر عصر فداكار و مؤمن جامعۀ مسير تغيير )2  

  عباس بني
  لطنتس به نبوي عدل حكومت تبديل -رفتار و عقيده در اسالمي معيارهاي و ضوابط از دور افراد توسط مردم راهنمايي )3  
  نامناسب الگوهاي ارائۀ -رفتار و عقيده در اسالمي معيارهاي و ضوابط از دور افراد توسط مردم راهنمايي )4  

  ۴۰۱۲۲۵كد سؤال: 
  است؟ يزيچ چه ثمرٔه و شده گفته كساني چه وصف در »است كوچك آنان چشم در غيرخدا« فرمايد مي كه متقيان موالي عبارت اين -۶۳

  اندك بهاي به خويش نفروختن -دارند توجه خلقت نظام در ها انسان جايگاه به )1  
  اندك بهاي به خويش نفروختن -اند يافته خدا بندگي در را خود عزت )2  
  خدا عظمت به توجه -دارند توجه خلقت نظام در ها انسان جايگاه به )3  
  خدا عظمت به توجه -اند يافته خدا بندگي در را خود عزت )4  

  ۴۷۰۴۸۹كد سؤال: 
 شـريفه آيـۀ كـدام در ،نمايـد مشاهده را طبيعت ماوراي و غيب عالم توانست مي كه كمال از اي  مرتبه به  اكرم پيامبر رسيدن بسترساز -۶۴

  است؟ مشهور عنواني چه به ،مرتبه اين و خورد مي چشم به

  ظاهري واليت -)مستقيم صِراطٌ هذا فَاعْبُدُوهُ( )2  ظاهري واليت -)المُحسنين لَمَعَ اهللاَ ِانَّ وَ( )1  
  معنوي واليت -)مستقيم صِراطٌ هذا فَاعْبُدُوهُ( )4  معنوي واليت -)المُحسنين لَمَعَ اهللاَ ِانَّ وَ( )3  

  ۴۷۲۵۹۳كد سؤال: 
 نامبـارك دمولـو ،توبه به ميلي بي و پذيرد  مي انجام هدفي چه تحقق براي گناهان سوي به شيطان آهستۀ و گام به گام دعوت تدريجي فرايند -۶۵

  چيست؟

  گناهان در انسان شدن غرق -آن به عادت و گناه ترك شدن سخت )1  
  الهي غفران و رحمت از شدن مأيوس -آن به عادت و گناه ترك شدن سخت )2  
  الهي غفران و رحمت از شدن مأيوس -بازگشت به اقدام عدم و گناه قبح از غفلت )3  
  گناهان در انسان شدن غرق -شتبازگ به اقدام عدم و گناه قبح از غفلت )4  

  ۴۰۳۵۷۹كد سؤال: 
  ؟بيانگر چيست و نقش مجلس خبرگان در كشور ما، در عصر حاضر چيست )اَطيعوا اهللا و أطيعوا الرّسول و أوليِ االمر منكم(آيۀ  -۶۶

  مردم جانب از رهبر مشروعيت -حقوقي قوانين تدوين و قانون به توجه )1  
  مردم جانب از رهبر مشروعيت -طاغوتپذيرش واليت الهي و نفي  )2  
  فقيه ولي عمومي انتخاب -پذيرش واليت الهي و نفي طاغوت )3  
  فقيه ولي عمومي انتخاب -حقوقي قوانين تدوين و قانون به توجه )4  

  ۴۰۳۵۸۴كد سؤال: 
  است؟ ريفهش آيۀ كدام ،ايشان توحيدي نگاه اين منشأ و دانند مي امري چه در را خود افتخار  علي امام -۶۷

  )اهللاِ قُلِ الْأْرضِ وَ السّماواتِ َربُّ مَنْ قُلْ( -هستند خداوند بندٔه ايشان )1  
  )اهللاِ قُلِ الْأْرضِ وَ السّماواتِ َربُّ مَنْ قُلْ( -ايشانند پروردگار خداوند )2  
  )مُستقيم صِراطٌ هذا فَاعْبُدوهُ( -هستند خداوند بندٔه ايشان )3  
  )مُستقيم صِراطٌ هذا فَاعْبُدوهُ( -شاننداي پروردگار خداوند )4  

  ۴۰۷۳۸۷كد سؤال: 

  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

سال
 

صيلي
تح

 
00

 - 
99

  
دفترچة شمارة 

1 -
 

آزمون عمومي 
1 

تير 
1400
 ) 

گروه
 

شي
آزماي

 
علوم
 

ساني
ان

 (
  

 اسـت ها انسان روح و جسم سالمت افتادن خطر به از جلوگيري و تزلزل از خانواده موقعيت حفظ ضامن ،زير شريفۀ آيات از يك كدام به عمل -۶۸  99

  داشت؟ خواهد پي در را اي  ثمره چه ،است خداوند قوانين با تعارض در جوامع فرهنگ كه عصري در الهي احكام به عمل و

  اسالم به نسبت ديگران شدن آگاه ،شرايط سازي فراهم -)كبيرٌ ِاثْم فِيهِما قُلْ المَيسرِ و الْخَمرِ عَنِ يَسْئلونَكَ( )1  
  اسالم به نسبت ديگران شدن آگاه ،شرايط سازي فراهم -)سَبيالً ساءَ وَ فَاحِشَةً كانَ اِنَّهُ     نيزِّال تَقْرَبوا ال و( )2  
  جاهليت به جامعه اركان بازگشت از جلوگيري -)كبيرٌ ِاثْم فِيهِما قُلْ المَيسرِ و الْخَمرِ عَنِ يَسْئلونَكَ( )3  
  جاهليت به جامعه اركان بازگشت از جلوگيري -)سَبيالً ساءَ وَ فَاحِشَةً كانَ اِنَّهُ     نيزِّال تَقْرَبوا ال و( )4  

  ۴۶۹۶۸۳كد سؤال: 
 تـوان مي چگونـه را مطلـب اين ».ستين شعار و لفظ كي صرفاً ،شود يم يرستگار و فالح موجب انشيب ، خدا رسول دستور به بنا آنچه« -۶۹

  داد؟ نشان

  .شود يم نيمسلم ريسا  يبرا او حقوق از دفاع وجوب يبرا يعلت ،آن انيب )1  
  .شود شناخته تيمرس به فرد ياسالم حقوق شود يم موجب عبارت نيا  گفتن )2  
  .شود يم ينيد  خواهران و برادران ٔهزمر در انسان ير يقرارگ سبب ،آن به يبند يپا  )3  
  .دهد يم رييتغ گرانيد  و طيمح ،شتنيخو  ،خدا با ۀرابط در را فرد يزندگ تمام ،آن به يعمل التزام )4  

  ۴۷۱۵۴۸كد سؤال: 
  گردد؟ مي او در اختيار وجود علت به اعمالش برابر در انسان پذيري ليتمسئو سوي به ما راهنماي شريفه آيۀ كدام از صحيح درك -۷۰

 )كَفَوراً اِمّا وَ شاكِراً اِمّا السَّبيل هََديْناهُ اِنّا( )1  
  )لِلْعَبيدِ بِظَلّام لَيْسَ اهللاَ َانَّ وَ َايديكُم قَدَّمَت بِما ذلِكَ( )2  
 )فَعَلَيها عَمِيَ مَنْ وَ فَلِنَفْسِهِ بْصَرَاَ فَمَنْ رَبِّكُمْ مِن بَصائِرُ جاءكُمْ قَدْ( )3  
  )النّور و الظُّلُمات تَسْتَوِيِ هَلْ اَمْ البَصيرُ وَ األعْمي يَسْتَويَ هَلْ قُلْ( )4  

  ۴۷۲۶۰۲كد سؤال: 
  است؟ آن دهندٔه نشان شريفه آيۀ كدام و است خداوند سنت كدام جلؤه ،مؤمن تعالي و رشد براي مناسب زمينۀ ايجاد -۷۱

  )محظوراً رَبِّكَ عِطاء كانَ ما وَ رَبّكَ عَطاءٍ مِنْ هؤالءٍ و هؤالءٍ نُمِدُّ كُلّاً( -الهي عام امداد )1  
  )المُحسنينَ لَمَعَ اهللاَ ِانَّ وَ سُبُلَنا لنهدينَّهُم فينا جاهَدوا الّذينَ و( -الهي عام امداد )2  
  )محظوراً رَبِّكَ عِطاء كانَ ما وَ رَبّكَ عَطاءٍ مِنْ هؤالءٍ و هؤالءٍ نُمِدُّ كُلّاً( -الهي توفيق )3  
  )المُحسنينَ لَمَعَ اهللاَ ِانَّ وَ سُبُلَنا لنهدينَّهُم فينا جاهَدوا الّذينَ و( -الهي توفيق )4  

  ۴۷۶۹۲۷كد سؤال: 
  چيست؟ مصداق الهي غفران و باشد مي كدام )... ذنوبكم يغفرلكم و اهللا يحببكم فاتّبعوني اهللا تحبّون كنتم إن قل( شريفۀ آيۀ از  شده برداشت پيام -۷۲

  خدا به انسان محبت -است اطاعت ،محبت شرط )2  خدا به انسان محبت -است محبت ،اطاعت شرط )1  
  انسان به خدا محبت -است اطاعت ،محبت شرط )4  انسان به خدا محبت -است محبت ،اطاعت شرط )3  

  ۴۷۰۸۲۱كد سؤال: 
  چيست؟ او حكم ،كند عمدي استفراغ كسي اگر و چيست شراب خوردن بسب به روزه بطالن كفارٔه -۷۳

  فقير نفر شصت اطعام يا روز هر ازاي به روزه ماه دو -فقير نفر شصت اطعام و روز هر ازاي به روزه ماه دو )1  
  فقير نفر شصت اطعام و روز هر ازاي به روزه ماه دو -فقير نفر شصت اطعام و روز هر ازاي به روزه ماه دو )2  
  فقير نفر شصت اطعام يا روز هر ازاي به روزه ماه دو -فقير نفر شصت اطعام يا روز هر ازاي به روزه ماه دو )3  
  فقير نفر شصت اطعام و روز هر ازاي به روزه ماه دو -فقير نفر شصت اطعام يا روز هر ازاي به روزه ماه دو )4  

  ۴۷۰۸۲۲كد سؤال: 
  ست؟يچ ،شود يم مبيّن و آشكار يگمراه از مردم خروج موجب آنچه ،ميكر قرآن اتيآ به تيعنا با -۷۴

  جامعه در ياله نيقوان ياجرا يبرا مردم خود از يرسول ساختن مبعوث )1  
  جامعه در ياله نيقوان ياجرا يبرا انسان حدّ از فراتر يفرد رساندن نبوت به )2  
  مردم به ياله كتاب ميتعل و يوح اتيآ  ابالغ يبرا مردم خود از يرسول ساختن مبعوث )3  
  مردم به ياله كتاب ميتعل و يوح اتيآ  ابالغ يبرا انسان حدّ از فراتر يفرد رساندن نبوت به )4  

  ۴۷۹۳۳۹كد سؤال: 
 كـالم رد ،اخـالص تقويـت هاي راه از يكي عنوان به او از خواستن كمك و خدا با نياز و راز مقولۀ با الهي توفيق آميختگي به شريفه آيۀ كدام -۷۵

  نمايد؟ مي اشاره  يوسف حضرت

  )إلَيْهِ يَدْعُونَني مِمّا اِلَيَّ أحَبُّ السِّجْنُ َربِّ قالَ( )1  
  )الصَّاغِِرينَ مِنَ لَيَكُوناً وَ لَيُسْجَنَنَّ آمُُرهُ ما يَفْعَلْ لَمْ لَئِن وَ( )2  
  )الْجاهِلينَ نَمِ أكُنْ وَ إِلَيْهِنَّ أصبّ كَيْدَهُنَّ عَنِّي تَصِْرفْ إِلّا( )3  
  )فَاسْتَعْصَمْ نَفْسِهِ عَنْ راَوْدتُهُ لَقَدْ وَ هِفِي لُمْتُنَّنِي الَّذي فَذلِكُنَّ قالَت( )4  

  ۴۰۷۳۹۵كد سؤال: 
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76- It’s really funny. I ............... the answers to three questions right after I ............... the test. 
 1) remembered – was doing 2) remembered – did 
 3) was remembering – did 4) was remembering – was doing 

 ۴۰۱۸۴۴كد سؤال: 
77- Besides being paid less per hour, the majority of women employees in both sectors work ............... 

hours than their male counterparts. 
 1) few 2) much 3) fewer 4) less 

 ۴۷۲۵۰۸كد سؤال: 
78- She never burst into tears like some of her friends, ……………? 

 1) did she 2) does she 3) didn’t she 4) doesn’t she 
 ۴۷۹۲۴۰كد سؤال: 

79- I specifically thought that this was a particularly good change, because it was something that was 
always a goal ............... achieved in the first two years. 

 1) and it had not 2) which it hadn’t been 3) which had not 4) but hadn’t been 
 ۴۰۷۳۲۰كد سؤال: 

80- I never knew he had such a wide ............... of knowledge until I met him in the lab. 
 1) range 2) choice 3) research 4) success 

 ۴۰۱۸۴۵كد سؤال: 
81- In this passage there are some ............... statements which link responsibility and individual 

attempts. 
 1) patient 2) peaceful 3) emphatic 4) intermediate 

 ۴۷۶۸۴۸كد سؤال: 
82- Studies have found that teens who spend large amounts of time with their friends ............... doing 

challenging activities fail to develop their abilities. 
 1) besides 2) despite 3) including 4) instead of 

 ۴۷۲۵۱۵كد سؤال: 
83- When the candidate got eighty percent of the vote, the earlier ............... that he would win the 

election easily turned out to be correct.  
 1) expression 2) expectation 3) comparison 4) connection 

 ۴۷۰۵۳۸كد سؤال: 
84- I’m not ............... with the style the barber cut my hair. 
 1) interested 2) get along 3) surprised 4) satisfied 

 ۴۷۰۵۴۴كد سؤال: 
85- There is life almost ............... there is liquid water on Earth, so the search for life outside Earth 

often focuses on water. 
 1) while 2) wherever 3) whereas 4) whether  

 ۴۰۳۸۳۴كد سؤال: 
86- He was let go from his job because he was …………… late and missed project deadlines. 
 1) gradually 2) constantly 3) namely 4) primarily 

 ۴۷۹۲۴۹كد سؤال: 
87- To learn to understand your dreams, think about what each part of the dream means to you or 

............... you of. 
 1) reminds 2) generalizes 3) wonders 4) recognizes 

 ۴۰۳۸۳۶كد سؤال: 
 Cloze Test 

A regular solar cell generates power by ...(88)... sunlight, which causes a voltage to appear across 
the device and for current to flow. In these new devices, light is instead emitted and the current and 
voltage go in the opposite direction, but you still ...(89)... power. “You have to use different 
materials, but the physics is the same,” Munday said. 

The device ...(90)... during the day as well, if you took ...(91) ... to either block direct sunlight or 
pointed it away from the sun. Because this new type of solar cell could potentially operate around 
the clock, it is an interesting option ...(92)... the power grid over the day-night cycle. 

 ۴۶۹۶۰۴كد سؤال: 
88- 1) preventing 2) cooperating 3) absorbing 4) attempting 

 ۴۶۹۶۰۵كد سؤال: 
89- 1) reflect 2) dread 3) measure 4) generate 

 ۴۶۹۶۰۶كد سؤال: 
90- 1) works 2) would work 3) had worked 4) will work 

 ۴۶۹۶۰۷كد سؤال: 
91- 1) steps 2) forms 3) notes 4) exercises 

 ۴۶۹۶۰۸كد سؤال: 
92- 1) balance 2) to balance 3) for balance 4) that balance  

 ۴۶۹۶۰۹كد سؤال: 

   ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون ودۀمحد مطابق جامع
´ 20
 پيشنهادي زمان
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1111   Reading Comprehension I 

Archaeologists study old garbage to learn important things about ancient societies. At the 
University of Arizona in the United States, however, archaeology students are investigating today’s 
garbage to learn important things about modern society.  

To study the modern world’s garbage, students had to travel to landfills. The most important 
thing they learned is that the garbage in landfills disappears very slowly. That was surprising to the 
students, as well as to many scientists who had predicted that roughly 70% of the garbage in 
landfills would disappear naturally and quickly. Even in cities where it rains a lot, the students 
found newspapers from 1948, forty-year-old hot dogs, and lettuce from 1970. 

The best way to dispose of garbage depends on what kind of garbage it is: regular garbage goes 
to regular landfills. Hazardous materials, on the other hand, contain poisonous chemicals or metals, 
so they shouldn’t go into regular landfills.  

The most problematic waste in homes is batteries. When batteries end up in a landfill, they often 
break open. The poison inside them moves through rain water and other liquids to the bottom of 
the landfill. Then it can pollute the natural water in the ground. People could avoid this problem by 
using rechargeable batteries. 

 ۴۷۲۵۲۳كد سؤال: 
93- The author mentions “newspapers from 1948, forty-year-old hot dogs, and lettuce from 1970” in 

paragraph 2 ............... . 
 1) to emphasize the fact that garbage should be collected more often 
 2) to show how surprised he was to see useful things being thrown away  
 3) to prove that it takes time for garbage to decompose in the environment  
 4) to confirm the prediction by scientists that most of the garbage in landfills disappears naturally 

 ۴۷۲۵۲۴كد سؤال: 
94- The word ‘hazardous’ in paragraph 3 is closest in meaning to ............... . 
 1) dangerous 2) polluted 3) endangered 4) various 

 ۴۷۲۵۲۵كد سؤال: 
95- Which of the following statements can be concluded from the passage? 

 1) The University of Arizona has a private landfill. 
 2) Ancient people produced much more garbage than we do.  
 3) Rechargeable batteries contain less poison than regular batteries. 
 4) Garbage should be separated before being dumped in landfill sites.  

 ۴۷۲۵۲۶كد سؤال: 
96- Paragraph 4 is mostly organized according to which of the following patterns? 

 1) Cause and effect  2) Problem and solution 
 3) Step-by-step instruction 4) Comparison and contrast 

 ۴۷۲۵۲۷كد سؤال: 
 Reading Comprehension II 

The United States does not have a national university, but the idea has been around for quite 
some time. George Washington first recommended the idea to congress; he even selected an actual 
site in Washington, D.C., and then left an endowment for the proposed national university in his 
will. During the century following the Revolution, the idea of a national university continued to 
receive the support of various U.S. presidents, and philanthropist Andrew Carnegie pursued the 
cause at the beginning of the past century. Although the original idea has not yet been acted upon, 
it continues to be proposed in bills before congress. 

 ۴۷۰۵۵۱كد سؤال: 
97- According to the passage, the national university of the United States ...............  
 1) has been around for a while. 2) does not exist. 
 3) is a very recent idea.  4) is an idea that developed during the past century. 

 ۴۷۰۵۵۲كد سؤال: 
98- The passage indicates that George Washington did NOT do which of the following? 

 1) He suggested the concept for a national university to congress. 
 2) He chose a location for the national university. 
 3) He left money in his will for a national university. 
 4) He succeeded in establishing a national university. 

 ۴۷۰۵۵۳كد سؤال: 
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1212  99- Which of the following is NOT mentioned in the passage about Andrew Carnegie?  
 1) He was interested in doing charity work and good actions for the public. 
 2) He was a member of congress. 
 3) He was interested in the idea of a national university.  
 4) He was active in the early twentieth century.  

 ۴۷۰۵۵۴كد سؤال: 
100- The pronoun “it” in the last line refers to ............... . 
 1) the cause  2) the beginning of the past century 
 3) the original idea  4) congress 
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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 ؤاالتس انتشار و تکثیر ، چاپ حق

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

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

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

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا دـــتوانی یـم شـام ،همچنین

 رو روبــــه رـصویـــــت نـاسکــــ

 یـا و هوشـمند گوشی ۀوسیل هـب

ریحیـتشــ پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

  
   1400 تير 1زمايشي  آ زمون آ
  

  اختصاصيآزمون 
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 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:  تعداد كل پرسش
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x عبارت تجزيۀ در عامل كدام -۱۰۱ (x ) x(x )  4 2 22 1 16   ؟ندارد وجود 1

  1 (x 1  2 (x  2  3 (x x 2 2 4  4 (x  2   
  ۴۷۹۱۲۱كد سؤال: 

x اگر -۱۰۲   معادلۀ هاي جواب از يكي 3
x k x
x x x x
 

 
   2

3 13 1
1 2 2

  است؟ كدام معادله ديگر جواب، باشد 

  صفر) 4  -3) 3  2) 2  -1) 1  
  ۴۷۹۱۲۲كد سؤال: 

f اگر -۱۰۳ (x) x و g ۀدامن با هماني تابعي x  2  تابع نمودار، باشد 2
f
g

  است؟ كدام 

  1 (

  

2 (

  

3 (

  

4 (

 

  

  ۴۶۹۴۸۲كد سؤال: 
f و ثابت تابعي f اگر -۱۰۴ (a b) f (a b) f (a) f (b)     ،مقدار f (a) باشد؟ تواند مي كدام   

  1 (1  2 (2  3 (1-  4 (2-  
  ۴۷۲۴۰۴كد سؤال: 

f داريم: f خطي تابع در -۱۰۵ ( ) 2 f و 4 ( ) 3 f مقدار .5 (    است؟ كدام 42(

  1 (6  2 (5  3 (3  4 (4  
  ۴۷۲۳۹۰كد سؤال: 

A(p نقطۀ -۱۰۶ ,q) ،سهمي دو برخورد محل y x 2 y و 3 x x  p مقدار دارد. قرار اول ناحيۀ در كه است 25 q است؟ كدام  

  1 (5  2 (7  3 (9  4 (11  
  ۴۷۹۱۲۴كد سؤال: 

, اعداد -۱۰۷ , , , , , , , ,3 17 60 12 6 10 8 4 13  است بهتر فقر خط ها داده اين در است. تومان ميليون برحسب خصوصي شركت يك افراد حقوق، 7

  است؟ كدام تومان ميليون برحسب آن مقدار و شود محاسبه روش كدام با

  5/4 -ميانه اساس بر) 4  9 -ميانه اساس بر) 3  7 -ميانگين اساس بر) 2  14 -ميانگين اساس بر) 1  
  ۴۷۶۷۳۷كد سؤال: 

  است؟ درصد چند ۹۸ سال در شده داده كاالي سه تورم، رو روبه جدول به توجه با -۱۰۸

  1 (92  

  2 (94  

  3 (96  

  4 (98  
  ۴۷۹۱۳۸ال: كد سؤ

 k، باشـد تـن ۳۴ برابر ۹۳ سال در كاال اين فروش مقدار خطي يابي درون اگر است. سال چند در كاال يك فروش مقدار به مربوط زير جدول -۱۰۹
  است؟ كدام

  1 (19  
  2 (22  
  3 (24  
  4 (25  

  ۴۶۹۴۸۱كد سؤال: 

  

  

  

  

    ۱ كاالي  ۲ كاالي  ۳ كاالي

  موردنياز تعداد  ۳۰  ۴۰  ۷۰

  پايه سال در قيمت  ۸۰۰۰  ۳۰۰۰  ۲۰۰۰

  ۹۸ سال در قيمت  ۱۴۰۰۰  ۷۰۰۰  ۴۰۰۰

  سال  ۸۸  ۹۱  ۹۴  ۹۷

۵۵  ۴۰  k ۱۶  (تُن) فروش مقدار  

 محل انجام محاسبات

x

y

2

2

2

2

x

y

2
1

2
1

x

y

2
2 x

y

2

2

2

2
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 يك براي متغير ۶ به مربوط راداري نمودار، رو روبه شكل در -۱۱۰  22

 بين زاويۀ و x برابر ۱ متغير مقدار اگر است. شده رسم شخص

x مقدار، باشد درجه y برابر متوالي شعاع دو y است؟ كدام  

  1 (150  

  2 (160  

  3 (170  

  4 (180  
  ۴۷۶۷۲۵كد سؤال: 

~ گزاره دو ارزش گرا -۱۱۱ p q و r q هاي گزاره ارزش، باشد نادرست (r ~ q) p  و q p است؟ كدام چپ به راست از ترتيب به  

  نادرست -نادرست) 4  درست -نادرست) 3  نادرست -درست) 2  درست -درست) 1  
  ۴۶۹۴۷۶د سؤال: ك

  كنند؟ ها سفر خود را در يك ماه آغاز مي نفر از آن ۲آرمان، برسام و عليرضا قصد سفر در فصل بهار يا تابستان را دارند. با چه احتمالي حداقل  -۱۱۲

  1 (1
3  2 (2

3  3 (4
9  4 (5

9   
  ۴۷۹۱۲۹كد سؤال: 

  نوشت؟ توان مي ارقام تكرار بدون ۴۵۰۰ ازتر  كوچك رقمي ۴ عدد چند، ۶ و ۵، ۴، ۳، ۱، ۰ ارقام با -۱۱۳

  1 (156  2 (154  3 (152  4 (150  
  ۴۷۶۷۲۸كد سؤال: 

   كرد؟ انتخاب Bو  Aٔه نفر ۲ تيم دو، نفره ۱۰ كالس يك از توانيم مي طريق چند به -۱۱۴

  1 (1260  2 (1160  3 (1080  4 (980  
  ۴۷۲۳۹۵كد سؤال: 

   است؟ كدام »۸، ۳۷، ۶، ۳۸، ۲۸، ۱۲، ۳۱، ۴۰، ۲۵، ۱۹، ۱۰، ۱۷« هاي داده چاركي ميان دامنۀ -۱۱۵

  1 (21  2 (22  3 (23  4 (24  
  ۴۷۲۳۹۲كد سؤال: 

n بازگشتي رابطۀ با دنباله در -۱۱۶
n

a
a


1
1

a اگر،  1   است؟ كدام اول جملۀ بيست مجموع، 10

  1 (95  2 (99  3 (190  4 (198  
  ۴۷۱۳۵۵كد سؤال: 

  است؟ كدام آن اول جملۀ چهار و بيست مجموع، ۲۶ چهارم جملۀ و ۸ اول جملۀ با حسابي دنبالۀ در -۱۱۷

  1 (1818  2 (1828  3 (1838  4 (1848  
  ۴۶۹۴۸۶كد سؤال: 

,« دسيهن دنبالۀ اول جملۀ يازده مجموع -۱۱۸ , , 6 12 24 « است؟ كدام  

  1 (2046-  2 (2050-  3 (4094-  4 (4098-  
  ۴۶۹۴۸۸كد سؤال: 

 عبارت حاصل -۱۱۹ 
1

3 1248 2   است؟ كدام 32

  1 (2 2  2 (2  3 (32 4  4 (4  
  ۴۶۹۴۹۱كد سؤال: 

، باشـد افزايش حال در درصد ۱۰ نرخ با كشور اين جمعيت رشد اگر است. شده برآورد نفر ميليون ۵۰ ميالدي ۲۰۱۴ سال در كشوري جمعيت -۱۲۰

  بود؟ خواهد نفر چند ميالدي ۲۰۱۸ سال در كشور اين جمعيت

  1 (68,275,000  2 (73,205,000  3 (76,865,000  4 (79,045,000  
  ۴۰۳۷۲۷كد سؤال: 
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  است؟ زير سؤاالت درست پاسخ گزينه كدام -۱۲۱

 جديد شغلي هاي زمينه شدن فراهم و افراد از بيشتري تعداد تكميلي تحصيالت، ها دانشگاه در كارآفريني رشتۀ اهميت افزايش دنبال به« الف)  

 از برخورداري، مدارس در تحصيل شرايط واجدان نام ثبت هاي زمينه رد جامعه اعضاي وضعيت بهبود و سرانه درآمد افزايش با، كشور در

  شد؟ خواهد زير موارد از يك كدام تحقق موجب، اتفاقات اين »هستيم. مواجه افراد روحي شرايط بهبود و بيشتر بهداشت

  باشد؟ مي ضروري ها شاخص كدام كارگيري به، جوامع در آن گستردگي و فقر وضعيت بررسي براي ب)  

  اقتصادي رشد به دستيابي صرفاً -درآمد و ثروت توزيع بهبود الف)) 1  
  ها ثروت برابر توزيع شاخص -معيشتي درآمد حداقل و فقر خط ب)    
  اقتصادي توسعۀ به دستيابي صرفاً -كامل اشتغال و اقتصادي رونق الف)) 2  
  منابع و امكانات عادالنۀ توزيع شاخص -مطلق فقر گيري اندازه ب)    
  اقتصادي پيشرفت و توسعه، رشد به دستيابي -درآمد و ثروت توزيع بهبود الف)) 3  
  ها ثروت و ها درآمد برابر توزيع ميزان شاخص -ملي درآمد  شاخص ب)    
  اقتصادي توسعۀ و رشد به دستيابي -كامل اشتغال به دستيابي و اقتصادي رونق الف)) 4  
  درآمدها توزيع بودن ناعادالنه ميزان شاخص -سرانه درآمد شاخص ب)    

  ۴۰۳۶۲۵كد سؤال: 
  است؟ زير سؤاالت درست پاسخ گزينه كدام -۱۲۲

  باشد؟ مي درست كامالً »ثروت« و »درآمد«، »دارايي« واژٔه سه با رابطه در عبارت كدام الف)  

 برعهـدٔه كشورمان عمومي هاي وتثر فروش از حاصل وجوه مديريت و نگهداري و بودجه اجراي بر نظارت، بودجه اجراي وظيفۀ، ترتيب به ب)  

  است؟ هايي سازمان يا نهادها چه

 كسـب بـا و شـده گرفتـه كـار به توليدفرايند  در كه است جاري متغيري دارايي ولي، شود مي افزوده زمان طول در كه است انباره متغيري ثروت الف)) 1  
  شود. مي كاسته آن از عايدي

  ملي توسعۀ صندوق -مجلس -محاسبات ديوان ب)    
 در و شده كاسته يا افزوده زمان طول در كه است انباره متغيري دارايي و يابد مي تحقق فرد تالش با زمان طول در كه است جاري متغيري درآمد الف)) 2  

  شود. مي گرفته كار به توليدفرايند 
  ملي توسعۀ صندوق -محاسبات ديوان -دولت ب)    
 طـول در كه است انباره متغيري دارايي كه حالي در، نيست راكد و شده ايجاد عايدي كسب و بودن مولدفرايند  در كه است انباره متغيري درآمد الف)) 3  

  شود. مي محقق فرد تالش با زمان
   داري خزانه -مجلس -محاسبات ديوان ب)    
 در و شـده انباشته مشخص دوره هر در كه است ارهانب متغيري درآمد ولي، شود مي كاسته يا افزوده زمان طول در كه است جاري متغيري ثروت الف)) 4  

  شود. مي كاسته انسان زندگي امور در كارگيري به با زمان گذر
  مجلس -داري خزانه -دولت ب)    

  ۴۰۳۶۲۶كد سؤال: 
  است؟ زير سؤاالت درست پاسخ گزينه كدام -۱۲۳

  است؟ كدام نادرست عبارت، دولت اقتصادي هاي سياست با رابطه در الف)  

  است؟ شده بيان گزينه كدام در »گذاري قانون« عرصۀ در دولت دخالت داليل با رابطه در درست عبارت ب)  

  گيرد. مي صورت اقتصادي تثبيت هاي سياست توسط، مدت كوتاه در اقتصادي كالن متغيرهاي نوسانات كاهش و كنترل الف)) 1  
 عنوان بـه نماينـدگان مجلـس هاي خواسـته تأمين منظور به و گذاري قانون عرصۀ در غيردولتي هاي بخش سهم كاهش هدف با دولت، كلي طور به ب)    

  پردازد. مي اقتصادي گذاري قانون به خود اصلي فعاليت
  شود. مي اعمال دولت و مركزي بانك توسط ترتيب به ركود و تورم زمان در انبساطي و انقباضي شكل دو به مالي و پولي هاي سياست الف)) 2  
  كند. مي اجرا قانوني لوايح عنوان به تصويب از پس و ارائه مجلس به را اقتصادي قوانين، اقتصادي گذاري ريل هدف اب دولت ب)    
 مـدت كوتاه در را اقتصـادي كـالن هـاي متغير مشكل اقتصادي تثبيت هاي سياست نام با، عرضه جانب هاي سياست و مالي و پولي هاي سياست الف)) 3  

  كنند. مي برطرف
 گـذاري قانون حـوزٔه وارد عمـومي مصـالح تـأمين و اقتصـادي نظـم ايجاد هدف با و خود موردنظر و مطلوب مسير در اقتصاد هدايت براي ولتد ب)    

  شود. مي اقتصادي
 بـه اقـدام، نـوين هـاي فناوري كارگيري بـه زمينـۀ كردن فراهم و كار محيط بهبود و وري بهره افزايش نظير ابزاري با اقتصادي تثبيت هاي سياست الف)) 4  

  كنند. مي اقتصادي خرد متغيرهاي نوسانات حل در مالي و پولي هاي سياست اجراي
 اوضاع انتقال به اقدام و شده گذاري قانون عرصۀ وارد طبيعي بالياي يا جنگ نظير، خاص شرايط در جامعه اقتصادي نظم كنترل هدف با ها دولت ب)    

  د.كنن مي شده تعيين هاي ريل در اقتصادي
  ۴۰۳۶۲۹كد سؤال: 

 ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
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  است؟ زير سؤاالت درست پاسخ گزينه كدام -۱۲۴  44

  باشد؟ مي دولت عملكرد بر مجلس كنترلي ابزار، مورد كدام الف)  

  شود؟ مي محقق طريقي چه از كشور كل مالي امور مديريت ب)  

 از نيـز بـار يك و شهرداري با تعامل در ديگر بار، فروش زمان در بار يك است. پرداخته ماليات نوع سه خود اتومبيل فروش زمان در فردي ج)  

  است؟ كدام ها ماليات عمدٔه بندي دسته در هريك جايگاه و ماليات نام ترتيب به است. شده ماليات پرداخت به ملزم شخصاً دولت طرف

  ؟نيست درست »كامل اشتغال« مفهوم با رابطه در مورد كدام د)  

  اقتصادي قوانين الف)) 1  
  دولتي هاي هزينه صرف و مدهادرآ  كسب ب)    
  هاي مستقيم ماليات بر دارايي در گروه ماليات - هاي غيرمستقيم عوارض نوسازي در گروه ماليات - هاي مستقيم وانتقال دارايي در گروه ماليات ماليات بر نقل ج)    
  .باشد مي كار وجوي جست هاي زمينه و شرايط كردن فراهم، اشتغال ايجاد در دولت وظيفۀ د)    
  بودجه الف)) 2  
  بودجه اجراي بر كل داري خزانه نظارت ب)    
 گـروه در دارايـي وانتقـال نقل بر ماليات -مستقيم هاي ماليات گروه در اتومبيل عوارض -مستقيم هاي ماليات گروه در دارايي وانتقال نقل بر ماليات ج)    

  مستقيم هاي ماليات
  دارند. را توليدفرايند  در شركت امكان توليد واملع همۀ آن در كه شود مي اطالق وضعيتي به د)    
  اقتصادي قوانين الف)) 3  
  بودجه اجراي بر كل داري خزانه نظارت ب)    
  يمهاي غيرمستق وانتقال دارايي در گروه ماليات ماليات بر نقل - هاي مستقيم عوارض نوسازي در گروه ماليات - هاي مستقيم ماليات بر دارايي در گروه ماليات ج)    
  نمانند. مولدغير  ناخواسته و داشته را توليد در شركت امكان، انساني عوامل همۀ آن در كه شود مي اطالق وضعيتي به صرفاً، كامل اشتغال د)    
  بودجه الف)) 4  
  دولتي هاي هزينه صرف و ها درآمد كسب ب)    
 گـروه در دارايـي بـر ماليـات -غيرمسـتقيم هـاي ماليات گـروه در اتومبيـل ضعوار  -غيرمستقيم هاي ماليات گروه در دارايي وانتقال نقل بر ماليات ج)    

  مستقيم هاي ماليات
  بود. خواهند مناسبي شغل داراي، كار جويندگان همۀ و رسيده صفر به بيكاري نرخ، كامل اشتغال وضعيت در د)    

  ۴۰۳۶۳۰كد سؤال: 
  است؟ آمده گزينه كدام در زير سؤاالت درست پاسخ -۱۲۵

  باشد. كنندٔه اصل اقتصادي ............... مي جز ............... كه نقض باشند، به همۀ موارد در رابطه با افزايش سطح رفاه اجتماعي در جامعه درست مي لف)ا  

 اسـاس همين بر B كشور سرانۀ درآمد و ۱۴۳۰۰ و ۲۱۸۰۰ ترتيب به رفاهي دالر و كشور آن در آمريكا دالر اساس بر A كشور سرانۀ درآمد ب)  

  كند؟ مي تشريح را شرايط اين درستي به مورد كدام باشد. مي ۱۵۸۰۰ و ۱۸۵۰۰ ترتيب به

  قانون اساسي 43اصل  -ها الف) استقرار متخصصان در مشاغل موردنظر دولت، نه متناسب با تخصص و سليقۀ آن) 1  
  .بيشتر است Aاز كشور  Bب) صرفاً رشد اقتصادي و رفاه مادي در كشور     
  قانون اساسي 47اصل  -منظور ايجاد فرصت و توان كافي براي خودسازي و رسيدگي به نيازهاي خانوادگي الف) كاهش محتوا و ساعت كاري بانوان به) 2  
  بيشتر است. Aاز كشور  Bب) صرفاً توسعۀ اقتصادي و بهبود كيفيت زندگي افراد در كشور     
  قانون اساسي 49اصل  -ها به صاحبانشان انوني و نامشروع برخي افراد و بازگرداندن ثروتهاي غيرق اندوزي الف) مبازره با ثروت) 3  
  بيشتر است. Aاز كشور  Bو توسعۀ اقتصادي در كشور  Bاز كشور  Aب) رشد اقتصادي در كشور     
  قانون اساسي 46اصل  -كنند وكار را از ديگري سلب مي وكار خود امكان كسب عنوان مالكيت كسب الف) مقابله با افرادي كه به) 4  
  بيشتر است. Bاز كشور  Aو توسعۀ اقتصادي در كشور  Aاز كشور  Bب) رشد اقتصادي در كشور     

  ۴۰۳۶۳۱كد سؤال: 
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  كنندٔه جاهاي خالي در عبارات زير است؟ درستي، كامل كدام گزينه به -۱۲۶  55

  شود، ............... است. الملل در عرصۀ اقتصاد جهان مي ر بينكا آنچه موجب تخصص و تقسيمالف)   

  كنندگان، ............... است. المللي براي مصرف يكي از فوايد جانبي تجارت بينب)   

  جز، ...............  اقتصادي درست هستند به  همۀ موارد در رابطه با احياء و خلق مزيتج)   

وهـوايي  هـاي اسـتوايي در موقعيـت آب اي توسط مهندسان ايران در كشور و توليد انواع ميوه حصوالت گلخانهترتيب توليد باكيفيت م بهد)   

  باشد. استراليا مربوط به ............... و ............... مي

  الف) رعايت اصل مزيت اقتصادي) 1  
  با قيمت مناسب و افزايش درآمد ملي كشور تر خارجي براي عرضه و فروش كاالهاي اضافي ب) دسترسي به بازارهاي وسيع    
  ماندگي نجات دهد. تواند كشورها را از مسير عقب هاي اقتصادي جديد در عرصۀ خدمات، علم و صنايع فرهنگي، مي ج) خلق مزيت    
  وضعيت اقليمي متفاوت -د) وضعيت اقليمي متفاوت    
  فرصت الف) محاسبۀ هزينه) 2  
  قيمت با كيفيت و متنوع  اي خارجي ارزانب) واردات و استفاده از كااله    
  بنيان تأكيد فراوان دارند. هاي اقتصادي جديد بر سرمايۀ انساني، نوآوري و اقتصاد دانش ج) اقتصاددانان براي خلق و احياء مزيت    
  يكسان نبودن عوامل توليد. -د) يكسان نبودن فناوري و امكان دسترسي به آن    
  تصادي الف) رعايت اصل مزيت اق) 3  
  ب) تأمين ارز الزم براي پرداخت بهاي كاالهاي ضروري وارداتي    
  كنند. هاي بالقوه را به كشورهاي در حال توسعه منتقل مي هاي بالفعل خود بسنده كرده و مزيت ج) كشورهاي موفق به مزيت    
  وضعيت اقليمي متفاوت -د) يكسان نبودن عوامل توليد    
  فرصت  الف) محاسبۀ هزينه) 4  
  شود صورت هدفمند كه موجب افزايش انگيزه و ايجاد رقابت بين مردم در توليد كاالهاي كارآمدتر مي ب) واردات كاالهاي خارجي به    
  زنند. افزودٔه بيشتر مي هاي با ارزش يافته، صنايع كشورهاي ديگر را به كشور خود منتقل كرده و دست به احياي مزيت ج) كشورهاي توسعه    
  يكسان نبودن عوامل توليد -بودن فناوري و امكان دسترسي به آند) يكسان ن    

  ۴۰۳۶۳۴كد سؤال: 
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۲۷

  نحؤه برخورد اقتصاددانان با مسائل اقتصادي چگونه است؟الف)   

  است؟ نادرستكدام عبارت در رابطه با اهميت نقش اقتصاد در ديدگاه اسالم ب)   

  كارگيري منابع و امكانات چيست؟ مدت و صرفاً مادي برخي افراد در مواجهه با به گاه كوتاهدليل نج)   

  زنند. شيؤه كامالً متغاير با ساير علوم دست به پژوهش و آزمايش مي الف) با توجه به ماهيت متفاوت اقتصاد با ساير علوم بشري به) 1  
هاي زندگي، از داليل توجه اسالم به مسئلۀ اقتصاد  ات اجتماعي انسان و تأثير آن بر تمام جنبهب) اهميت روز افزون مسائل اقتصادي در زندگي و حي    

  است.
  فرصت در فرايند توليدي خود كارگيري هزينه به ج) عدم    
ده و بـه ارائـۀ نظريـه ها و ابزارهاي مرتبط بـا موضـوع مـورد مطالعـه كـر  بيني و استفاده از روش مانند مهندسان و پزشكان، اقدام به پيش الف)) 2  

  پردازند. مي
  پوشي از نيازهاي مادي و دنيوي است. دست آوردن آخرت و چشم ب) كمال انسان صرفاً در گرو به    
  ج) عقالنيت محدود برخي افراد    
هـاي علمـي  رائـۀ پژوهشكارگيري ابزارهاي يكسان با ساير علوم تجربي، مانند مهندسي و پزشكي از يـك قاعـدٔه كلـي پيـروي و بـه ا  با به الف)) 3  

  پردازند. مي
  آيد. هاي منطبق بر اخالق و احكام اسالمي براي رسيدن به اهداف اقتصادي به ياري عقالنيت مي ب) اسالم با ارائۀ قوانين و روش    
  ج) محدوديت ذاتي منابع و امكانات    
ها در تمام علوم شبيه به هم اسـت، امـا روش پـژوهش علمـي در  ندي دادهب آوري و طبقه بيني و جمع الف) اگرچه ارائۀ نظريه از طريق مشاهده، پيش) 4  

  اقتصاد متفاوت است.
  ب) از نظر اسالم، پرداختن به مسائل مادي و دنبال كردن نيازهاي مادي و اقتصادي، عامل اصلي از بين رفتن اعتقادات ديني انسان است.    
  فايده) -ج) امكان اشتباه در روش انتخاب (هزينه    

  ۴۰۷۰۸۴سؤال:  كد
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  است؟ زير سؤاالت درست پاسخ گزينه كدام -۱۲۸  66

ها موجب شده دامداران حجم بيشتري از شير توليدي خود را به كارخانجات توليد ماست و پنير فروخته  تورم و افزايش سطح عمومي قيمت الف)  

  گذارد؟ ها چه تأثيري در محاسبۀ توليدكل كشور مي خانهو سهم كمتري را براي مصرف شخصي خود در نظر بگيرند. افزايش توليد اين كار

  است؟ شده نهفته كاال تعريف بطن در ملي حسابداري در توليدي هاي فعاليت محاسبۀ شروط از يك كدام ب)  

  بودن نهايي ب)    كند. نمي تغييري ملي توليد اما، يابد مي افزايش داخلي توليد الف)) 1  
  كردن عبور بازار از ب)    يابد. مي افزايش ملي توليد هم و داخلي توليد هم الف)) 2  
   بودن نهايي ب)    كنند. نمي تغيير يك هيچ ملي توليد نه و داخلي توليد نه الف)) 3  
  كردن عبور بازار از ب)    كند. نمي تغيير داخلي توليد اما، يابد مي افزايش ملي توليد الف)) 4  

  ۴۰۷۰۹۰كد سؤال: 
  است؟ زير سؤاالت تدرس پاسخ گزينه كدام -۱۲۹

  شد. خواهد پرداخت پول، او توسط شده معرفي شخص يا او به كند وجه تقاضاي مشتري زمان هر ............... سپردٔه حساب در الف)  

   ............... گفت: توان نمي آن در گذاري سرمايه و بورس بازار با رابطه در ب)  

   ............... جز به، هستند نادرست »پيشرفت« و »توسعه«، »رشد« مفاهيم با رابطه در عبارات همۀ ج)  

   ............... زيرا، شود مي تلقي غرب فرهنگ پذيرش و شدن غربي معادل يافتگي توسعه، اغلب د)  

  انداز پس الف)) 1  
  دهد. مي اختصاص خود به را شخص سرمايۀ تمام كه است مدت كوتاهفرايند  يك بورس ب)    
  برد. مي بين از را جوامع اقتصادي وضعيت دقيق بررسي امكان، متنوع هاي شاخص ارائۀ با كه است كيفي مفهوم يك توسعه ج)    
  دهد. مي ارائه كشورها ارزيابي براي مناسبي معيار و شده پذيرفته المللي بين هاي سازمان تمامي طريق از غربي فرهنگ الگوهاي د)    
  ديداري الف)) 2  
  دهد. مي اختصاص خود به را شخص سرمايۀ تمام كه است مدت كوتاهفرايند  يك بورس ب)    
  كند. مي فراهم مختلف هاي حوزه در را كشورها دقيق بررسي امكان، مختلف معيارهاي و متنوع الگوهاي ارائۀ با پيشرفت واژٔه ج)    
 بـه المللـي بين هاي سـازمان و كشورها برخي طرف از كه تاس غربي الگوهاي اساس بر يافتگي توسعه هاي شاخص و معيارها تحميل براي اي  وسيله د)    

  شود. مي تحميل كشورها ديگر
  ديداري الف)) 3  
  شود. آن وارد افراد اضافي هاي سرمايه بايد بنابراين، است ريسك هم و عايدي محل هم بورس ب)    
  .است توسعه مفهوم دربرگيرندٔه نيز و شود مي شامل را كيفي تغييرات صرفاً رشد ج)    
  دهد. مي ارائه كشورها ارزيابي براي مناسبي معيار و شده پذيرفته المللي بين هاي سازمان تمامي طرف از غربي فرهنگ الگوهاي د)    
  انداز پس الف)) 4  
  شود. آن وارد افراد اضافي هاي سرمايه بايد بنابراين، است ريسك هم و عايدي محل هم بورس ب)    
 اميـد، بهداشـت، تحصيل هاي حوزه در مردم زندگي كيفي وضعيت بررسي به صرفاً كه هستند وزن هم و مترادف واژٔه دو واقع در پيشرفت و توسعه ج)    

  پردازند. مي كودكان ومير مرگ نرخ و زندگي به
 بـه المللـي بين هاي انسـازم و كشورها برخي طرف از كه است غربي الگوهاي اساس بر يافتگي توسعه هاي شاخص و معيارها تحميل براي اي  وسيله د)    

  شود. مي تحميل كشورها ديگر
  ۴۰۷۰۹۳كد سؤال: 

   است؟ زير سؤاالت درست پاسخ گزينه كدام -۱۳۰

 بـا، مـدت كوتاه در را عرضه كمبود، ها قيمت رويۀ بي نوسانات از جلوگيري و بازار در ها قيمت تنظيم منظور به دولت، فرضي كشور يك در الف)  

   باشد؟ مي گزينه كدام با مستقيم ارتباط در توضيح اين است؛ كرده جبران ضروري كاالهاي واردات

   دارد؟ علمي اعتبار، قطر و ايران كشور دو در آن رشد سطح و توليد وضعيت مقايسۀ براي اقتصادي شاخص كدام كارگيري به ب)  

   گيرد. مي صورت عمومي رفاه سطح شكاه از جلوگيري جهت در كه است دولت اقتصادي اهداف از يكي ها قيمت ثبات الف)) 1  
   رفاهي دالر اساس بر، سرانه داخلي ناخالص توليد ب)    
، فقـر بـا مقابله جهت  گذاري سياست و مقررات وضع طريق از كه است اقتصاد عرصۀ در دولت حضور اصلي محورهاي از يكي، درآمد توزيع بهبود الف)) 2  

   يرد.گ مي صورت، توسعه مانع ترين اصلي عنوان به
   انساني رشد شاخص همان يا H.D.I شاخص از استفاده ب)    
 رفـاه ايجـاد هـدف با اقتصادي حكمراني طريق از كه، است اقتصاد عرصۀ در حضور براي دولت اصلي اهداف از يكي، جامعه آحاد نيازهاي تأمين الف)) 3  

   گيرد. مي صورت اجتماعي
   جاري قيمت به سرانه ليداخ ناخالص توليد ب)    
 اساس بر كه است اقتصاد عرصۀ در دولت حضور محورهاي از يكي جامعه اساسي نيازهاي تأمين در خصوصي بخش پذيري مسئوليت عدم جبران الف)) 4  

   گيرد. مي صورت، مجلس اقتصادي دستورات
   آمريكا دالر برحسب ملي درآمد ب)    

  ۴۶۹۳۹۶كد سؤال: 
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 اقـالم ارزش مجمـوع اينكه و فرضي جدول اطالعات گرفتن نظر در با -۱۳۱  77

ــاك« ــين، پوش ــواد و آالت ماش ــذايي م ــك در »غ ــۀ ي ــي جامع   فرض

   ............... صورت: اين در، است دالر ميليون ۱۸۵,۰۰۰ 

   سرانه داخلي ناخالص توليد الف)  

  ملي ناخالص توليد ب)  

   است؟ كدام جامعه اين در داخلي خالص توليد ج)  

445, ب)  دالر 10000, الف)) 1   375, ج)  دالر ميليون 000   دالر ميليون 000
395, ب)  دالر 10000, الف)) 2     دالر ميليون 380000, ج)  دالر ميليون 000
395, ب)  دالر 400000, الف)) 3   375, ج)  دالر ميليون 000   دالر ميليون 000
445, ب)  دالر 400000, الف)) 4     دالر ميليون 380000, ج)  دالر ميليون 000

  ۴۷۱۲۶۴كد سؤال: 
   است؟ زير سؤاالت درست پاسخ گزينه كدام -۱۳۲

   است؟ بوده باستان دوران از ايران اقتصادي ويژٔه نقش و جايگاه اهميت موجب عواملي چه الف)  

   شد؟ آغاز كشورمان در زماني چه از رفتپيش سمت به حركت ب)  

 كـه قدرتمنـد نظـامي قـواي از برخـورداري همچنـين و كشورها اين هاي ثروت و منابع به اندازي دست و همسايه كشورهاي مرزهاي در پيشروي الف)) 1  
   بود. كشور اقتصادي اقتدار و توان افزايش موجب

   صفويه متحكو  اواسط تا زنديه حكومت دوران ابتداي از ب)    
 ايـران به اي ويژه جايگاه و كرده فراهم را اقتصادي تحوالت و توسعه مناسب مسير در كشور گرفتن قرار زمينۀ كه فرهنگي و سياسي خاص شرايط الف)) 2  

   بود. بخشيده
  پهلوي حكومت دوران اواخر از ب)    
 اقتصـادي توسـعۀ و رشـد موجـب كـه ها آن اقتصادي و علمي هاي انديشه و منداندانش از برخورداري و بالياقت حاكمان مناسب هاي ريزي برنامه الف)) 3  

   بود. شده كشورها ساير به نسبت
   قاجار حكومت دوران اواسط تا صفويه حكومت دوم نيمۀ از ب)    
    المللي سه قارٔه آسيا، آفريقا و اروپا راه بينگستردگي و وسعت جغرافيايي كشور، برخورداري از منابع و امكانات طبيعي، همچنين قرار گرفتن در چهار  الف)) 4  
   اسالمي انقالب پيروزي از بعد ب)    

  ۴۷۱۲۷۵كد سؤال: 
 اسـت. مـيالدي ۱۹۸۵ سـال در X كشـور درآمد توزيع وضعيتمبيّن  رو روبه جدول مندرجات -۱۳۳

 سهم تفاوت و %۵/۳ پنجم و سوم دهك سهم تفاوت و %۳ چهارم و اول دهك سهم تفاوت چنانچه

  باشد: %۳ دهم و هفتم دهك

  بيابيد. را دهم و پنجم، اول هاي دهك سهم الف)  

  است؟ عددي چه دهندٔه نشان، كشور اين در ها دهك  شاخص ب)  

  15 -5/10 -5 الف)) 1  

  5 ب)    

  15 -5/10 -5 الف)) 2  

  3 ب)    

  5/15 -10 -5 الف)) 3  

  3 ب)    

  5/15 -10 -5 الف)) 4  

 5 ب)    
  ۴۷۲۳۰۴كد سؤال: 

  

  

  

  

 

 

  نفر ميليون ۴۰  كشور كل جمعيت

143,  شده ارائه خدمات ارزش  دالر ميليون 000

72,  كشور مقيم خارجيان توليد ارزش   دالر ميليون 000

20,  ساليانه استهالك هزينۀ   دالر ميليون 000

67, خارجند مقيم كه كشور افراد توليد ارزش   دالر ميليون 000

50,   اي واسطه كاالهاي ارزش   دالر ميليون 000

  X كشور درآمد توزيع وضعيت

  گروه هر سهم  درآمدي هاي گروه

  ؟  اول  دهك

  ۵/۵  دوم  دهك

  ۷  سوم  دهك

  ۸  چهارم  دهك

  ؟  پنجم  دهك

  ۱۱  ششم  دهك

  ۱۲  هفتم دهك

  ۵/۱۲  هشتم  دهك

  ۵/۱۳  نهم  دهك

  ؟  دهم  دهك

 ملي درآمد %۱۰۰ جمعيت درصد ۱۰۰%

 محل انجام محاسبات
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  صورت: اين در باشد. مي A جامعۀ در قيمت و تقاضا، عرضه با رابطه در رو وبهر جدول -۱۳۴  88

  است؟ چگونه ۲ رديف در بازار وضعيت الف)  

  است؟ چقدر تعادل به نسبت تقاضا كمبود يا دمازا ۵ رديف در ب)  

  بود؟ خواهد چقدر ۳۵۰ قيمت در توليدكننده دريافتي ج)  

  پولي واحد 350,000 ج)  تقاضا مازاد واحد 300 ب)  عرضه مازاد واحد 900 الف)) 1  

  پولي واحد 140,000 ج)  تقاضا كمبود واحد 200 ب)  تقاضا مازاد واحد 900 الف)) 2  

  پولي واحد 140,000 ج)  تقاضا مازاد واحد 300 ب)  تقاضا كمبود حدوا  900 الف)) 3  

  پولي واحد 350,000 ج)  تقاضا كمبود واحد 200 ب)  عرضه كمبود واحد 900 الف)) 4  
  ۴۷۲۳۰۸كد سؤال: 

  باشد؟ مي زير هاي عبارت كنندٔه كامل، گزينه كدام -۱۳۵

  است. بدهي بازپرداخت تعهدات تضمين، اقتصادي هاي فعاليت در ............... نقش الف)  

 و بـاغ از نگهـداري  به موظف دوم شخص، ............... دريافت ازاي به قرار طبق كه، گردد مي منعقد ديگري و باغ صاحب ميان كه قراردادي ب)  

  شود. مي ناميده ...............، است محصول برداشت

  اند. زمان به ............... نيز تبديل شده هاي واقعي اقتصادي بپردازند، هم اسالمي به فعاليت كارگيري عقود هاي تخصصي با به در صورتي كه بانك ج)  

  شود. مي مهار و كنترل، دولت توسط ............... نام با ها بانك خاص و عجيب توانايي د)  

  پول خلق د)  اي توسعه بانك ج)  جعاله -سود ب)  بهادار اوراق الف)) 1  
  پول شبه خلق د)  تجاري بانك ج)  مزارعه -محصول از بخشي ب)  سهام اوراق الف)) 2  
  اسكناس خلق د)  مالي صندوق ج)  مضاربه -سود ب)  مشاركت اسناد الف)) 3  
  اعتبار خلق د)  گذاري سرمايه بانك ج)  مساقات -محصول از بخشي ب)  اعتباري اسناد الف)) 4  

  ۴۷۶۶۴۰كد سؤال: 

  
  است؟ درست نويسنده يا اثر معرفي به توجه با گزينه كدام -۱۳۶

  عرفاست. از تن دو و هفتاد دربارٔه و شد نوشته نوايي شير علي امير تشويق به دولتشاه تذكرٔه) 1  
  .دهد مي قرار تأكيد مورد را دنيا اعتباري بي و پيشگي قناعت ها آن در كه اوست اخالقي قصايد در يمين ابن شاعري قدرت) 2  
  دارد. متكلف و پخته نثري و است قافيه و عروض و بيان علم المعجم  كتاب موضوع) 3  
   است. مسجع گاهي و ساده گاهي  آن نثر و است نوشته هفتم قرن نويسندگان و منشيان از يكي را العباد  مرصاد كتاب) 4  

  ۴۶۹۳۶۱كد سؤال: 
  است؟ درست گزينه كدام طالعاتا، يازدهم و دهم هاي قرن ادبيات تاريخ به توجه با -۱۳۷

  است. هندي و عراقي سبك واسط حد او شعر و است بافقي وحشي شعر اصلي شاخصۀ گرايي واقع الف)  

  است. مشهور بسيار او عاشورايي بند ترجيع و دارد شهرت مذهبي شعر سرودن در كاشاني محتشم ب)  

  است. رنگين هاي استعاره و پيچيده هاي مضمون و رمزآميز هاي تخيل و ابهام از سرشار كاشاني كليم شعر ج)  

 طبيعـي امور بيان و توصيف و اندرز و پند مضامين به شعرا اكثر و بود توجه بي زميني عاشقانۀ و درباري و ستايشي شعر به صفوي حكومت د)  

  پرداختند. مي

  د -ب) 4  ج -الف) 3  ب -ج) 2  د -الف) 1  
  ۴۷۲۲۷۶كد سؤال: 

  است؟ درست گزينه چند سبكي ويژگي نوع، راقيع سبك به توجه با -۱۳۸

  (فكري) درون پااليش و صفا به توجه و ريايي زهد از پرهيز ب)  (فكري) عاشقانه و عارفانه غزل رواج و قصيده شدن رونق بي الف)  

  (زباني) فارسي لغات جاي به عربي واژگان جايگزيني د)  (ادبي) غزل خصوص به شعر انتهاي در تخلص تثبيت ج)  

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1  
  ۴۶۹۳۶۳كد سؤال: 

  

  

  

  

 

 

 عرضه مقدار تقاضا مقدار قيمت رديف

۱  ۱۰۰  ۱۵۰۰  ۱۰۰  

۲  ۱۵۰  ۱۲۰۰  ۳۰۰  

۳  ۲۰۰  ۱۰۰۰  ۶۰۰  

۴  ۲۵۰  ۸۰۰  ۸۰۰  

۵  ۳۰۰  ۶۰۰  ۹۰۰  

۶  ۳۵۰  ۴۰۰  ۱۰۰۰  

 محل انجام محاسبات

 ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع

´ 30
 پيشنهادي زمان
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  است؟ اندرزي و تعليمي بيت كدام ادبي نوع -۱۳۹  99

قمـــرت همچــون رخ بپوشـــي كــه دارم دوســت) 1
 

ـــا  ـــد خورشـــيد چـــو ت ـــه نبينن ـــام هـــر ب درت و ب
 

اوي كمربنــــــد بــــــر زد نيــــــزه يكــــــي) 2
 

اوي پيونــــــد و بنيــــــاد بگسســــــت كــــــه 
 

ـــــــّره) 3 ـــــــ غ ـــــــه ومش ـــــــايي و زور ب توان
 

را توانــــــــا اســــــــت ضــــــــعيفي كــــــــĤخر 
 

گويــد مي چــه تــو زنخــدان ســيب كــه ببــين) 4
 

ـــزار  ـــف ه ـــري يوس ـــاده مص ـــهِ در فت ـــت چَ توس
 

  ۴۰۱۶۰۶كد سؤال: 
  است؟ متناسب ششم قرن سبكي هاي ويژگي با گزينه كدام در معشوق صفات -۱۴۰

ـــيار) 1 ـــتم بس ـــي و كار س ـــكن بس ـــت عهدش هس
  

ــــا   ــــه ام ــــتم ب ــــكن آن كاري س ــــت عهدش نيس
  

ـــــتان) 2 ـــــن هزاردس ـــــدحت اي ـــــوچهري م من
  

ــــد   ــــت كن ــــدح در رواي ــــه م ــــاس خواج بوالعب
  

ــــار) 3 ــــا ي ــــي م ــــاري رحم ب ــــوده ي ــــت ب اس
  

ـــــق   ـــــوار او عش ـــــاري دش ـــــوده ك ـــــت ب اس
  

ــو) 4 ــه ت ــابي مثــل ن ــد غيبــت و حضــور كــه آفت افت
  

ــران   ــد دگ ــد و رون ــو و آين ــان ت ــه همچن ــتي ك هس
  

  ۴۷۰۶۷۴كد سؤال: 
  است؟ نادرست معاصر ادبيات به توجه با گزينه امكد -۱۴۱

  نوشت. كاظمي مشفق مرتضي را اجتماعي رمان اولين) 2  داشت. نام »زيارت« احمد آل جالل داستان اولين) 1  
  نوشت. اي  مراغه العابدين زين را تاريخي رمان اولين) 4  نوشت. 1301 سال در مقدم حسن را نمايشنامه اولين) 3  

  ۴۰۳۶۰۰كد سؤال: 
  ؟نيست انقالب از قبل دورٔه نثر زباني هاي ويژگي از گزينه كدام -۱۴۲

 است. ايران اجتماعي اقشار محاورٔه گفتار تأثير تحت شدت به داستاني نثر) 1  
  است. شده دوره اين داستاني نثر وارد عاميانه اصطالحات و كنايات، ها واژه از بسياري) 2  
 است. شده كاسته هگذشت به نسبت عربي هاي واژه از) 3  
  است. آن هاي ويژگي از گريزي معني و است پسنديده دوره اين نثر در ابهام) 4  

  ۴۰۳۶۰۱كد سؤال: 
  است؟ نادرست گزينه كدام، بيداري دورٔه نثر شناسي سبك به توجه با -۱۴۳

  يابد. مي كاهش ها نوشته و ها نامه در بيجا هاي پردازي لفظ و دورودراز وصفي هاي عبارت) 1  
  شود. مي ساده و گزارشي و گذارد مي كنار را فني و مصنوع نثر، فارسي شعر از تر پيشتاز دوره اين نثر) 2  
  است. نويسي نمايشنامه، است نواز چشم بيداري عصر نثر در كه اي  ارزنده هاي شاخه از) 3  
  است. بوده نويسندگان موردتوجه نوين تربيت و تعليم كنار در زنان مدني حقوق) 4  

  ۴۷۱۲۳۶كد سؤال: 
  است؟ نادرست گزينه كدام زير ابيات به توجه با -۱۴۴

 قلــم اي  تهــران شــهر در انــداختي غلغلــي
 

 قلـم اي  قـرآن شـرع از كنـي مي حمايـت خوش 
 

ــرق از گشــت ــو ب ــاهر ت ــور ظ ــان ن ــم اي  ايم  قل
 

ــكالت  ــق مش ــردد خل ــو از گ ــان ت ــم اي  آس  قل
 

  
 

 قلـــم اي  ويـــران ايـــران در آزاد نيســـتي
 

  
 

  است. بيداري دورٔه به مربوط شعر) 2  دارد. تناسب ايهام دوم مصراع در »قلم«) 1  
  است. تعليل حسن داراي شعر) 4    است. شمال نسيم شعر اين شاعر) 3  

  ۴۰۷۱۹۸كد سؤال: 
  است؟ كدام »تضاد و اغراق، تلميح، تناسب ايهام« هاي آرايه داشتن لحاظ به زير ابيات ترتيب -۱۴۵

 هجـران شـب در مـن تـن ميانـت ويمـ   بي الف)
 

ــون  ــوي چ ــت م ــده ميان ــك ش ــوي از تر باري  م
 

  روشـن مكن دانش صفحۀ سواد مكتب اين در ب)
 

 باشـي مـن همچـو نخواهي ار بخت سيه و روز سيه 
 

ـــاد ج) ـــده بگش ـــاز دي ـــاي ب ـــعادتم هم  س
 

ــه دم آن ز  ــدمش همي بســته چشم ك ــاز چــو دي  ب
 

 خريـداران افانصـ ديـدم تـا ام راضي اخوان ز   د)
 

ــوارا   ــرد گ ــر ك ــن ب ــاه م ــادن قيمــت از را چ  افت
 

  د -الف -ج -ب) 4  ج -الف -د -ب) 3  ب -ج -الف -د) 2  د -ج -ب -الف) 1  
  ۴۰۷۱۸۱كد سؤال: 

  است؟ نادرست بيت كدام مقابل آرايۀ -۱۴۶

خـــدادادم طبـــع قـــدر آن صـــائب، افتـــاد بلنـــد ) 1
 

ســازم زبــان تيــغ از خــاموش را طــور شــمع كــه 
 

  (تشبيه) 
را ســينه تــا تــو عشــق كــرد خــويش انجمــن ) 2

 

او گـــــــردان مجمره، جگـــــــر آتش دل شـــــــد 
 

  مكنيه) (استعارٔه 
نــرگس نســبت جــاي چــه آلودت ســرمه چشــم بــه) 3

 

ــا هــركس هاســت كوري ز  ــه ت دارد گو و گفــت اينجــا ب
 

  مصرحه) (استعارٔه 
ــــا ) 4 ــــورده ت ــــه ام خ ــــيمان پيال ــــته پش ام نگش

 

ـــد  ـــر زيب ـــه اگ ـــا ب ـــان كيپ ـــورم دام ـــغ خ دري
 

  (مجاز) 
  ۴۶۹۳۷۰كد سؤال: 
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  است؟ كدام »تناسب ايهام و ايهام، تعليل حسن، تناقض، تضاد« هاي آرايه داشتن لحاظ به ابيات ترتيب -۱۴۷  1010

ــف) ــار ال ــار رخس ــۀ ي ــش گون ــت آن از آت  گرف
 

ـــه كـــاين   ايـــم داده آب جگـــر خـــون ز را الل
 

 سـاعت هـر تو دستان ز گريم مي ديده آب به ب)
 

 نـالي؟ مي چـه گويي: مي و جان در ميزني آتش كه 
 

ــه ج)  چمــن مــوّاج ســينۀ بــر افروختــه الل
 

ــون  ــراغ چ ــا كرجي چ ــه ه ــه ك ــا ب ــد دري  باش
 

 را سـركش عشـق عاشق شور سازد آوازه بلند د)
 

ــه  ــاد ب ــاي نمــك مشــتي آورد فري  را آتــش دري
 

ــت در )ه ــوه هواي ــردد ها چشــمه از آب ك  روان گ
 

 گرفـت دريـا در جـوش و خـروش عشقت آتش ز 
 

  الف -ب -ج -ه -د) 4  الف -ج -ب -ه -د) 3  ج -ب -الف -د -ه) 2  ب -الف -ج -د -ه) 1  
  ۴۲۲۱۸۹كد سؤال: 

  است؟ رفته كار به تماماً ها آرايه كدام زير بيت در -۱۴۸

ــر ــن مگ ــل ز چم ــش گ ــت آت ــز گرف ــاران ك  ب
 

ـــد  ـــر زن ـــش ب ـــر آب آن آت ـــروردين اب  ف
 

 ايهام -معادله اسلوب -تشبيه) 2   نظير راعاتم -تناقض -مجاز) 1  
  تلميح -كنايه -تناسب ايهام) 4   تشبيه -تعليل حسن -تضاد) 3  

  ۴۷۲۲۸۲كد سؤال: 
  است؟ درست تماماً گزينه كدام مقابل هاي آرايه -۱۴۹

ــــي ) 1 ــــدان  ب ــــق نمك ــــب عقي ــــورانگيزت ل ش
 

ــــــي  ــــــان دل در آتش ــــــاب بري ــــــاده كب افت
 

  جناس) -تناسب (ايهام 
ــده ار گنــاه ) 2 ــر نهــم تهمــت چــرا اول كــرد دي دل ب

 

ــد وجــود در دل از ور  ــاوان چــه آم ــر اســت ت ــده ب دي
 

  استعاره) -تام (جناس 
ـــده گنبـــد زيـــن هركـــه) 3 نگرفـــت كنـــاري گردن

 

ــون  ــه چ ــو م ــه ن ــه ب ــهر هم ــد ش ــت ش نماي انگش
 

  استعاره) -(كنايه 
ــاحري در ) 4 ــر س ــان ز اگ ــر جه ــر ب ــده س ــت آم اس

 

ــاوي  ــت گ ــيش اس ــت پ ــن آهوي ــه اي ــامري لحظ س
 

  تناقض) -(تلميح 
  ۴۷۶۶۱۵كد سؤال: 

  است؟ كدام زير بيت هاي آرايه -۱۵۰

ـــته روان  ـــش از ام خس ـــار آت ـــوخت خم  بس
 

ـــا  ـــر و بي ـــن پ ـــش آن از ك ـــه روان آت  شيش
 

  تلميح -مجاز -كنايه) 2    تشبيه -جناس -استعاره) 1  
  عليلت حسن -استعاره -ايهام) 4    تناقض -تام جناس -تشبيه) 3  

  ۴۷۶۶۱۴كد سؤال: 
  ............... گزينۀ در جز به، دارد وجود »تلميح يا تام جناس، ايهام« هاي آرايه از يكي، زير ابيات در -۱۵۱

ــــه اي گرفتــــه آنكــــه اي ) 1 دســــتان دســــتان ب
 

مســـــتان مســـــتان كـــــف از وصـــــال دامـــــان 
 

خـوديم مهمـان اسـت عمـري هـوس خـوان سر بر  ) 2
 

ـــوان نعمـــت، تحســـر  رنگارنـــگ خـــوان  ماســـت ال
 

شـــوم خـــاك اگـــر تـــو از دور كـــه مپنـــدار تــو) 3
 

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

ــب ) 4 ــل طال ــوام لع ــان ت ــه ك ــه ك ــات ب ــاد ظلم افت
 

ـــب  ـــمۀ طل ـــوان چش ـــد حي ـــون نكن ـــد؟ چ نكن
 

  ۴۷۹۰۱۹كد سؤال: 
  دارد؟ ايراد بيت كدام در قافيه -۱۵۲

ـــــزين) 1 ـــــي ك ـــــدوزد را بيژن ـــــه ب ـــــري ب تي
 

ـــــــدد را رســـــــتمي وزان  ـــــــه ببن ـــــــاري ب ت
 

ــاه) 2 ــي نگ ــي وحش ــه ليل ــون چ ــرد  افس ــحرا ك را ص
 

ــه  ــاي نقــش  ك ــو پ ــون  چشــم آه ــرد  مجن را صــحرا ك
 

 اينجـا بيـا گويـد نمي كـس را كسـي  هـم دعوت به) 3
 

ــداي  ــان ص ــتن ن ــت  شكس ــگ گش ــيا بان ــا آس اينج
 

ــفته نفــس) 4 ــي آش ــو دارد م ــل چ ــت گ ــا جمعي را م
 

را دريـــا احـــوال وجمـــ كلـــك نويســـد مي پريشـــان 
 

  ۴۷۰۶۸۰كد سؤال: 
  است؟ درست گزينه كدام در قافيه -۱۵۳

ــــه) 1 ــــار در كســــي داغ ذوق ب ها ســــوختگي كن
 

ها ســــوختگي انتظــــار از ســــوختم شــــمع چــــو 
 

ـــتي) 2 ـــه دس ـــا ك ـــد دوت ـــه مان ـــالين ب ـــراقم ب ف
 

ــــر  ــــاز گ ــــم ب ــــه در رس ــــوي ت ــــه پهل دارم ك
 

مــا تماشــاگاه باشــد تــا تيــره خــاك چيســت) 3
 

ـــم آســـمان چـــون خويشـــتن در هاســـير   ـــا داري م
 

هنــوز كشــم مــي جــرس ســوي و تمســ بــه را دل) 4
 

هنـــوز كشـــم مـــي عبـــث رنـــج چيســـت؟ ســـيگار 
 

  ۴۷۰۶۸۱كد سؤال: 
  است؟ متفاوت بقيه با بيت كدام وزن -۱۵۴

ــا ســر كــه شــد روزگــاري ) 1 ــا ت دارم غمنــاك دلــي پ
 

 دارم چـاك  گريبـان شـب هر غم دست از صبح همچو 
 

ــ) 2 ــت ههرچ ــت از هس ــاز قام ــدام بي ناس ــت ان ماس
 

ــه  ــريف ورن ــو تش ــر ت ــاالي ب ــس ب ــاه ك ــت كوت نيس
 

ــدم عمــر) 3 ــا كنــي مي ضــايع كــه گوين ــان ب خوبروي
 

گـــذارد مي ضـــايع عمـــر نـــدارد منظـــوري كـــه وان 
 

زمــاني افتــد مي عــيش دلســتاني بــا را هركــه) 4
 

ــو  ــت گ ــه دان غنيم ــر ك ــر ديگ ــد ديردي ــكاري افت ش
 

  ۴۰۰۸۶۳كد سؤال: 
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  است؟ دولختي بيت كدام وزن -۱۵۵  1111

مـــا گشـــتۀ نهان يـــار رخ ز برانـــداخت پـــرده ) 1
 

ــــت  ــــزد اقبــــال نوب مــــا گشــــتۀ جوان بخــــت ب
 

ــوش) 2 ــود خ ــاري ب ــاري و ي ــار در ي ــبزه كن زاري س
 

ـــان  ـــرهم روي مهربان ـــودان وز ب ـــر حس ـــاري ب كن
 

ـــاد ) 3 ـــبا ب ـــون ص ـــاب چ ـــل رخ از نق ـــت گ برگرف
 

ـــل  ـــت بلب ـــاط از مس ـــه نش ـــر از زمزم ـــت س گرف
 

نبــود دريغــي تــو از مــن خرقــۀ و مــن دلــق) 4
 

را تـــو نـــيم مـــرا نـــيم رســـدم ســـلطان ز كـــه وآن 
 

  ۴۰۰۸۶۵كد سؤال: 
  است؟ »ابدال« شاعري اختيار داراي گزينه كدام -۱۵۶

ـــاقالن  ) 1 ـــه ع ـــرّ از چين خوش ـــي س ـــد غافل ليل ان
 

را ســـوز خرمن مجنـــون جـــز نيســـت كرامـــت ايـــن  
 

ــن در كســي از عجــب) 2 ــه شــهر اي ــا ك ــد پارس بمان
 

فريبت پارســــــا رخ باشــــــد نديــــــده او مگــــــر 
 

ــــو هركســــي) 3 ــــه گ باشــــيد خــــود حــــال ب
 

اســـــت دگـــــر مـــــا حـــــال كـــــه بـــــرادر اي  
 

ـــايي ) 4 ـــارد بر كـــه پ ـــه روزي ني عشـــقي ســـنگ ب
 

ســـــپارد نمي دل يـــــا نـــــدارد جـــــان گـــــوييم 
 

  ۴۰۷۱۸۵كد سؤال: 
  دارد؟ وجود وزني اختيار نوع چند و انيزب اختيار نوع چند ترتيب به زير بيت در -۱۵۷

ــه ــۀ ب ــي جذب ــز نگه ــيَش ك ــان   پِ ــرد مي كش  ب
 

 گذشــت و كــرد كمنــد اســير كــه صــيدها چــه 
 

  سه -دو) 4  دو -سه) 3  يك -دو) 2  دو -يك) 1  
  ۴۰۷۱۸۹كد سؤال: 

  دارد. فرق بقيه با ............... گزينۀ وزن -۱۵۸

  مپرس جهت از سخن، هشكست بادبان از هرگز/ ساحلي/ مرد اي ) 1  
  ها خانه هوش بي مقدس ساحت در است/ فراموشي زبان مر افسانه نگفت/ اين من با كس) 2  
  گذشت هم امروز ما/ ناز خواب نزند هم به تا آهسته ها/ زيرپله اين از گذشت مي روز هر) 3  
  زمين است زاري گور است/ گربه دست اندازٔه به حوض هر عمق دانند/ مي ماهيان) 4  

  ۴۰۷۱۹۰كد سؤال: 
  است؟ نادرست گزينه چند وزن نام -۱۵۹

ـــف) ـــيمش ال ـــاف در مق ـــوا و انص ـــدار تق  ب
 

ــــرادش   ــــه م ــــا ب ــــي و دني ــــرآر عقب  ب
 

 محذوف) مثمن (متقارب 

ــــو ب)  خــــوبي ز گنجــــي نمي عــــالم در ت
 

 آغـــوش در گنجـــي كجـــا هرگـــز مـــرا 
 

  محذوف) مثمن (هزج 

ــيهر ج) ــايي را كس ــو دلرب ــوايي در ذرّه همچ  ه
 

 ســرايت ســعدي قبلــۀ جــايي بــه هــركس قبلــۀ 
 

  محذوف) مثمن (رمل 

 نهـي چـه بطحـا به روي جان قبلۀ شد تو كوي د)
 

 كنــي چــه بيابــان قطــع دل كعبــۀ شــد تــو روي 
 

  سالم) مثمن (رجز 

  چهار) 4  سه) 3  دو) 2  يك) 1  
  ۴۰۷۱۹۲كد سؤال: 

  است؟ همسان گزينه كدام وزن -۱۶۰

يســـتن مضـــايقه جـــان بـــه را كـــس هـــيچ ) 1
 

دارد ايــــــــن قصــــــــد شــــــــوخ آن اگـــــــر 
 

ـــــس) 2 ـــــرخ اطل ـــــرين چ ـــــت ب ـــــد اس بلن
 

شماســــــت بــــــاالي بــــــه كوتــــــاه ليــــــك 
 

جانـــــان غـــــم از شـــــمارم در شـــــود روز) 3
 

نيـــــرزد شـــــمار عاشـــــقي عمـــــل خـــــود 
 

مســــــتي از كوفـــــت پــــــاي صـــــومعه در ) 4
 

زد ســــــر بــــــر دســــــت عشــــــق ز ابــــــدال 
 

  ۴۰۷۱۹۴كد سؤال: 
  كرد؟ هجايي بندي دسته صورت دو به توان مي را ابيات كدام -۱۶۱

ــف) ــه زان ال ــم دهان غنچ ــه دل ــگ ب ــد تن  آم
 

ــــده وز  ــــك دي ــــه سرش ــــد رنگ الل  آم
 

ــا صــورت صــورتگران همــه گــر   ب)  كشــند زيب
 

 اســت زيبــاتر همــه از تــو زيبــاي صــورت 
 

 روي بـــر ديدنـــد را تـــو مـــوي خـــم ج)
 

ـــــرين  ـــــر ق ـــــان و كف ـــــد ايم  آفريدن
 

ــرق  د) ــاره مش ــد هزارپ ــب كن ــتنخو جي  يش
 

ــر  ــه نظــر يــك گ ــان چــاك ب ــد گريب ــو كن  را ت
 

  د -ج) 4  ب -الف) 3  د -الف) 2  ج -ب) 1   
  ۴۷۶۶۲۸كد سؤال: 

  است؟ نيامده گزينه كدام در زير بيت مفهوم -۱۶۲

ـــــش ـــــت آت ـــــدٔه آب اس ـــــوم دي  مظل
 

ـــون  ـــر و خشـــك گشـــت روان چ ـــوزد ت  س
 

  

ـــد مي  ) 1 ـــو كن ـــي پهل ـــان آه از ته ـــك مظلوم فل
 

ــيل  ــر چــون س ــه تــداف زور پ كنــد پــل در ها رخن
 

زن شمشـــــــير مـــــــرد كنـــــــد خرابـــــــي) 2
 

ــــــه  ــــــدان ن ــــــه چن ــــــرد دل دود ك زن و م
 

بـــود؟ مظلومـــان خيز شـــب نالـــۀ از خبـــر كـــي) 3
 

ــــوش در مســــت شــــب دل در  ــــوده خواب آغ را آل
 

نيابــــد امــــان ظــــالم مظلــــوم آه تيــــر از ) 4
 

را كمـــان فغـــان دل از خيـــزد نشـــانه از پـــيش 
 

  ۴۰۳۶۰۴كد سؤال: 
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  است؟ آمده گزينه كدام در زير بيت مفهوم -۱۶۳  1212

ــۀ ــم حلق ــزاالن چش ــۀ غ ــر حلق ــت زنجي  ماس
 

ـــم  ـــر راه از دائ ـــد در نظ ـــدانيم و بن ـــا زن  م
 

  

ـــده  ) 1 ـــده را دي ـــت آن فاي ـــه اس ـــر ك ـــد دلب بين
 

ـــــد ور  ـــــه نبين ـــــود چ ـــــده ب ـــــايي فاي را بين
 

ـــري) 2 ـــر نظ ـــايي گ ـــت بنم ـــف از دل ـــد ك برباي
 

خوبــــان لد  اســــير اســــت نگــــاه راه از دل كــــه 
 

ـــه زنجيـــر چـــو صـــبر مـــدتي) 3 ـــدان ب كـــردم زن
 

كــــردم كنعــــان مــــه روي بــــه بــــاز نظــــر تــــا 
 

نگــاه داشــت تــوان زنجيــر بــه كــه ممكــن نيســت ) 4
 

ـــفي  ـــه را يوس ـــه ك ـــم ره ب ـــايي چش ـــت زليخ هس
 

  ۴۰۳۶۰۵كد سؤال: 
  است؟ مشترك گزينه كدام با زير بيت مفهوم -۱۶۴

 كسـي بي از راه كوچـه يـك همسفر گشتم عقل با
 

ــد  ــه ريشه ش ــنم ريش ــار از دام ــتدالل خ  ها اس
 

  

 رفـت دسـت از عقـل چـو كردن توان شكيبايي كي ) 1
 

ـــاقلي  ـــد ع ـــه باي ـــاي ك ـــدر پ كشـــد شـــكيبايي ان
 

ببـــرد مـــن عقـــل او صـــورت كـــه مكـــن بـــاور) 2
 

ـــل  ـــن عق ـــرد آن م ـــه بب ـــورت ك ـــت نگار ص اوس
 

ــــد بگفــــت بســــي) 3 نشــــنيدم و عقــــل خداون
 

 سبوسـت و سـنگ كـه مـده خوبـان غمـزٔه به دل كه 
 

ــه  ) 4 ــك ب ــه عشــق مل ــزد چ ــدايي ز خي ــل كدخ عق
 

ـــا  ـــد كج ـــر رس ـــاري خ ـــه ب ـــب ب ـــوالني اس ج
 

  ۴۰۳۶۰۶كد سؤال: 
  دارد؟ را زير بيت مقابل مفهوم بيت كدام -۱۶۵

ــوج  ــود ز م ــه خ ــز اي  رفت ــد تي ــت و خرامي  گف
 

ـــروم گـــر روم مـــي اگـــر هســـتم   نيســـتم ن
 

  

ــــي ) 1 ــــه آب ــــود ك ــــنش برآس ــــورد زمي زود بخ
 

اســــت روان پيوســــته كــــه رود آن شــــود دريــــا 
 

بــودن صــحاري و دشــت در بــه در همــين جــز ) 2
 

ــــا  ــــه م ــــايي  ب ــــاري ز نرســــيديم ج ــــودن ج ب
 

مبــاش غافــل ســفر و ســير از خــواهي دل صــافي) 3
 

ـــۀ  ـــق تخت ـــدورت مش ـــكون از ك ـــردد مي س آب گ
 

ـــداريم چـــون ) 4 ـــي ســـكون ن ـــان نظـــر  ب مغبچگ
 

ـــــا كـــــوي ســـــاكن  ايم آمـــــده مغـــــان تخراب
 

  ۴۷۶۶۳۰كد سؤال: 

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

  : )یقولون بأفواههم ما لیس يف قلوبهم و الله أعلم مبا یکتمون( -۱۶۶

  کنند، داناتر است. نیست و خداوند به آنچه پنهان می هایشان گویند که در دل هایشان چیزی را می ) با دهان۱  

  تر است. اند، آگاه های خود ندارند و خداوند به آنچه مخفی کرده گویند که در دل ها چیزی را با زبانشان می ) آن۲  

  تر است. آگاه کنند، سازند حال آنکه خداوند به آنچه پنهان می هایشان جاری می هایشان نیست، ولی بر زبان ) چیزی در دل۳  

  داند. کنند، می کنند که در دل اعتقادی به آن ندارند و خداوند آنچه مخفی می های خود بیان می ) چیزهایی را با دهان۴  
  ۴۷۲۴۷۹کد سؤال: 

  »:ال یجوز اإلرصار علی العدوان ألنّه ال یَنتفع به أحد إّال من هو عمیل العدّو!« -۱۶۷

  ست و این کار سودی ندارد مگر برای آنان که مزدور دشمن هستند!) فشار آوردن بر دشمنان جایز نی۱  

  ) پافشاری بر دشمنی فقط برای کسی که مزدور دشمن است، سودمند است؛ لذا این کار جایز نیست!۲  

  رساند! که این کار فقط به کسی که جاسوس دشمن است، سود می ) ارصار کردن بر دشمنی جایز نیست؛ چرا۳  

  برد مگر آن کسی که مزدور دشمن است! که کسی از آن سود منی دشمنی جایز نیست؛ چرا) پافشاری بر ۴  
  ۴۷۲۴۸۰کد سؤال: 

  »:يف مخلوقات ربّنا الرّحیم ظواهر فمثالً قد تُشاَهد يف وسط الّصحراء مناطق فیها أشجار مثمرة!« -۱۶۸

بینیم که دارای درختان میوه  مثالً در وسط صحرا مناطقی را میهای خدای مهربان ما وجود دارد که گاهی  هایی در میان آفریده ) پدیده۱  

  هستند!

عنوان منونـه در بـین صـحرا منـاطق دارای درختـان میـوه مشـاهده  شـود، بـه هایی یافت می های خدای مهربان پدیده در آفریده )۲  

  شود! می

دار اسـت  هـا درختـان میـوه ط صـحرا منـاطقی کـه در آنهای خدای مهربان ما وجود دارد، مـثالً گـاهی در وسـ هایی در آفریده ) پدیده۳  

  شود! مشاهده می

های خـدای مهربـان  بینید که نشانه دار وجود دارند، می ها درختان میوه عنوان منونه گاهی اوقات در بین صحراها مناطقی که در آن ) به۴  

  ما هستند!
  ۴۷۶۷۸۹کد سؤال: 

  

 ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
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  »:األمانََة! یَخونُ  ال من هو الحقیقيُّ  فالرَُّجل عُ املتواض الرَُّجلِ  َوجهُ  یُْعِجْبکُم ال« -۱۶۹  1313

  است! نکرده خیانت امانت در که است حقیقی مرد کسی زیرا، آورد منی وجد به را شام، مرد فروتن چهرۀ هرگز) ۱  

  کند! منی امانت در خیانت که است کسی واقعی مرد چه، واندارد تعّجب به را شام مرد متواضع صورت) ۲  

  کند! منی امانت در خیانت واقعاً  که است آن مرد که چون، وادارد شگفتی به نباید را شام مرد روتنانۀف چهرۀ) ۳  

  نکند! خیانت امانت در که است کسی واقعی مرد چراکه، آورد منی وجد به را شام مرد متواضع صورت) ۴  
  ۴۷۹۱۷۰کد سؤال: 

  »:مفیدة! نتیجة إلی وصلُت  حسناً  تأّمالً موضوع لحو  تأّملُت  إنْ  اکتسبُتها الّتي الّتجارب أثبتت قد« -۱۷۰

  رسم! می مفیدی نتیجۀ به، کنم فکر درست موضوعی پیرامون اگر، است کرده ثابت ام منوده کسب که تجربیاتم) ۱  

  رسم! می مفیدی نتیجۀ به بیندیشم درست کاری در اگر، است شده ثابت برایم آوردم دست به که هایی تجربه واسطۀ به) ۲  

  رسم! می نتیجه مفیدترین به، باشم داشته درستی اندیشۀ موضوعی پیرامون هرگاه، کرد ثابت ام آورده دست به که ای تجربه آن) ۳  

  رسم! می سودمندی نتیجۀ به، بیندیشم خوب موضوعی دربارۀ اگر، است کرده ثابت آوردم دست به که تجربیاتی) ۴  
  ۴۷۹۱۸۸کد سؤال: 

   :الخطأ عیِّن -۱۷۱

  دادم! پاسخ ها آن همۀ به پس، پرسید من از را سؤاالتش آموز دانش کُلِّها!: َعنْ  فَاََجبُْت  َعّني أْسئلَتَهُ  الطّالُِب  ألسَ ) ۱  

رْتُ ) ۲     داشتم! حذر بر کردن شنا از سفر در را دوستم الّسباحة!: عن الّسفر يف صدیقي َحذَّ

  کند! غلبه ویروس این بر بتواند امروز انسان کاش روس!:الفی هذا علی القضاء یوماً  یَْقِدرُ  اإلنسانَ  لیَت ) ۳  

  کنیم! راهنامیی را گمراهان این که گرفتیم تصمیم الّضالّین!: هؤالء نُرِشدَ  أنْ  علی َعزَْمنا) ۴  
  ۴۷۲۴۳۸کد سؤال: 

   :الخطأ عّین -۱۷۲

رر هذه) ۱     هستند! سفیدرنگ زیبای های سنگ از، مرواریدها این اللّون!: بیضاء الجمیلة األحجار من الدُّ

  بود! شده خالی ناگهان من ماشین باطری فجأًة!: نفدت قد کانت سیّاريت بطّاریّة) ۲  

  کند! می التّحصیل فارغ را دانشجویان که است مرکزی، دانشگاه الطّّالب!: منه یتخّرج مرکز الجامعة) ۳  

  بنگر!، هستند درختان های شاخه بر که یپرندگان به األشجار!: غصون علی الّتي الطّیور إلی أُنظر) ۴  
  ۴۷۲۴۸۷کد سؤال: 

   »:کند! می ایفا محّبت و عشق در را مهّمی نقش افراد بین وگو گفت« -۱۷۳

  املَحبَِّة! و الحّب  يف مهاّمً  دوراً  یُؤّدي األفراد بینَ  محاورةُ ) ۱  

  !املَحبَّة و الُحّب  يف مهاّمً  دوراً  َسیُؤّدي األفراد بینَ  الحوار) ۲  

  الُودِّ! و الحّب  يف مهاّمً  دوراً  یُؤّدي األفراد بَیْنَ  الِحوارُ ) ۳  

  املحبّة! و الهوی يف مهاّمً  دوراً  أَدَّتْ  قد األشخاِص  بین محاورةُ ) ۴  
  ۴۷۲۴۴۰کد سؤال: 

   الّرشیفة: اآلیات مفاهیم يف الّصحیح عّین -۱۷۴

  !أبداً  یموت ال اإلنسان وجه :)وجهه إّال  هالک يشءٍ  کّل () ۱  

  الّصلوة! و بالّصرب اآلخرین انرصوا و :)الّصالة و بالّصرب استعینوا و() ۲  

  الوهن! عدمُ  و اإلیامنُ  العلوّ  رشطَ  :)مؤمنین کنتُم إن األعلون أنتُمُ  و تَحزَنوا ال و تِهنوا ال و() ۳  

  العالنیة! عمل الّرسّ  يف تَعمل أن الربّ  :)املحسنین یُحّب  اللّه إنّ  أحسنوا و() ۴  
  ۴۷۹۲۰۵کد سؤال: 

   :الخطأ عیِّن -۱۷۵

  بیَنُهْم! التّواصَل  تَُسبُِّب  الّناِس  بین تجري قبیحةٌ  محاولةٌ  الغیبُة:) ۱  

  الفلزّّي! الجسم يف تجري طاقةٌ  هي و للبرش الّرضوریّات من الکهرباُء:) ۲  

  الّنظّارة! لصناعة تُستَعَمُل  و بیٍت  کُلِّ  يف تُوَجدُ  الزّجاجة:) ۳  

  األدوات! الِشتغال ِمنها الّناُس  یَْستَفیدُ  و فیها الطّاقة تُحبَس اریّة:البطّ ) ۴  
  ۴۷۱۴۰۴کد سؤال: 

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

رُها هي و الغاز و بالّنفط غنّیةٌ  ِبالُدنا« -۱۷۶   »:الّصناعّیِة! دانالبل إلی تَُصدِّ

 مرفوع و خرب معرب/ -نکرة -مؤنّث -مفرد -إسم غنیٌّة:) ۱  

  إسمیّة الجملة و مرفوع و مبتدا مبنّي/ -متّصل ضمیر -إسم هي:) ۲  

ُر:) ۳    فعلیّة الجملة و فعل ثاليّث/ مزید -للمخاطب -مضارع تُصدِّ

  مجرور و إلیه مضاف معرفة/ -مؤنّث -مفرد -إسم الّصناعیّة:) ۴  
  ۴۶۹۵۳۰کد سؤال: 
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  »:واضحاً! کانَ  ما ألنَّه جمیلٍ  بخطٍّ  لیکتبوا طّالبَهُ  نََصحَ  األستاذ« -۱۷۷  1414

  منصوب و مفعول الفاعل/ اسم -معرب -للمذکّر الّسامل الجمع -إسم طّالَب:) ۱  

  الفاريسّ  يف اإللتزاميّ  املضارع یعادُل  الزم/ -ثاليثّ  مجرّد -للغائبینَ  -فعل لیکتبوا:) ۲  

   مجرور و صفت »/ل م ج« ماّدة من -معرب -معرفة -مذکّر -مفرد -إسم جمیل:) ۳  

  منصوب و الّناقص للفعل خرب معرب/ -الفاعل اسم -مذکّر -مفرد -إسم واضحاً:) ۴  
  ۴۶۹۵۳۲کد سؤال: 

  »:ِکذبه! نتیجة شاَهدَ  هو و محزوناً  الکاذُب  املَُوظَّفُ  کانَ « -۱۷۸

  مرفوع و »کان« لِـ اسم ثاليّث/ مزید ِمن الفاعل إسم -معرّف -مذکّر -مفرد -إسم املَُوظَُّف:) ۱  

  بالتّبعیّة مرفوع و صفة »/کذب« مصدره الفاعل إسم -معرب -مذکّر -مفرد -إسم الکاذُب:) ۲  

  منصوب و حال ثاليّث/ مجرّد من املفعول إسم -معرب -مذکّر -نکرة -مفرد محزوناً:) ۳  

  »هو« ملبتدأ خرب، فاعله و فعل ثاليّث/ مجرّد -للغائب -ماٍض  -فعل شاَهَد:) ۴  
  ۴۷۶۷۷۵کد سؤال: 

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

  الکلامت: حرکات ضبط يف الخطأ عّین -۱۷۹

  لِذلَک! أْهٌل  ُهوَ  لَِمن الَجوائزُ  الیومَ  مُتَنحُ  ال األََسِف  َمعَ ) ۲  ِه!اللّ  علَی إّال  تَتَوکَّْل  فال عملکَ  يف تَْنَجحَ  أنْ  بَْت طَلَ  إذا) ۱  

  األکَربُ! العالَمُ  طویإن فیه لکّنه و صغیرٌ  جرمٌ  أنَّهُ  اإلنسانُ  یَزَعمُ ) ۴  املُختلفِة! الّدول يف املعاَمَل  و املصانِعَ  یُنِشئَ  بأَنْ  آلِفردُ  قامَ ) ۳  
  ۴۷۶۷۷۴کد سؤال: 

   اإللتزامّي: باملضارع یرتجم عبارة عیِّن -۱۸۰

لون إنَّ ) ۱     الّسنة! آخر إمتحانات يف یَفوزُ  الطّالب هذا لَیَت ) ۲  بربِّهم! مؤمنون ِألَنَُّهم الحسنة األعامل یَنتِخبون املتأمِّ

  یستطع! مل أَحدهم لکنّ  العمل مواصلة علی عازموا أصدقايئ کأنّ ) ۴  املتنّوعة! البضائع الدالب سائر مع تعاملوا التُّّجار هؤالء لََعلَّ ) ۳  
  ۴۷۶۷۸۱کد سؤال: 

   کثیراً: بالعمل یقوم املفعول أنّ  علی یَدلُّ  ما عّین -۱۸۱

  لعلیم!ا الخّالق هو تعالی اللّه أنّ  تَعلَم أال) ۲  بدقّة! املیزان تفسیر الطّباطبايئّ  الَعّالمة أَلََّف ) ۱  

 ُمشفقاٍت! األوالد تربیة يف یجتهدن األّمهات إنّ ) ۴  الواجبات! أداء يف فَّعالین املدرسة تالمیذ شاهدنا) ۳  
  ۴۷۹۲۱۱کد سؤال: 

  :َمعاً  الفاِعل نائِب و الفاِعل فیهِ  ما َعیِّنْ  -۱۸۲

  ه!للّ  الحمد الرَُّجُل: قال نجاتِه بعدَ  و البحرِ  أعامقِ  إلی رجٌل  ُسِحَب ) ۱  

رُ ) ۲     !الغابةِ  يف حرتاقِ اإل  خطرِ  من املواطننيَ  التّحذيريَّةُ  اللّوحاتُ  تُحذِّ

  منه! نستفید املعمل يف الکريسّ  یَصنع الّنّجار) ۳  

  !اً یَومیّ  اُس النّ  یأکلُها و األمراِض  ملعالجةِ  یةِ الطّبّ  األعشاِب  علی األطبّاءُ  یؤکِّدُ ) ۴  
  ۴۷۰۸۸۶کد سؤال: 

   جملًة: الوصف فیه لیس ما عیِّن -۱۸۳

  !إجابتها إستلمُت  فام رسالة صدیقي إلی اَرَْسلُت ) ۲  الحارّة! املیاه يف یعیش حیوانٌ  القرش الّسمک) ۱  

  الحیوانات! حیاة یّرضان َمعمالن الغابة هذه يف) ۴  املعرفة! و العلم يف یَزیُدين کتاباً  اِشرتیُْت ) ۳  
  ۴۷۲۴۵۱کد سؤال: 

   داء:النّ  أسلوب يف الخطأ عیِّن -۱۸۴

  لِإلمتحاِن! جاِهزونَ  أنتم هل الطّلبةُ  أیُّها یا) ۲    عیّاباً! ال و کّذاباً  تَُکنْ  ال صدیقِ ) ۱  

  ِبالِدنا! ُمْستَقبَلِ  أََمُل  أنَت  الّشباب هؤالءِ  اُْسَوة یا) ۴  حیاتکّن! يف تفلحنَ  أنْ  حاولنَ  البنات أیُّها یا) ۳  
  ۴۶۹۵۳۷کد سؤال: 

   للجنس: الّنافیة »ال« عن الّصحیح عیِّن -۱۸۵

اَعة ال) ۱    الکتاب! من أَفَْضَل  صدیُق  ال) ۲ املحبوب! لقاء کَساعةِ  السَّ

  املنافِق! ُمصاحبة يف فائدة ال) ۴   الکّذاب! ُمصادقة يف قیمةً  ال) ۳  
  ۴۷۲۴۵۰کد سؤال: 

  
  كرد؟ مي برابري روم هنر با هشكو و عظمت لحاظ ، بهتاريخي دورٔه كدام در ايران هنر -۱۸۶

  ايالمي) 4  هخامنشي) 3  ساساني) 2  اشكاني) 1  
  ۴۰۱۶۳۴كد سؤال: 

  رفت؟ بين از كامل طور به ماد حكومت، واقعه كدام پي در -۱۸۷

  كورش دست به هگمتانه فتح) 2  يكم داريوش با مادي بزرگان دستي هم) 1  
  كورش با پارسي هاي قبيله اتحاد) 4  هوخشتر حكومت عليه متعدد هاي شورش) 3  

  ۴۰۱۶۳۸كد سؤال: 
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  است؟ بوده خارجيان نفوذ و تأثير تحت كمتر، خود جغرافيايي ويژٔه موقعيت سبب به، نخستين هاي تمدن از يك كدام -۱۸۸  1515

  چين) 4  مصر) 3  هند) 2  ايالم) 1  
  ۴۷۹۰۵۲كد سؤال: 

  داد؟ انجام را قداما كدام خود موقعيت حفظ براي، سلطنت دوم دورٔه در ساساني قباد -۱۸۹

 خسروانوشيروان وليعهدي اعالم) 2   يارانش و مزدك به رساندن ياري) 1  
  مزدك مخالفان با همراهي) 4   اقتصادي و ارضي اصالحات ايجاد) 3  

  ۴۰۱۶۴۳كد سؤال: 
  شد؟ عادي ممرد و حاكم گروه ميان اقتصادي و اجتماعي هاي نابرابري افزايش سبب، هخامنشيان دورٔه در عامل كدام -۱۹۰

 جنگاوران و روحانيان ميان حكومتي امور تقسيم) 2  حكومتي تشكيالت توسعه و فتوحات افزايش) 1  
  غيرايراني زادگان اشراف از برخي با پادشاه مشورت) 4  كشور اداره در درباريان و زادگان نجيب از استفاده) 3  

  ۴۷۹۰۵۴كد سؤال: 
 در هند گوركانيان و ازبكان و غرب در عثماني امپراتوري ويژه به خود همسايگان از ايران آشكار مايزت سبب، صفوي اسماعيل شاه اقدام كدام -۱۹۱

  شد؟ شرق

  تفنگ و توپ به ايران ارتش تجهيز و نظامي اصالحات) 2  ايران در سياسي وحدت ايجاد و محلي حكام برداشتن ميان از) 1  
  اروپايي كشورهاي با تجاري گستردٔه روابط برقراري) 4  امامي دوازده شيعۀ مذهب كردن رسمي) 3  

  ۴۰۰۸۸۰كد سؤال: 
   باشد؟ مي سال آن وقايع از، مورد كدام و اند ناميده »وفود سال« را مدينه در  پيامبر حكومت از سال كدام مورخان -۱۹۲

 بـا يـا و گرويـده اسـالم بـه يا يمن و نجران، ينبحر ، عمان مانند عربستان جزيرٔه شبه كنار و گوشه در محلي حاكمان از تعدادي -هجري هشتم سال) 1  
  شدند. مدينه حكومت تابع، جزيه پرداخت و پيمان بستن

 اعـالم  خـدا رسـول از را خود فرمانبرداري، اسالم پذيرش ضمن و آمدند مدينه به عرب مختلف هاي قبيله نمايندگي هاي هيئت -هجري نهم سال) 2  
  كردند.

  .شوند وارد آنجا به نداشتند حق مشركان و گرديد اعالم اسالمي حرم عنوان به، خدا ۀخان و مكه -هجري هشتم سال) 3  
  شد. پاكسازي ها بت از كعبه و فتح، آميزي مسالمت صورت به مكه -هجري نهم سال) 4  

  ۴۷۶۶۷۹كد سؤال: 
  شد؟ مي اطالق اجتماعي هاي گروه از يك كدام به »سرف« اصطالح، وسطي قرون اروپاي در -۱۹۳

    جنگجو و زمين  صاحب اشراف) 2    زمين به وابسته كشاورزان )1  
  ها فئودال توسط فروش و خريد قابل هاي برده) 4    ثروتمند شهرنشينان) 3  

  ۴۰۰۸۸۴كد سؤال: 
  است؟ عباسي هارون و مهدي حكومت دوران در  كاظم امام اقدامات از، مورد كدام -۱۹۴

  عباسيان علمي نهضت به پيوستن براي شيعيان تشويق) 2  عباسي تحكوم ضد شيعيان قيام چندين رهبري) 1  
  مختلف هاي موقعيت در عباسيان حاكميت صريح نفي) 4  اسالمي جامعۀ در وكالت جريان گذاري پايه) 3  

  ۴۰۳۶۴۵كد سؤال: 
  بود؟ شهر كدام، تيمور حكومت پايتخت -۱۹۵

  تبريز) 4  مشهد) 3  سمرقند) 2  هرات) 1  
  ۴۰۳۶۳۹كد سؤال: 

  بود؟ چه (ره)خميني امام دستور به نظام مصلحت تشخيص مجمع تشكيل از هدف -۱۹۶

  جمهوري رياست و مجلس انتخابات داوطلبان صالحيت تأييد) 2  وزير نخست و جمهور رئيس بين اختالفات حل) 1  
  اساسي ونقان و شرعي موازين با مجلس مصوبات تطبيق) 4  نگهبان شوراي و مجلس ميان اختالفات به رسيدگي) 3  

  ۴۰۳۶۵۱كد سؤال: 
  نمودند؟ بيان را مطلب كدام، ۱۳۴۲ سال عاشوراي عصر در خود سخنراني در (ره)خميني امام -۱۹۷

  دانستند. حرام را حكومت ظلم مقابل در سكوت و تقيه) 2  شدند. معترض سفيد انقالب گانۀ شش اصول به صريحاً) 1  
  برداشتند. پرده پهلوي حكومت بر اسرائيل و آمريكا تسلط از) 4  كردند. مخالفت كاپيتوالسيون تصويب با) 3  

  ۴۰۳۶۵۳كد سؤال: 
  بود؟ مقامات گوش به اجتماعي و سياسي انتقادهاي رساندن براي اي وسيله مواقع از بعضي در، قاجار دورٔه در هنر كدام -۱۹۸

  كمدي نمايش) 4  محلي موسيقي) 3  تعزيه) 2  نقاشي) 1  
  ۴۰۷۱۰۵كد سؤال: 

  بود؟ ايران اسالمي جمهوري بر جنگ تحميل از صدام اهداف و ها انگيزه جزء، مورد كدام -۱۹۹

 ايران به شاهنشاهي رژيم و مخلوع شاه بازگرداندن) 1  
  ايران خاك از فارس خليج ايراني سواحل و بنادر تمام كردن جدا) 2  
 الجزاير قرارداد طبق بر ايران با مرزي اختالفات حل) 3  
  منطقه در ژاندارمي نقش ايفاي و عرب جهان ريرهب به رسيدن) 4  

  ۴۰۷۱۰۸كد سؤال: 
  گذاشت؟ تأثيري چه قاجار دورٔه در ايران اقتصاد بر، آمريكا استقالل هاي جنگ -۲۰۰

  شد. ايجاد ايرانيان تغذيۀ شيؤه در عظيم تحولي، اروپا از كشاورزي جديد محصوالت ورود با) 1  
  رفت. انحطاط به رو ايران دستي صنايع، ايياروپ هاي كاال سيل شدن سرازير با) 2  
  شد. كاسته ايران به آمريكايي و اروپايي صنعتي كاالهاي ورود ميزان از) 3  
  شد. روسيه به ايران از پنبه صادرات و توليد افزايش موجب) 4  

  ۴۷۶۶۸۴كد سؤال: 
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  ت؟اس شده رانيا يفرهنگ و يعيطب ياندازها چشم در تنوع سبب عاملي چه -۲۰۱

  رطوبتي منابع و درياها به نزديكي) 2    وهوايي آب گوناگوني) 1  
  فرد منحصربه نسبي موقعيت از برخورداري) 4    جغرافيايي هاي عرض در پراكندگي) 3  

  ۴۷۲۳۳۵كد سؤال: 
  است؟ درست عمان درياي هاي ويژگي دربارٔه گزينه كدام -۲۰۲

  است. ايران آزاد درياي تنها) 2  .است ديمروار  پرورش و ديص مراكز نيتر  مهم از) 1  
  ريزد. مي دريا اين به رانيا  يرانيكشت قابل رود تنها و نيتر  ليطو ) 4  .است لومتريك 250 آن عرض و لومتريك 900 آن طول) 3  

  ۴۷۹۰۶۸كد سؤال: 
  چيست؟ بيانگر »۷۰ قانون«، شناختي جمعيت هاي پژوهش در -۲۰۳

  تيجمع شدن برابر دو زمان) 2    عيتجم جنسيتي تركيب) 1  
  مهاجرت نرخ لحاظ با جمعيت رشد ميزان) 4    مير و مرگ و مواليد ميان اختالف) 3  

  ۴۷۹۰۶۹كد سؤال: 
  شوند؟ مي تعيين اساسي چه بر اداري و سياسي مرزهاي -۲۰۴

 جغرافيايي فضاي طبيعي شرايط) 2   ها انسان گيري تصميم و انتخاب) 1  
  محيط و انسان متقابل روابط) 4   مكان مذهبي و قومي شرايط) 3  

  ۴۰۳۶۷۴كد سؤال: 
 محـدودٔه كـدام، نيـرو ايـن عمليـاتي منطقـۀ، راهبـردي دريايي نيروي يك به ايران اسالمي جمهوري ارتش دريايي نيروي تبديل از پس -۲۰۵

  گرديد؟ شامل را جغرافيايي

   شمالي درجۀ 5 مدار تا هند اقيانوس و فارس خليج تا اروندرود كنار از) 1  
  شمالي درجۀ 10 مدار تا هند اقيانوس و عدن خليج تا عمان درياي و هرمز تنگۀ از) 2  
  هند اقيانوس شمالي درجۀ 15 مدار تا عمان درياي و فارس خليج عميق هاي آب محدودٔه) 3  
  شمالي درجۀ 10 مدار تا عدن خليج و هند اقيانوس تا گوادر خليج از) 4  

  ۴۰۳۶۷۵كد سؤال: 
  دارد؟ كاربرد ساحلي و بياباني، كوهستاني ناحيۀ سه هر از حفاظت در، راهكار كدام -۲۰۶

  گياهان كشت) 2    اراضي زهكشي) 1  
  ها ماسه تثبيت) 4  عميق نيمه هاي چاه حفر از جلوگيري) 3  

  ۴۰۳۶۷۸كد سؤال: 
  ؟است )غ( نادرست و )ص( درست ترتيب به »كريمه جزيرٔه شبه« دربارٔه ها عبارت كدام -۲۰۷

  است. گرفته قرار روسيه جنوب و مديترانه درياي شمال در جزيره شبه اين الف)  

  شدند. روسيه به پيوستن خواهان پرسي همه يك در كريمه مردم ۲۰۱۶ سال در ب)  

  است. شده تبديل غربي هاي دولت و امريكا مداخلۀ با روسيه و اوكراين بين كشمش موضوع به كريمه جزيرٔه شبه امروزه ج)  

  ص -غ -غ) 4  ص -ص -غ) 3  غ -ص -غ) 2  غ -ص -ص) 1  
  ۴۰۳۶۷۹كد سؤال: 

 گزينـه كـدام بـا، »دارنـد سـكونت افغانسـتان جنـوب و شـرق در ديگر اي عده و پاكستان شمال در ها پشتون از اي عده« كه عبارت اين -۲۰۸

  است؟ توضيح قابل

  .رنديگ يم شكل يعيطب ينواح بستر در يانسان ينواح) 2  .است دشوار ينواح قيدق يمرزها نييعت) 1  
  كند. مي تغيير انساني نواحي مرز، مهاجرت مانند يانسان يها تيفعال اثر در) 4  د.ستنين منطبق يانسان ينواح يمرزها بر ياسيس يمرزها) 3  

  ۴۷۲۳۳۸كد سؤال: 
  چيست؟ جنوبي امريكاي در »آتاكاما بيابان« آمدن وجود به اصلي علت -۲۰۹

 اهو  نكردن صعود و پرفشار مركز وجود) 2    بلند هاي كوه پشت در گرفتن قرار) 1  
  ساحلي سرد آب هاي جريان عبور) 4    رطوبتي منابع و درياها از دوري) 3  

  ۴۷۶۶۹۱كد سؤال: 
  دارد؟ اشاره كشور غرب در »ريزگردها« بحران با ارتباط در »چرا« و »چطور« هاي پرسش پاسخ به ترتيب به گزينه كدام -۲۱۰

   اخير هاي سال در سالي خشك تداوم -آب منابع فيضع تير يمد ) 2  خاك تيتثب به يتوجه يب -عراق و رانيا  يها باتالق شدن شكخ) 1  
   گيري تصميم يمكان بعد به توجه عدم -يكشاورز  محصوالت ديتول كاهش) 4  كشت ٔهويش در رييتغ -هوا در مجاز حد از شيب يزگردهاير  وجود) 3  

  ۴۷۲۳۳۳كد سؤال: 
  است؟ شده اضافه مسير طول به چقدر، باشد %۴۵۰ مسير اين انحراف شاخص اگر است. B ،km2 و A نقطه دو مستقيم مسير -۲۱۱

  1 (3  2 (5  3 (7  4 (9  
  ۴۰۳۶۸۲كد سؤال: 

  است؟ درست سالي خشك با رابطه در عبارات كدام -۲۱۲

  افتد. مي اتفاق خشك مهني و خشك منطقۀ در كلي طور به سالي خشك الف)  

  وهوايي اتفاق افتاده است. سالي آب توان گفت خشك اگر ميزان بارش در يك منطقه از حد ميانگين بارندگي ساالنۀ آن منطقه كمتر باشد، مي ب)  

  است. منطقه بارش ميانگين از كمتر جوّي هاي ريزش ميزان، زراعتي سالي خشك در ج)  

  در شرق ايران در جنوب خراسان و سيستان و بلوچستان رخ داد، سبب قحطي شد. ۱۳۴۵ - ۱۳۴۶كه در سال هاي شديد  سالي يكي از خشك د)  

  د -ب) 4  د -ج) 3  ج -ب) 2  ب -الف) 1  
  ۴۰۳۶۸۵كد سؤال: 

 ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
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   هستند؟ كدام جنبه دو آن است. توجه قابل كلي جنبۀ دو از، نقل و حمل از ناشي محيطي زيست مشكالت -۲۱۳  1717

  گياهي پوشش تخريب -زيستي تنوع كاهش) 2  اي  گلخانه گازهاي انتشار -هوايي و آب تغييرات) 1  
  زندگي محيط -انرژي مصرف) 4  هوا آلودگي -خاك فرسايش و آلودگي) 3  

  ۴۰۷۱۴۵كد سؤال: 
   است؟ ساعت چند مبدأ النهار نصف از روزگردان خط فاصلۀ -۲۱۴

  1 (8  2 (12  3 (16  4 (24  
  ۴۰۷۱۴۶كد سؤال: 

  كند؟ مي مطابقت ها سكونتگاه مراتب سلسله از بخش كدام با A بخش، دهد مي نشان را ها سكونتگاه نفوذ حوزٔه كه زير شكل به وجهت با -۲۱۵

   الف) 1  

  ب) 2  

  ج) 3  

  د) 4  
  ۴۰۷۱۳۴كد سؤال: 

  
  است؟ آمده گزينه كدام در زير عبارات از هريك علت ترتيب به -۲۱۶

   اخالقي و عاطفي هاي كنش بر عرصه شدن تنگ 

   واقعيت به ها ارزش تبديل 
   سايكل اقتدار ختنيفرور 

   جهاني جامعۀ در فرهنگي درون هاي چالش گيري شكل  

 يهـا بخش بـه يانجهـ جامعۀ بندي تقسيم -مسلمانان با انيياروپا  ۀمواجه -ها ارزش با كالن عقايد تطبيق -دنيا به معطوف ۀحسابگران يها كنش رواج) 1  
  رامونيپ و مركز

 هـاي فرهنگ يـا فرهنـگ در مطلـوب هاي ويژگي نبودن -بييصل هاي جنگ -ها ارزش طبق بر كردن عمل -دنيا به معطوف ۀحسابگران يها كنش رواج) 2  
 جهاني جامعۀ در اثرگذار

 هـاي فرهنگ يـا فرهنگ در مطلوب هاي ويژگي نبودن -هينقسطنط فتح -ها ارزش طبق بر كردن عمل -متجدد جهان در مقدس و معنوي عناصر طرد) 3  
  جهاني جامعۀ در اثرگذار

 بندي تقسيم -كليسا طلب دنيا رقيبان عنوان به محلي هاي قدرت ظهور -ها ارزش با كالن عقايد تطبيق -متجدد جهان در مقدس و معنوي عناصر طرد) 4  
  رامونيپ و مركز يها بخش به يجهان جامعۀ

  ۴۷۹۰۸۷كد سؤال: 
  است؟ آمده گزينه كدام در زير عبارات از هريك پيامد -۲۱۷

   انسان فطرت با فرهنگ سازگاري 

   فرهنگ يك اقناع قدرت بودن باالتر 

   اوليه ليبراليسم توسط ياقتصاد يآزاد ژهيو به و يآزاد شعار بر هيتك 
   سكوالر رويكرد با ماركس نگاه در غرب جامعۀ هاي چالش حل  

 -غنا و فقر چالش گيري شكل -اجتماعي جهان اعضاي توسط فرهنگ با متناسب اعمال و ها كنش شدن انجام بهتر -فرهنگ از جوامع بيشتر شپذير ) 1  
 .رديگ مي شكل، مختلف يها فرهنگ نيب كه ييها  چالش نوع از غرب و شرق بلوك چالش گرفتن نظر در

 در -19 و 18 قـرون در ثـروت صـاحبان براي استثمار راه شدن باز -فرهنگ عقالني و منطقي رفيتظ رفتن باالتر -بيشتر اقناعي قدرت از برخورداري) 2  
  .ديآ  مي ديپد  تمدن و فرهنگ كي درون كه ييها  چالش عنوان به غرب و شرق بلوك چالش گرفتن نظر

 بـراي اسـتثمار راه شدن باز -اجتماعي جهان اعضاي طتوس فرهنگ با متناسب اعمال و ها كنش شدن انجام بهتر -بيشتر اقناعي قدرت از برخورداري) 3  
 .ديآ  مي ديپد  تمدن و فرهنگ كي درون كه ييها  چالش عنوان به غرب و شرق بلوك چالش گرفتن نظر در -19 و 18 قرون در ثروت صاحبان

 و شـرق بلـوك چـالش گـرفتن نظر در -غنا و فقر چالش گيري شكل -فرهنگ عقالني و منطقي ظرفيت رفتن باالتر -فرهنگ از جوامع بيشتر پذيرش) 4  
  .رديگ مي شكل، مختلف يها فرهنگ نيب كه ييها  چالش نوع از غرب

  ۴۷۹۰۹۱كد سؤال: 
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  اند؟ كدام د) و ج، ب، (الف مصاديق ترتيب به -۲۱۸  1818

  ها ويژگي و خصوصيات  مفهوم

  گيرد. مي شكل ياجتماع يها ارزش و عقايد  اساس بر  (الف)

  (ب)  هويت بحران

  (ج)  اقتصادي انبحر

  بودن هميشگي  (د)

  غنا و فقر چالش -بودن يمقطع و اي دوره -ياجتماع يها ارزش و عقايد از دفاع و حفظ در ناتواني -ياجتماع جهان يفرهنگ هويت) 1  
 و ياسـيس يمرزهـا بـه دننبـو  مربـوط -اجتمـاعي جهـان فرهنگـي هويت هاي ارزش و آرمان گرفتن قرار ترديد مورد -ياجتماع جهان يفرهنگ هويت) 2  

  غنا و فقر چالش -ييا يجغراف
 -ييا يـجغراف و ياسـيس يمرزهـا بـه نبـودن مربوط -ياجتماع يها ارزش و عقايد از دفاع و حفظ در ناتواني -اجتماعي جهان اعضاي اجتماعي هويت) 3  

 فرهنگي تحول
 تحـول -بـودن يمقطعـ و اي دوره -اجتماعي جهان فرهنگي هويت هاي ارزش و آرمان گرفتن قرار ترديد مورد -اجتماعي جهان اعضاي اجتماعي هويت) 4  

 فرهنگي
  ۴۷۹۰۹۴كد سؤال: 

  دارد؟ اشاره، هويتي اي مسئله عنوان به، اجتماعي هاي جهان براي مناسب جمعيت تأمين شدن تبديل در درستي روند به گزينه كدام -۲۱۹

 اجتماعي هاي جهان ديگر به نيازمندي  اوليه و محيطي زيست امكانات و منابع به نياز افزايش  جمعيت افزايش) 1  
 جامعه به آنان فرهنگ نتيجه در و افراد ورود براي زمينه ايجاد  اجتماعي مختلف هاي بخش براي كار نيروي به نيازمندي  جمعيت كاهش) 2  
 ديگر اجتماعي هاي نجها  تسلط و بسط زمينۀ ايجاد  اجتماعي جهان گسترٔه شدن محدود  جمعيت كاهش) 3  
 موجود امكانات و ها ظرفيت از استفاده با نيازها برآوردن در توانمندي عدم  اجتماعي جهان در نوظهور مسائل پديدارشدن  جمعيت افزايش) 4  

  ۴۰۱۶۸۵كد سؤال: 
 بود؟ چه كرد مي القا غرب جهان كه تصاويري از بيرون در خود هويت وجوي جست و ايران اسالمي انقالب از اسالم جهان گرفتن الهام نتيجۀ -۲۲۰

  معناست؟ چه به ايران نوين اقتصادي هويت در گرايي برون عين در زايي درون و

 را شـرفتيپ ريمس بتواند تا شود مي داريپا  و مقاوم، موانع و مشكالت انواع مقابل در كه اقتصادي -جديد فرهنگي قطب يك عنوان به اسالم شدن ظاهر) 1  
 .دينما  يط حالت بهترين به يدرون موانع و يرونيب يها يدشمن از ير يرپذ يتأث بدون

 داريـپا  و مقـاوم، موانـع و مشـكالت انـواع مقابل در كه اقتصادي -دانست مي بشريت حتمي سرنوشت را شدن دنيوي و سكوالريسم كه نگاهي حذف) 2  
  .دينما  يط حالت بهترين به يدرون موانع و يرونيب يها يدشمن از ير يرپذ يتأث بدون را شرفتيپ ريمس بتواند تا شود مي

 يداخلـ ديـتول بر و بجوشد درون از اي چشمه مانند كه ياقتصاد -دانست مي بشريت حتمي سرنوشت را شدن دنيوي و سكوالريسم كه نگاهي حذف) 3  
  .كند مي مبادله كشورها ريسا  با متعادل يصورت به را آن بلكه، كند نمي توليد خود براي صرفاً يول، است يمتك خود يقو

 يولـ، اسـت يمتكـ خـود يقو يداخل ديتول بر و بجوشد درون از اي چشمه مانند كه ياقتصاد -جديد فرهنگي قطب يك عنوان به اسالم شدن ظاهر) 4  
  .كند مي مبادله كشورها ريسا  با متعادل يصورت به را آن بلكه، كند نمي توليد خود براي صرفاً

  ۴۷۲۳۶۳كد سؤال: 
  كند؟ مي كامل را زير جدول، ترتيب به، گزينه كدام، مطلوب جهاني فرهنگ هاي ويژگي به توجه با -۲۲۱

  ويژگي توصيف  مطلوب جهاني فرهنگ ويژگي

  »الف«  حقيقت

  رواني و روحي هاي بحران از جلوگيري  »ب«

  »ج«  تعهد و مسئوليت

  خود هويت از دفاع در توانمندي  »د«

 دوم سطح عقالنيت -گران سلطه نفوذ زمينۀ گيري شكل از جلوگيري -عدالت -ها ارزش و عقايد سنجش براي ميزان و معيار) 1  
 اول سطح عقالنيت -ها ارزش و عقايد تحقق و گسترش زمينۀ آوردن فراهم -معنويت -خود هاي ارزش حقانيت از دفاع در توانايي) 2  
 اول سطح عقالنيت -گران سلطه نفوذ زمينۀ گيري شكل از جلوگيري -تعدال -خود هاي ارزش حقانيت از دفاع در توانايي) 3  
 دوم سطح عقالنيت -ها ارزش و عقايد تحقق و گسترش زمينۀ آوردن فراهم -معنويت -ها ارزش و عقايد سنجش براي ميزان و معيار) 4  

  ۴۰۰۹۳۷كد سؤال: 
  دارند؟ اشاره، روشنگري و اومانيسم، مسكوالريس مفاهيم از يك كدام به زير عبارات از هريك ترتيب به -۲۲۲

   مدرن هنر در بدني هاي زيبايي بر تمركز  

   است. شهود و وحي گذاشتن كنار آن هاي صورت همۀ مشترك وجه 
   دنيوي نظام خدمت در ديني و معنوي باورهاي از هايي بخش دادن قرار 
   هستي به جهاني اين صرفاً و دنيوي رويكرد  

 سكوالريسم -اومانيسم -روشنگري -اومانيسم) 2  روشنگري -اومانيسم -ومانيسما -سكوالريسم) 1  
 روشنگري -سكوالريسم -اومانيسم -سكوالريسم) 4  سكوالريسم -سكوالريسم -روشنگري -اومانيسم) 3  

  ۴۰۳۶۵۶كد سؤال: 
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  است؟ داشته چيزهايي چه در ريشه و است؟ انقالب كدام، جهان در ليبرال انقالب نخستين -۲۲۳  1919

 سكوالريسم و روشنگري فلسفي هاي انديشه، وسطي قرون -روسيه انقالب) 1  
 صنعتي انقالب به مربوط اجتماعي راتييتغ و روشنگري فلسفي هاي انديشه، رنسانس دوران -فرانسه انقالب) 2  
 باستان روم و يونان هاي انديشه به بازگشت و وسطي قرون، رنسانس دوران -فرانسه انقالب) 3  
 صنعتي انقالب به مربوط اجتماعي تغييرات و سكوالريسم، وسطي قرون -روسيه البانق) 4  

  ۴۰۰۹۴۰كد سؤال: 
 استعمار دوران در، ثروت انتقال دليل چه به و است؟ آمده گزينه كدام در ها انسان هويت دربارٔهشناسي  روان و فلسفه و اديان شباهت وجه -۲۲۴

   ؟كند مي دايپ ادامه يغرب يكشورها طرف به

 و يغربـ يكشورها يوابستگ و فاصله، استعمارزده يكشورها تحول و رشد با زيرا -اند گفته سخن خود يواقع تيهو  از ها انسان يفراموش و غفلت ٔهدربار) 1  
 .شود مي حفظ همچنان، يرغربيغ

، اسـتعمارگر يكشـورها بـه استعمارزده يكشورها ياداقتص يوابستگ دليل به -اند گفته سخن انسان ياجتماع و يفرد هويت يفطر  و ياله ابعاد ٔهدربار) 2  
  .شود مي متعادل نا يجهان سطح در يتجار  مبادالت

 يغرب يكشورها يوابستگ و فاصله، استعمارزده يكشورها تحول و رشد با زيرا -اند گفته سخن انسان ياجتماع و يفرد هويت يفطر  و ياله ابعاد ٔهدربار) 3  
  .شود مي حفظ همچنان، يرغربيغ و

، اسـتعمارگر يكشـورها بـه اسـتعمارزده يكشـورها ياقتصاد يوابستگ دليل به -اند گفته سخن خود يواقع تيهو  از ها انسان يفراموش و غفلت ٔهدربار) 4  
 .شود مي نامتعادل يجهان سطح در يتجار  مبادالت

  ۴۷۹۰۹۰كد سؤال: 
 چـه القـاي دنبال به ترتيب به مدرن علم ترويج با غرب جهان و دارد؟ پي در اي نتيجه چه و چيست مختلف هاي نظام در ها بحران ايجاد علل -۲۲۵

  بود؟ كساني چه به و مطلبي

 گـريد  توسـعۀ و شـرفتيپ راه تنهـا غرب فرهنگ از يرويپ -مهارنشدني هاي چالش وقوع -مشترك هدف به رسيدن براي اجزا پيوستگي رفتن دست از) 1  
  مردم عموم -ستا ها فرهنگ

 غيرغربي جوامع نخبگان -ستا ها فرهنگ گريد  توسعۀ و شرفتيپ راه تنها غرب فرهنگ از يرويپ -نظام تعادل رفتن بين از -بيروني و دروني تغييرات) 2  
 غيرغربي جوامع نخبگان -جوامع گريد  در خود ياستعمار  حضور توجيه -مهارنشدني هاي چالش وقوع -بيروني و دروني تغييرات) 3  
 گـريد  توسـعۀ و شـرفتيپ راه تنهـا غـرب فرهنـگ از يرويـپ -نظـام تعـادل رفتن بين از -مشترك هدف به رسيدن براي اجزا تگيپيوس رفتن دست از) 4  

 مردم عموم -است ها فرهنگ
  ۴۰۳۶۵۹كد سؤال: 

  دهيد: پاسخ زير سؤاالت به نخستين بيدارگران با ارتباط در -۲۲۶

 ند؟ديد مي چيزي چه در را اسالمي جوامع ضعف عامل ■  
 كردند؟ مي ارزيابي فضايي چه در بيشتر را غرب خطر ■  

 بود؟ كجا در ها آن ضعف  نقطۀ ■  
 در مختلـف هـاي قوميت شـناختن رسـميت  بـه در توجه عدم -اقتصادي و سياسي قدرت و گري سلطه -مختلف كشورهاي مسلمانان وحدت از دوري) 1  

 اسالمي كشورهاي
  غرب فرهنگ از عميق شناختي نداشتن -اسالم به عمل دليل به غربي جوامع قدرتمندي -اسالم به عمل از مسلمانان دوري) 2  
 مختلـف هـاي قوميت شناختن رسميت  به در توجه عدم -اسالم به عمل دليل به غربي جوامع قدرتمندي -مختلف كشورهاي مسلمانان وحدت از دوري) 3  

  اسالمي كشورهاي در
 غرب فرهنگ از عميق شناختي نداشتن -اقتصادي و سياسي قدرت و گري سلطه -اسالم به عمل از مسلمانان دوري) 4  

  ۴۷۰۳۸۵كد سؤال: 
 انقالب تحليل در ها آن غفلت اصلي علت و غرب بلوك به اسالمي انقالب كردن پيدا نياز دليل با ارتباط در آمريكا دولتمردان نظر، ترتيب به -۲۲۷

  است؟ آمده گزينه كدام در، اسالمي

 فرهنـگ از غيـر فرهنگـي مـتن از انقـالب برخاستن -منطقه در غرب بلوك به وابسته كشورهاي دادن قرار هدف و غرب و شرق بلوك به وابستگي ) عدم1  
 غرب فرهنگ موازين با انقالب سنجش ولي، غرب

 ديگر به بخشي الهام باعث كه بود منطقه در يستمب قرن در انقالب نخستين ايران اسالمي انقالب -شرق بلوك با ارتباط عدم دليل به مقاومت توان ) عدم2  
 شد. منطقه كشورهاي

 بيستم قرن در انقالب نخستين ايران اسالمي انقالب -منطقه در غرب بلوك به وابسته كشورهاي دادن قرار هدف و غرب و شرق بلوك به وابستگي ) عدم3  
 شد. منطقه كشورهاي ديگر به بخشي الهام باعث كه بود منطقه در

 غرب فرهنگ موازين با انقالب سنجش ولي، غرب فرهنگ از غير فرهنگي متن از انقالب برخاستن -شرق بلوك با ارتباط عدم دليل به مقاومت توان عدم) 4  
  ۴۰۰۹۴۸كد سؤال: 
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  دهيد: پاسخ زير سؤاالت به اجتماعي نظم و نظم مفهوم با ارتباط در -۲۲۸  2020

   است؟ چيزي چه نتيجۀ اجتماعي نظم 
   معناست؟ چه به منظ 
   كند؟ مي پذير امكان را چيزي چه اجتماعي نظم 
    گيرد؟ مي صورت چگونه انسان زندگي در موجود انگيز شگفت و پنهان هاي نظم كشف  

 ٔهروزمـر و آشـنا تموضـوعا به كردن نگاه -ها آن با يهمكار  و گرانيد  رفتار بيني پيش -خود يجا در دهيپد  هر گرفتن قرار -اجتماعي نظام گيري شكل) 1  
  غريبه فرد يك ديد از خود اطراف

 مأنوس امر از زدايي آشنايي -ديگران از ما انتظار و توقعات -افراد توسط ها پديده جاي تعيين -ها انسان توسط كردن زندگي هم با براي قواعدي پذيرش) 2  
 -هـا آن بـا يهمكـار  و گـرانيد  رفتـار بينـي پيش -خـود يجـا در دهيـد پ هـر گـرفتن قـرار -ها انسان توسط كردن زندگي هم با براي قواعدي پذيرش) 3  

 مأنوس امر از زدايي آشنايي
 ديد از خود اطراف ٔهروزمر و آشنا موضوعات به كردن نگاه -ديگران از ما انتظار و توقعات -افراد توسط ها پديده جاي تعيين -اجتماعي نظام گيري شكل) 4  

 غريبه فرد يك
  ۴۰۷۱۱۷كد سؤال: 

 را اجتمـاعي كـنش پردازان نظريـه نگـاه گزينه كدام و شود؟ مي طبيعي علوم هدف همانند شناسي جامعه هدف، تبييني رويكرد در چگونه -۲۲۹

  دهد؟ مي توضيح

 ارادي يهـا يژگيو  كـه نگاهي -نيستند تجربه با گيري اندازه قابل كه شود مي تأكيد مفاهيمي بر مشاهده قابل امور بر تمركز جاي به تبييني نگاه در زيرا) 1  
  .نديب مي آن تابع و يآگاه از برخاسته را ها آن يول، داند مي مهم را كنش بودن دار هدف و بودن

، آورنـد مي دسـت به را جامعه كنترل و ير يشگيپ، ينيب شيپ قدرت ها انسان، ياجتماع نظم شناخت با كه باشد اينگونه شناسي جامعه نگاه كه هنگامي) 2  
 و يآگـاه بـر تأكيـد با را انسان ياجتماع يزندگ و داند مي ياجتماع كنش يژگيو  ترين مهم را يمعنادار  و يآگاه كه نگاهي -شود مي صلحا نگاه اين
  .كند مي مطالعه، معنا

 شـور و انجامـدبي يجتمـاعا  يزنـدگ از معنـا و يآگاه، اخالق و ارزش، تيخالق و اراده حذف به و شود تأكيد ياجتماع نظم بر اندازه از شيب كه زماني) 3  
 دهند. مي قرار علمي بررسي مورد را همدالنه روش با مشاهده قابل امور بر تمركز و ها انسان هاي كنش معناي بر تأكيد -شود گرفته ها انسان از يزندگ

 ...و يمـذهب، ياخالقـ، يعـاطف يها ارزش كاران با و ستندين حيتوض قابل يمذهب و ياخالق، يهنر ، يعاطف يها كنش از يار يبس تبييني رويكرد در زيرا) 4  
 نيآهنـ قفـس بـه آن از وبـر كـه دارد ها آن يواقع يازهاين و ها انسان از جدا يهدف ايگو  كه ينظم سلطۀ از كه نگاهي -شوند مي يز يگر  اخالق دچار
 دهد. مي اهميت اندازه يك به كنش هاي ويژگي به و كند مي دوري، كند مي ريتعب

  ۴۷۶۶۵۵كد سؤال: 
  است؟ كرده معنا درستي به را زدايي هويت مفهوم گزينه كدام -۲۳۰

 ها آن عمق و پيچيدگي فهم براي اجتماعي هاي پديده وقوع چرايي دربارٔه بيني پيش قابل و ساده هاي پاسخ گرفتن ناديده) 1  
  ها آن وقوع ييچرا  ٔهدربار بيني پيش قابل مالًكا و ساده يها پاسخ به يابيدست براي اجتماعي هاي پديده عمق و پيچيدگي گرفتن ناديده) 2  
  اجتماعي هاي پديده هاي شباهت وجه كردن پيدا دشواري دليل به، اجتماعي هاي پديده فهم براي متفاوت نظريات نگرفتن نظر در) 3  
  اجتماعي هاي پديده هاي شباهت وجه كردن پيدا منظور به ها آن يمعان تنوع و ياجتماع يها دهيپد  و ها كنش يدگيچيپ بر تأكيد عدم) 4  

  ۴۷۹۰۹۵كد سؤال: 
  اند؟ كدام د) و ج، ب، (الف مصاديق ترتيب به -۲۳۱

 حكومت روش

  حاكمان تعداد
  حاكم ليم و خواست اساس بر  لتيفض اساس بر

  -  (الف)  فرد

  (ج)  (ب)  تياقل

  (د)  -  تياكثر

  يدموكراس -يستوكراسيآر  -يگارشيلا -يداستبدا) 2  يجمهور  -يگارشيلا -يستوكراسيآر  -ياستبداد) 1  
  يجمهور  -يستوكراسيآر  -يگارشيلا -مونارشي) 4  يدموكراس -يگارشيلا -يستوكراسيآر  -مونارشي) 3  

  ۴۷۶۶۶۰كد سؤال: 
  كند؟ مي كامل، اجتماعي نابرابري به گانه سه رويكردهاي با ارتباط در را زير جدول گزينه كدام ترتيب به -۲۳۲

  مدل نام  ويژگي  رويكرد

  )ب(  )الف(  اول

  كمونيستي  )ج(  دوم

  )د(  ديگر رويكرد دو دانستن ناعادالنه  سوم

   دموكراسي ليبرال -ثروت برابر توزيع با عدالت شدن برقرار -اقتصادي عدالت -اجتماعي زندگي در رقابت دانستن ضروري) 1  
 اجتماعي عدالت -رقابت آغاز نقطۀ نبودن يكسان -ليبرالي -اجتماعي زندگي در رقابت دانستن ضروري) 2  
 دموكراسي ليبرال -رقابت آغاز نقطۀ نبودن يكسان -اقتصادي عدالت -اجتماعي قشربندي دانستن طبيعي) 3  
 اجتماعي عدالت -ثروت برابر توزيع با عدالت شدن برقرار -ليبرالي -اجتماعي قشربندي دانستن طبيعي) 4  

  ۴۰۳۶۶۴كد سؤال: 
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  است؟ موضوعي چه در بيروني ابوريحان امروزي اهميت و نگفت سخني آرماني جامعۀ از چرا بود؟ خود مطالعات در هدفي چه بالدن به خلدون ابن -۲۳۳  2121

 روش ير يكـارگ بـه در -كـرد مي اسـتفاده تجربـي و حسـي روش از بيشـتر و نداشت چنداني توجه عقلي روش به زيرا -ها تمدن فرازوفرود علت ترسيم) 1  
  ييا يجغراف و يخيتار ، يمذهب هاي بررسي در، يتجرب روش كنار در يانتقاد

 جوامـع گيري شـكل در مـؤثر تجربـي عوامل به بيشتر و بود پوزيتيويست شناسان جامعه روش به شبيه بسيار او روش -ها تمدن فرازوفرود علت ترسيم) 2  
 داد. مي تياهم منابع اعتبار به، يعلم پژوهش در يعني، كرد نمي نقل و قبول را يقول هر و بود محتاط، اتيروا  نقل در زيرا -است پرداخته

 جوامع گيري شكل در مؤثر تجربي عوامل به بيشتر و بود پوزيتيويست شناسان جامعه روش به شبيه بسيار او روش -جامعه در الهي هاي سنت شناخت) 3  
 داد. مي تياهم منابع اعتبار به، يعلم پژوهش در يعني، ردك نمي نقل و قبول را يقول هر و بود محتاط، اتيروا  نقل در زيرا -است پرداخته

 روش كارگيري بـه در -كـرد مي اسـتفاده تجربي و حسي روش از بيشتر و نداشت چنداني توجه عقلي روش به زيرا -جامعه در الهي هاي سنت شناخت) 4  
 ييا يجغراف و يخيتار ، يمذهب هاي بررسي در، يتجرب روش كنار در يانتقاد

  ۴۰۷۱۳۰: كد سؤال
  باشد؟ داشته تواند مي نتايجي چه مدرن اجتماعي علوم با اسالم اجتماعي علوم تعامل -۲۳۴

 دهـد مـي امكان مسلمان متفكران به -شود تحليل هم جهاني جامعۀ مسائل، اسالم جهان مسائل تبيين و توصيف بر عالوه كه كند مي فراهم امكاني) 1  
 منـابع از اسـالم جهـان يعلمـ يهـا نييتب تا كند مي فراهم امكاني -دهند ارائه حل راه معنا بحران و آگاهي بحران مانند ييها  بحران از رفت برون براي
 يابد. شكل اسالم جهان در علم معناي با متناسب دانش اين كه آورد مي فراهم شرايطي -كند استفاده زين يانيوح و يعقالن

 كـه كند مي فراهم امكاني -كند پيدا گسترش اسالم جهان اجتماعي علوم كه كند مي فراهم امكاني -آورد فراهم را جديد نظريات طرح زمينۀ تواند مي) 2  
 از رفـت بـرون بـراي دهـد مـي امكـان مسـلمان متفكـران بـه -شـود تحليل هم جهاني جامعۀ مسائل، اسالم جهان مسائل تبيين و توصيف بر عالوه
 دهند. ارائه حل اهر  معنا بحران و آگاهي بحران مانند ييها  بحران

 ايـن كـه آورد مـي فراهم شرايطي -دهند ارائه حل راه معنا بحران و آگاهي بحران مانند ييها  بحران از رفت برون براي دهد مي امكان مسلمان متفكران به) 3  
 اجتمـاعي علـوم كه كند مي فراهم كانيام -آورد فراهم را جديد نظريات طرح زمينۀ تواند مي -يابد شكل اسالم جهان در علم معناي با متناسب دانش
  كند. پيدا گسترش اسالم جهان

 علـوم كـه كند مي فراهم امكاني -دهند ارائه حل راه معنا بحران و آگاهي بحران مانند ييها  بحران از رفت برون براي دهد مي امكان مسلمان متفكران به) 4  
 -كنـد اسـتفاده زيـن يانيـوح و يعقالنـ منـابع از اسـالم جهان يعلم يها نييتب تا دكن مي فراهم امكاني -كند پيدا گسترش اسالم جهان اجتماعي
   يابد. شكل اسالم جهان در علم معناي با متناسب دانش اين كه آورد مي فراهم شرايطي

  ۴۶۹۴۵۴كد سؤال: 
  است؟ آمده گزينه كدام در، »است كرده فراهم را تكثرگرا مدل به توجه زمينۀ ارتباطات توسعۀ و شدن جهاني امروزه«، اينكه دليل دو -۲۳۵

، آن بـا همراه استمرار و ثبات و وحدت و يملّ تيهو  و هشد  دانسته مطلوب، ها تيهو  مداوم راتييتغ و يثبات يب يحت و تنوع، تكثر تا است شده باعث) 1  
 هـا فرهنگ كـه شـود مي موجب ها فرهنگ آميختن هم در ،آن در كه است كرده فراهم را مرز بدون جهاني گيري شكل زمينۀ -دو ش پنداشته نامطلوب

  شوند. تغيير دستخوش شدت به ها هويت و نباشند ثابت و خالص كامالً ديگر
 ثابـت و خـالص كامالً ديگر ها فرهنگ كه شود مي موجب ها فرهنگ آميختن هم در، آن در كه است كرده فراهم را مرز بدون جهاني گيري شكل زمينۀ) 2  

 خاص هويتي ساختن با و برخاسته خود از دفاع به، ها گروه و جوامع از بسياري تا است شده باعث -شوند تغيير دستخوش شدت به ها هويت و نباشند
 كنند. مقاومت، كند مي تحميل ها آن به شدن جهاني فرايند كه هويتي برابر در، خويش واقعي هويت به بازگشت يا خود براي

 در، خـويش واقعـي هويـت به بازگشت يا خود براي خاص هويتي ساختن با و برخاسته خود از دفاع به، ها گروه و جوامع از يبسيار  تا است شده باعث) 3  
 مـداوم راتييـتغ و يثبـات بي يحتـ و تنـوع، تكثـر تـا اسـت شده باعث -كنند مقاومت، كند مي تحميل ها آن به شدن جهاني فرايند كه هويتي برابر
 .دو ش پنداشته نامطلوب، آن با همراه استمرار و ثبات و وحدت و يملّ تيهو  و هشد  دانسته مطلوب، ها تيهو 

، آن بـا همراه استمرار و ثبات و وحدت و يملّ تيهو  و هشد  دانسته مطلوب، ها تيهو  مداوم راتييتغ و يثبات يب يحت و تنوع، تكثر تا است شده باعث) 4  
 نيـا  ۀهمـ در و شـوند كشـمكش و نـزاع كـانون زيـن دانش و تيهو ، قدرت و ثروت بر عالوه تا ستا كرده فراهم را اي زمينه -دو ش پنداشته نامطلوب

 .ابدي شيافزا  ير يدرگ و تنازع و شود جاديا  تيهو  استِيس، ها عرصه
  ۴۶۹۴۴۸كد سؤال: 

  
  ؟ندارد وجود »لفظ اشتراك مغالطۀ« وجود احتمال گزينه كدام در -۲۳۶

  اند. داشته هوسرل انديشۀ در محوري نقش گرايي تحويل يا ريداكشنيسم مانند، نظريات ضيبع) 1  
  است. معنايي و لفظي مغالطات اقسام و انواع دربارٔه، كتاب اين فصل آخرين و شانزدهمين) 2  
  گذاشت. نخواهم حقي هيچ روي پا هرگز من، بگذارد هم دادگاه قاضيِ اگر حتي) 3  
  كرديم. كباب، ثواب عوض در اما، كنيم ثواب آمديم دوباره متأسفانه) 4  

  ۵۱۱۸۵۸كد سؤال: 
  است؟ گزينه كدام مفاهيم رابطۀ شبيه »زرد« و »طال«، »فلز« مفهوم سه رابطۀ -۲۳۷

  االضالع متساوي -مستطيل -االضالع متوازي) 2    شناكننده -پروازكننده -پرنده) 1  
   بيسكوييت -كيخورا -جامد) 4    دار ميوه -كاج درخت -درخت) 3  

  ۵۱۱۸۵۹كد سؤال: 
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  دارد؟ وجود ايرادي چه، نباشد جامع، تعريف اين اما دربرگيرد؛ را مجهول مفهوم مصاديق همۀ، عام مفهوم، مفهومي تعريف يك در اگر -۲۳۸  2222

  است. نشده ذكر مجهول فردِ منحصربه ويژگي) 2  است. مجهول مفهوم از تر عام، خاص مفهوم ) 1  
  است. افتراق وجه از تر خاص، اشتراك وجه) 4  است. مجهول مفهوم از تر اصخ، افتراق وجه) 3  

  ۳۷۷۹۵۹كد سؤال: 
 كند. مي استفاده آن از نيز ............... استدالل و است ممكن ............... طريق از، گوناگون هاي دانش در مطالب بهتر تفهيم -۲۳۹
  يميتعم -جزئي موارد تعميم) 2    قياسي -جزئي موارد مقايسۀ) 1  
  تبيين بهترين -نادرست هاي فرضيه حذف) 4  تمثيلي -گوناگون هاي پديده بين هاي شباهت) 3  

  ۳۶۴۴۵۷كد سؤال: 
  دهد؟ مي احتمالي نتيجۀ تمثيلي استقراي چرا -۲۴۰

  نيستند. آماري جامعۀ مختلف هاي طيف بيانگر ها نمونه زيرا) 2  نيست. زياد كافي ٔهانداز به جزئي امور ميان شباهت وجوه زيرا) 1  
  است.  مقدمه از اعم، نتيجه مصاديق دامنۀ زيرا) 4  نيست. كافي جزئي امر دو ميان ظاهري مشابهت زيرا) 3  

  ۳۸۳۶۷۹كد سؤال: 
 صـدق از و دارنـد را مسـتوي عكس يا تقابل روابط از يكي »ج« قضيۀ با كدامهر كه هستند يكسانغير قضيۀ دو »ب« و »الف« كنيد فرض -۲۴۱

  است؟ درست لزوماً گزينه كدام، باشد جزئي موجبۀ قضيۀ »ج« اگر شود. مي نتيجه »ج« صدق هم و »ب« صدق هم، »لفا«

  است. كلي »الف« و »ج« متداخل »ب«) 2  است. »ب« متداخل و »الف« مستوي عكس »ج«) 1  
  .است كلي »الف« و »ج« مستوي عكس »ب«) 4  است. »ب« مستوي عكس و »الف« متداخل »ج«) 3  

  ۴۶۵۵۸۹كد سؤال: 
  است؟ معتبر قياس كدام -۲۴۲

1(

  نيست.  ب  الف بعضي      است.  ب الف  هر     است.  ب الف بعضي      است. ب  الف بعضي  

  است.  ج  ب  هر  )4  است.  ج  ب بعضي  )3 است.  ج  ب  هر  )2  است.  ج  الف بعضي  

است.  ج  ب بعضي     است.  ج الف بعضي    است.  ج الف بعضي    نيست.  ج  فال بعضي  
  ۵۱۱۸۶۳كد سؤال: 

  است. گوينده  موردنظر ...............، كليه قضاياي در و .................، سالبه قضاياي در -۲۴۳

  موضوع مصاديق همۀ -محمول مصاديق همۀ) 2  موضوع مصاديق برخي -محمول مصاديق برخي ) 1  
  محمول مصاديق برخي -محمول مصاديق همۀ) 4  محمول مصاديق همۀ -محمول مصاديق برخي) 3  

  ۵۱۱۸۶۴كد سؤال: 
   هستند؟ مغالطه كدام ٔهدربردارند معموالً كاريكاتورها -۲۴۴

 نمايي بزرگ) 4  ارزشي بار) 3  گذاري تله) 2  چاه كردن مسموم) 1  
  ۴۶۸۵۵۱كد سؤال: 

  دارند؟ بيشتري شباهت امروز دنياي در حرفه يا صنف كدام اهالي به سوفسطائيان -۲۴۵

  رسانه اهالي) 4  شاعران) 3  قُضات) 2  دانشگاهيان) 1  
  ۴۴۵۶۳۲كد سؤال: 

  است؟ درست شناسي معرفت با فلسفه رابطۀ خصوص در گزينه كدام -۲۴۶

  شود. مي بررسي و طرح فلسفي مباحث ضمن در، معرفت نظريۀ يا شناسي معرفت امروزه) 1  
  شود. مي پرداخته بنيادين هاي سوال بررسي به آن در كه است فلسفه از بخشي شناسي معرفت) 2  
  ندارد. ديدگاهي انديشيدن خود دربارٔه، انديشد مي انسان و جهان، هستي دربارٔه وقتي فيلسوف) 3  
  دارد. وجود گوناگون هاي ديدگاه آن دربارٔه امروزه كه است بوده فلسفه از جزئي هميشه شناسي معرفت) 4  

  ۴۴۵۶۶۱كد سؤال: 
   ...............، »است ممكن تجربي روش طريق از تنها، »شناخت« كه ام دريافته تجربه به« :بگويد دانشمندي اگر -۲۴۷

   است. دليل از نياز بي و بديهي امري، تجربي روش بخشي معرفت چراكه است؛ قبول  غيرقابل او ادعاي) 1  
  شود. ارزيابي علمي قيقد شرايط در بايد او ادعاي، است نداده توضيح را خود تجربۀ شرايط كه آنجا از) 2  
  برسانيم. اثبات به عقلي روش با را عقلي ادعاي يك كه است آن شبيه، شناختي معرفت نظر از او كار) 3  
   است. گرفته انجام، تجربي پژوهش هر تجربيِ غير اصول و ها فرض پيش گرفتن نظر در بدون او پژوهش) 4  

  ۴۴۵۶۸۴كد سؤال: 
  است؟ درست »شناخت امكان« تثبيت براي ارسطو يا افالطون حل راه دربارٔه گزينه كدام -۲۴۸

  دارند. را برتر جهان شناخت امكان شهود و عقل ولي، اعتمادند غيرقابل طبيعت جهان در انسان حواس افالطون نظر از) 1  
  كرد. همقابل آن با توان مي منطقي استدالل و تعريف با كه است سفسطه جنس از چيزي حسي خطاي ارسطو نظر از) 2  
  داد. قرار برتر جهان در را ثابت حقيقت ها آن خالف بر اما، بود جهان اين در حقيقت منكر سوفسطائيان همانند افالطون) 3  
   كرد. مي تأكيد ذهني و فكري هاي مغالطه از جلوگيري و معتبر انديشۀ طريق از صحيح شناخت هاي شيوه بر ارسطو) 4  

  ۴۵۴۹۹۲كد سؤال: 
  ساخت؟ مرتبط هم با را غيرانبيا حسيِ غير شناخت يابزارها وها  راه بار اولين براي مسلمان وففيلس كدام -۲۴۹

  فارابي) 4  سينا ابن) 3  اشراق شيخ) 2  مالصدرا) 1  
  ۴۵۵۰۱۳كد سؤال: 
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  است؟ درست مالصدرا فلسفۀ در بدن و روح نسبت دربارٔه گزينه كدام -۲۵۰  2323

  دارند. تأثر هم از و تأثير هم بر و دارند متقابل رابطۀ بدن و روح) 1  
  دارند. اي جداگانه قوانين و هستند هم از متمايز حقيقت دو بدن و روح) 2  
  ندارد. تأثيري آن بر ديگر و شود مي رها بدن از كند مي طي را تكامل مراحل وقتي روح) 3  
  برعكس. هن و گذارد مي تأثير بدن بر دهد مي انجام روح كه فعلي هر و است روح ابزار بدن) 4  

  ۵۰۲۶۸۷كد سؤال: 
   دارد؟ شباهت كانت اخالقي قاعدٔه به جهت چه از »بپسند هم ديگران براي، پسندي مي خود براي آنچه« كه گرايان طبيعت جملۀ اين -۲۵۱

  همه ميان اخالقي قانون عموميت) 2    اخالقي وجدان نقش پذيرش) 1  
  فرد منفعت بر جمع منفعت ترجيح) 4    ديگران آسايش بودن مؤثر) 3  

  ۴۵۵۰۶۱كد سؤال: 
  است؟ درست »دريايي پري« درباره گزينه كدام -۲۵۲

  ندارد. ذهني ماهيت اما، دارد ذهني وجود) 2  است. متفاوت خارج و ذهن در آن ماهيت) 1  
  ندارد. آن وجود بر داللت آن تصور صرف) 4  ندارد. وجود اما، دارد ماهيت فقط خارج در) 3  

  ۴۸۵۹۶۱كد سؤال: 
  ...............  ،تاكنون متوالي اعصار و قرون طي در علوم پيشرفت با -۲۵۳

  است. كرده تغيير علوم آوردهاي دست از تبعيت به هم فلسفه مسائل) 1  
  اند. نگرفته قرار علم آوردهاي دست و پيشرفت تأثير تحت فلسفه مسائل) 2  
  گيرد. نمي صورت جدي بحث گذشته فلسفي مسائل دربارٔه امروزه ديگر) 3  
  اند. مانده تغيير بدون و ثابت فيلسوفان مسائل از بسياري) 4  

  ۴۸۵۹۸۶كد سؤال: 
  است؟ عليت باب در هيوم نظر مطابق گزينه كدام -۲۵۴

  است. پذير امكان حسي ادراك و حس طريق از عليت ادراك) 2  هاست. پديده بين واقعي اي رابطه عليت اصل) 1  
   است. تجربه بدون و عقلي استدالل طريق از عليت درك) 4  رسيد. آن به بتوان تجربه با كه نيست چيزي عليت) 3  

  ۴۸۶۰۳۵كد سؤال: 
  ............... چون پذيرد نمي را نظم برهان هيوم -۲۵۵

  است. ناسازگار گرايي تجربه مباني با و است عقلي برهان يك برهان اين) 1  
  كرد. اثبات يا و ادراك تجربه و حس با را آن بتوان كه نيست امري نظم) 2  
 است. صحيح ناظم وجود از نظم اثبات و نادرست نظم وجود از ناظم اثبات) 3  
  نباشد. خدا تواند مي باشد هستي جهان كل نظم ضامن و ناظم موجودي اگر) 4  

  ۴۸۶۱۰۷كد سؤال: 
  است؟ نادرست گزينه كدام -۲۵۶

  است. ذاتبال الوجود ممكن نوعي بالغير الوجود ممتنع) 1  
  دارد. ضرورت برايش وجود كه است ذاتي همان، بالذات الوجود واجب) 2  
  كند. نمي برطرف را الوجود واجب به اشياء آن نياز جهان اشياي تعداد شدن نهايت بي) 3  
  شود. نمي ايجاد نشود الوجود واجب ذاتاً تا دارد امكاني حالت وجود به نسبت ذاتاً كه چيزي) 4  

  ۴۸۵۹۶۹كد سؤال: 
  است؟ مربوط حوزه كدام به عمدتاً عقل تطورات و تحوالت اروپا جديد دورٔه در -۲۵۷

  عقل هاي توانايي حدود) 4  اختيار و عقل نسبت) 3  انساني عقل معناي) 2  عقل و دين تقابل) 1  
  ۴۸۶۴۰۸كد سؤال: 

  دارد؟ اشاره مسلمان فيلسوفان ديدگاه از عقول ويژگي كدام به زير بيت -۲۵۸

 هاســت عقل را حــق، تــو عقــل ايــن غيــر
  

 سماســــت اســــباب تــــدبير بــــدان كــــه  
  

  عهيماوراءالطب عالم به عقول يشهود علم) 2    عقول عالم وجودي مراتب) 1  
  عتيطب عالم به عقول يشهود علم) 4  تر پايين مخلوقات به رساندن فيض) 3  

  ۴۸۶۴۴۱كد سؤال: 
  است؟ سازگار آن بودن احسن نظام با طبيعت در بدي و شر وجود چگونه سينا ابن نظر از -۲۵۹

  است. غالب خوبي و خير نهايت در و تكاپوست و حركت در همواره طبيعت) 1  
  شوند. مي جذب احسن نظام در و دارند بدي و شر به رو طبيعتي، ويرانگر وقايع) 2  
  .است الزم و خير، شود ديده طبيعت كلي نظام در كه وقتي، رسد مي نظر به بدي و شر آنچه) 3  
  است. پوشي چشم قابل كه دارد وجود طبيعت جزئي هاي بخش در تنها بدي و شر) 4  

  ۴۸۶۴۸۲كد سؤال: 
   ............... يخي كوه يك مالصدرا نظر از -۲۶۰

  است. وجود مفهوم مصداق فقط) 2  است. يخي كوه مفهوم مصداق فقط) 1  
  ست.ا موجودات ديگر با متباين) 4    است. ماهيت و وجود مصداق) 3  

  ۵۱۱۸۶۷كد سؤال: 
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2424    
  گيرد؟ مي صورت منظور چه به دار نظام و باقاعده جوي و جستفرايند  -۲۶۱

  معيّننا موقعيت سازي روشن) 4  معيّننا موقعيت سازي هدفمند) 3  معيّننا موقعيت كردن مند قاعده) 2  معيّننا موقعيت خلق) 1  
  ۴۷۹۱۱۵كد سؤال: 

  چيست؟ روش اين ويژگي است؟ تر مناسب اطالعات آوري جمع روش كدام »كودكان حركتي الگوهاي جزئيات« بررسي براي -۲۶۲

  است. ويژه هاي آموزش نيازمند و گير وقت بسيار -آزمون) 1  
  شود. استفاده احتياط با بايد آن نتايج از -مشاهده) 2  
  است. شده ساخته آن براي كه كند مي گيري اندازه را چيزي دقيقاً -آزمون) 3  
  باشد. دقيق ثبت با همراه و شخصي هاي داوري پيش از دور به بايد -مشاهده) 4  

  ۴۷۲۳۷۳كد سؤال: 
  شوند؟ مي مربوط رشد از جنبه كدام به »جويي عيب و گرايي آرمان« و »بلوغ«، »ديگران مصالح به دادن اهميت« ترتيب به -۲۶۳

  اجتماعي -هيجاني -اخالقي) 4  اجتماعي -هيجاني -اجتماعي) 3  شناختي -جسماني -اخالقي) 2  شناختي -جسماني -اجتماعي) 1  
  ۴۷۱۳۳۲كد سؤال: 

  افتد؟ مي اتفاق سنين از يك كدام در جسماني نظر از رشدي تغييرات بيشترين معمول طور به -۲۶۴

  سالگي پنج تا چهار) 4  چهارسالگي تا سه) 3  سالگي سه تا دو) 2  سالگي دو تا يك) 1  
  ۴۸۹۳۷۲ؤال: كد س

 او روش بسازد. ساختشان دستورالعمل به مراجعه بدون را ها آن تواند مي، شده آماده هاي كاردستي كردن باز و ديدن با مهدكودك يك مربي -۲۶۵

  است؟ مسئله حل هاي روش از يك كدام دهندٔه نشان

  مطلوب وضع با موجود وضع تفاوت كاهش) 2    مسئله كردن خرد) 1  
  مغزي بارش) 4    وسمعك مهندسي) 3  

  ۴۶۹۴۵۵كد سؤال: 
  است؟ حالت كدام دهندٔه نشان ترتيب به شده ذكر هاي مثال -۲۶۶

  كند. درست را آن تواند نمي، كند مي تالش هرچه و نيست روبيك مكعب حل به قادر كه فردي الف)  

  ترسد. مي آن كردن تغذيه و نگهداري مسئوليت از ولي، دارد عالقه بسيار طوطي داشتن به كه فردي ب)  

  گيرد. مي وجدان عذاب، نگويد اگر و كنند مي دعوا را او، كرده خراب را دوستش وسيلۀ كند اعتراف اگر كه فردي ج)  

  گرايش -گرايش تعارض ناكامي/ اجتناب/ -اجتناب تعارض) 2  اجتناب -اجتناب تعارض اجتناب/ -گرايش تعارض ناكامي/) 1  
  اجتناب -گرايش تعارض اجتناب/ -گرايش تعارض ناكامي/) 4  اجتناب -اجتناب تعارض /ناكامي اجتناب/ -اجتناب تعارض) 3  

  ۴۷۱۳۴۴كد سؤال: 
  است؟ درست »گيري تصميم هاي سبك« با ارتباط در عبارت كدام -۲۶۷

  است. شتاب و عجله، احساسي گيري تصميم سبك زيربناي) 1  
  است. گيري ميمتص مبناي زودگذر هيجانات اجتنابي گيري تصميم سبك در) 2  
  است. متفاوت ها سبك ساير با روش در هم و زيربنايي عوامل در هم منطقي گيري تصميم سبك) 3  
  كند. مي محول ديگري روز به را خود تصميم كردن عملي روز هر فرد، وابسته گيري تصميم سبك در) 4  

  ۴۷۲۳۷۱كد سؤال: 
  است؟ تر مناسب راهكار كدام، ماست روي پيش اديزي هاي گزينه كه مهم و پيچيده هاي گيري تصميم در -۲۶۸

  منطقي گيري تصميم سبك از استفاده) 2    پرخطر هاي موقعيت شناخت) 1  
  بر ميان روش از استفاده) 4    موردنظر  تصميم دقيق شناخت) 3  

  ۴۹۰۱۱۳كد سؤال: 
  است؟ عبارت كدام، »است مسئله حل نوعي گيري تصميم« گوييم مي اينكه علت -۲۶۹

  دارند. سروكار ها اولويت با گيرندگان تصميم) 2  برگزينند. را بهترين مختلف هاي انتخاب بين از بايد گيرندگان تصميم) 1  
  هستند. كارآمد و موفق هاي روش دنبال به گيرندگان تصميم) 4  چيست؟ انتخاب بهترين كه اند مواجه موضوع اين با گيرندگان تصميم) 3  

  ۴۷۲۳۸۷كد سؤال: 
  شود؟ مي محسوب اسنادي عوامل از يك كدام از »تكليف ريدشوا« -۲۷۰

  بيروني -كنترل غيرقابل -پايدار) 4 بيروني -كنترل قابل -ناپايدار) 3  دروني -كنترل غيرقابل -ناپايدار) 2 دروني -كنترل قابل -پايدار) 1  
  ۴۰۳۷۰۶كد سؤال: 

  شود؟ مي ناميده چه، دهد مي سوقمعيّن  رفتار ويس به و دارد وامي حركت به، انگيزد برمي را انسان كه عاملي -۲۷۱

  شناخت) 4  باور) 3  انگيزه) 2  نگرش) 1  
  ۴۷۰۴۰۶كد سؤال: 

  شود؟ نمي ايجاد عمل و تالش انگيزٔه، كنيم انتخاب زودگذر و كوچك بسيار را خود اهداف اگر دليل چه به -۲۷۲

  كنيم. نمي ارزشمندي احساس ها آن انجام از) 2  بگيريم. قرار زودگذر موانع تأثير تحت است ممكن) 1  
  نيست. مفيد و مؤثر ما براي هدف اين كنيم مي احساس) 4    شود. نمي رفتار در انسجام باعث) 3  

  ۴۹۰۳۵۷كد سؤال: 
  چيست؟ پديده اين مفهوم و گيرند مي قرار استفاده مورد شناختي روان  پديده  كدام مبناي بر بازرگاني هاي آگهي -۲۷۳

  ها آن پيشين ارائۀ دليل به، گيرد مي قرار ما توجه دامنۀ در كه چيزهايي به نسبت آگاهانه توجه -سازي آماده) 1  
  ها آن بيان در ناتواني رغم علي، گيرد مي قرار ما توجه دامنۀ در كه چيزهايي به نسبت داشتن آگاهي -زباني نوك) 2  
  ما پيرامون هاي محرك گسترش دليل به، گيرد مي قرار ما توجه دامنۀ در كه چيزهايي همۀ به آگاهي عدم -زباني   نوك) 3  
  آن به نسبت كامل آگاهي عدم رغم علي، محرك همان پيشين ارائۀ ازمعيّن  محرك شناخت تأثيرپذيري - سازي آماده) 4  

  ۴۰۷۲۴۱كد سؤال: 

 ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
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 پيشنهادي زمان
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  افتد؟ مي اتفاق يامديپ چه، كند  عادت آن به فرد و شود ارائه يكنواخت صورت بهموردتوجه  موضوع وقتي -۲۷۴  2525

  يابد. درنمي را موضوع جديد ابعاد) 2    شود. مي ادراكي خطاي دچار) 1  
  كند. نمي درك را موضوع اهميت) 4  يابد. مي كاهش اش ذهني انگيختگي) 3  

  ۴۷۱۳۳۶كد سؤال: 
 اين خوانند؟ مي دوبار را »هم« كلمۀ »بود خواهد تر ارادي هم هم توجه نوع، باشد بيشتر آگاهي توجه در هرچه « جملۀ در افراد از گروه كدام -۲۷۵

  چيست؟ بيانگر موضوع

  پذيرد. مي اثر افراد پردازش نوع از ادراك -فارسي زبان به مسلط افراد) 2  پذيرد. مي اثر افراد پردازش نوع از ادراك -نوآموز افراد) 1  
  است. اجزاء مجموع از بيشتر كل -فارسي زبان به مسلط افراد) 4  است. اجزاء مجموع از بيشتر كل -نوآموز افراد) 3  

  ۴۸۹۵۷۱كد سؤال: 
  ............... سالمتشناسي  روان در -۲۷۶

  ببريم. بين از را ها بيماري بايد كامل سالمت به رسيدن براي و اند جداگانه جنبۀ دو سالمت يا بيماري) 1  
  شود. مي محسوب مهم هاي هدف از آن ارتقاي و سالمتي حفظ همچنين و ها بيماري درمان و پيشگيري) 2  
  نكند. تنزل خود جايگاه از كند تالش بايد بلكه، كند حفظ را خود جايگاه بايد تنها نه دارد قرار كه اي  نقطه هر در فرد) 3  
  كرد. محسوب كامل بيمار توان نمي را كس هيچ و هستند سالمتي از مختلفي درجات داراي افراد) 4  

  ۴۰۳۷۰۳كد سؤال: 
  است؟ نشده ذكر درستي به رواني فشار عالمت نوع گزينه كدام در -۲۷۷

  رفتاري  پرخاشگري) 4 هيجاني  كردن گريه) 3  شناختي  مطالب بردن ياد از) 2 جسماني  سردرد) 1  
  ۴۰۳۶۹۵كد سؤال: 

 »باشـد مي روزنامـه داخـل دولجـ حـل حال در كه پدري« و »كند مي صحبت شصت دهۀ جنگي عمليات در خاطراتش از كه اي  رزمنده« -۲۷۸

  كنند؟ مي استفاده حافظه نوع كدام از ترتيب به

  رويدادي -معنايي) 4  معنايي -رويدادي) 3  معنايي -معنايي) 2  رويدادي -رويدادي) 1  
  ۴۰۷۲۲۹كد سؤال: 

  شوند؟ مي توصيه راهكارها كدام آن اثر كردن خنثي براي و شود مي ناميده چه گذشته مطالب يادآوري بر جديد مطالب يادگيري تأثير -۲۷۹

  يادآوري و يادگيري بين زماني فاصلۀ كاهش و عميق يادگيري، مروركارآمد -تداخل) 1  
 يادآوري و يادگيري بين زماني فاصلۀ كاهش و عميق يادگيري، كارآمد مرور -زمان گذشت) 2  
  چندحسي مطالعۀ و فاصله با يادگيري، عميق يادگيري -زمان گذشت) 3  
  چندحسي مطالعۀ و فاصله با يادگيري، عميق يادگيري -داخلت) 4  

  ۴۷۱۳۴۵كد سؤال: 
  است؟ تر شبيه زير خطاهاي از يك كدام به »كاذب حافظۀ« -۲۸۰

  كردن حذف خطاي) 4  توهم خطاي) 3  شناختي خطاي) 2  ادراكي خطاي) 1  
  ۴۷۶۷۱۸كد 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 ۱ تیر ۱۴۰۰ (مرحلۀ ۱۸)

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، بداوطل

  هوشمند گوشی ۀوسیل به باال تصویر
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

  

  

 برگـزار ۱۴۰۰ تیـر ۴جمعـه  روز در دو، گزینـه ۱۹ مرحلـۀ آزمایشی آزمون

  گردد. می

 ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ،یگرامــ 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 نوانع (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 ۱۸ مرحل ــا ،کامــل صــورت ب اصــلۀف 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

ــیعمو  گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  م
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|.................................. زابن و ادبیات فاریس
 الدین افشین محیمسئول درس: 

موسوی نرگس  شجاعی علیرضا  الدین محی افشین  غالمی ابوالفضل

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

  پویا رضاداد   کاظم غالمی مصطفی خاکبازان 

  طاهری محمدمهدی پدرام علیمرادی 
 

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

 زهرا محمدی اکرب آخوندی  علی علیرضا دلشاد 

|.............................................. زابن انگلییس
 حسان حیدریامسئول درس: 

 طلب ندا باران  علیزاده جواد قریشی  سید میالد

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ            ریاضـ
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  مسئول درس:
شاکریسید امیرمحمد سید 

|.......... گروه ریایض  
 

  

  یارس ارشدی  زاده حسین شفیع مهرداد کیوان 
 پورحسینی امیدرضا  میراسالمی محسن سید   یبیخط رشیف علیرضا

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

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

ــوم گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   عل
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|.............................................................. فیزیک
 فرد حمید فداییمسئول درس: 

 احمد رضوانی بهمن شاهمرادی  علی نعیمی 

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

 علی فرزادتبار پور  بهنام ابراهیم ماشاءالله سلیامنی 

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

 حسن نشتایی بهرام میرحبیبی  محمد پازوکی 

 فرزانه رجایی|................................................شنایس  زمین
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|............................................................ اقتصاد
 امیر محمدبیگیمسئول درس: 

 ساز میرتا چینی

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

 ابوالفضل قاضی

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

 سید اسحق بلندنظر

|............................................................... اتریـخ
 پور محمداسماعیل سلمانمسئول درس: 

 زهرا نعمتی

|............................................................ جغرافیا
 پور محمداسماعیل سلمانمسئول درس: 

 محمدصالح فتاحی

|.............................................. شنایس جامعه
 عاطفه محمدیمسئول درس: 

 زمان کبیرمحمد

|............................................. 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 تیر ۱ آزمون عمومـی های درس ترشیحی اسخپ
  

  

  )۱۶و  ۱۲، ۹، ۷ هاي درس( ۱ فارسي*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱
  ۴۰۱۸۲۹كد سؤال: 

  است.» اسب«هر دو باره در معني  ۲در گزينۀ   

  است.» تختِ پادشاهي«دوم  تيبو در » هنگام«ست نخ تيب: گاه در ۱گزينۀ   

  است.» سرزمين«دوم  تيبو در » جغد«نخست  تيب: بوم در ۳گزينۀ   

  باشد. مي» آنچه كه بر پشت حمل كنند«دوم  تيبو در » خالصه و القصّه«نخست  تيب: باري در ۴گزينۀ   

  (جامع) ۲ فارسي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲
  ۴۳۳۳۶۶ل: كد سؤا

  دهنده/ الحاح: اصرار/ تفريط: كوتاهي كردن در كاري/ نماز پيشين: نماز ظهر   ممد: ياري  

  ) ۱۱و  ۹، ۸، ۱هاي  درس( ۳ فارسي*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۳
  ۴۷۶۸۶۵كد سؤال: 

  برَد. ه، فرمانروا، كسي كه ديگري فرمان او را مي  شد مُطاع: اطاعت  

  )۱۶ درس( ۱ فارسي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ينۀ پاسخ: گز -۴
  ۴۷۹۲۶۹كد سؤال: 

معني دگرگـون و  بـه» مقلـوب«خورده موردنيـاز اسـت نـه  معني شكسـت بـه» مغلوب«توان پي برد كه  در اين عبارت مي» غالب«از قرينۀ   

  شده. جا جابه

  (جامع) ۳(جامع) * فارسي  ۲ فارسي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵
  ۴۷۲۵۳۶كد سؤال: 

  اصالح شود.» صالح«صورت  نادرست است و بايد به» سالح«  

  ) ۱۶و  ۶هاي  ستايش و درس( ۳ فارسي*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶
  ۴۷۲۵۳۸كد سؤال: 

  ها: بررسي ساير گزينه  

  حمد و ستايش) مدح و ثنا ( : مدح و سنا ۱گزينۀ   

  ظنِّ خبر، عين عيان گردد عيان گردد  : زن خبر، عين۲گزينۀ   

  هاضمه : حازمه ۳گزينۀ   

  آمده به اين شكل هم درست است.» محظور«طور كه در كتاب درسي ذيل واژٔه  همان» محذور« ۴توجه: در گزينۀ   

  (جامع) ۱مشخصات سؤال: متوسط * فارسي  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷
  ۴۸۰۳۴۳كد سؤال: 

  نزار قبّاني : سمفوني پنجم جنوب:۱گزينۀ   

  : ديوار: جمال ميرصادقي۳گزينۀ   

  زيد طوسي بن محمد  بن : احمد: تفسير سورٔه يوسف ۴گزينۀ   

  )جامع( ۳ فارسي*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸
  ۴۷۹۲۷۶كد سؤال: 

  و » از چشم بد نگـاه داشـتن«است./ كنايه:  معني حفظ كردن است و معني ديگر نگاه با چشم متناسب به» نگاه دارد«: ايهام تناسب: ۱گزينۀ   

  كنايه هستند.» فرياد كسي رسيدن  به«

: اسلوب معادله: دو مصراع مستقل هستند و مصراع دوم مثالي براي مصراع اول است./ حسن تعليل: شاعر علت آنكه شمع را داخـل ۲گزينۀ   

  پروايي پروانه دانسته است. گذارند، گستاخي و بي شيشۀ فانوس مي

  هاي تسـبيح تشـبيه كـرده : اغراق: در هر رشتۀ موي معشوق صد دل وجود داشته باشد اغراق است./ تشبيه: دل عاشقان را به دانه۳گزينۀ   

  است.

هاي شور و تلخ و شيرين به آب واقعي است و خـالي از  آميزي: ندارد. نسبت دادن مزه : تضاد: تلخ و شور با شيرين تضاد دارند./ حس۴گزينۀ   

  آميزي. حس

  )جامع( ۳ فارسي*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۹
  ۴۷۱۴۹۹كد سؤال: 

  شود. آميزي رد مي با حس ۴نما و گزينۀ  با متناقض ۳با ايهام و مجاز، گزينۀ  ۲گزينۀ   

  جناس همسان: مشتري (خريدار)، مشتري (سيارٔه مشتري)  

  سازد. ر است، اما در معني سيارٔه مشتري با ماه ايهام تناسب ميمعني خريدا ايهام تناسب: مشتري در مصراع نخست به  

  كنايه: غالم حلقه در گوش كنايه از غالم مطيع و فرمانبر  

  استعاره: مشتري بودن ماه، تشخيص و بنابراين استعاره دارد.  
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  )جامع( ۳ فارسي*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰
  ۴۷۶۸۷۲كد سؤال: 

  »بنـواز«(تاراج كردن و آهنگ نـواختن)، » راه زدن«،  اي در موسيقي) (حجاب و نغمه)، مخالف (دشمن و گوشه» پرده«): كلمات هايهام: بيت (  

  اي در موسيقي) همگي ايهام دارند. (عاشقان و گوشه» عشاق«زني) و  زني و ضربه مي (ساز مي» زني مي«(ساز بزن و محبت كن)، 

  معني محبت است و معني ديگر آن (خورشيد) با آفتاب و ذره تناسب دارد. هر دو مصراع به در» مهر«ايهام تناسب: بيت (ج):   

  استعاره از زلف يار است.» كمند«استعاره: بيت (الف):   

  تشبيه: بيت (ب): خواجو گفتار خودش را به شكر و آب حيات تشبيه كرده است، همچنين بناگوش يار را به ماه و گل تشبيه كرده است.  

  س: بيت (د): جان و جهان جنا  

  )جامع( ۳ فارسي) * جامع( ۲ فارسي*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱
  ۴۶۹۶۳۰كد سؤال: 

  ها:  بررسي گزينه  

استعاره: گوش دل و زمزمۀ نغمۀ چنگ و عنان دل اضافۀ استعاري هستند./ ايهام: ندارد./ جناس همسان: چنـگ (سـاز چنـگ) و چنـگ  ) ۱  

  (دست)

  ) استعاره: سرگشتگي دل و ذاكر بودن آن، تشخيص و استعاره است./ ايهام: ندارد./ جناس همسان: ندارد.۲  

شب گذشته (زلف سياه تو بيشتر  -۲شانه (زلف سياه تو زيادتر از دوش توست)  -۱) استعاره: ندارد./ ايهام: دوش در مصراع دوم ايهام دارد: ۳  

  ب گذشته) و دوش (شانه)از ديشب است)./ جناس همسان: دوش (ش

  / جناس همسان: ندارد.۱۰۰۰عدد  -۲بلبل  -۱) استعاره: نصيحت كردن بلبل تشخيص و استعاره است./ ايهام: هزار: ۴  

  )۱۷ درس( ۳ فارسي*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲
  ۴۰۳۸۶۷كد سؤال: 

  ر حالت است: بيانگ ۳ها نشانۀ جمع است، اما در گزينۀ  در همۀ گزينه» ان«  

  افشاني است. شكرفروش مصري) در حال آستين مگس) دست شوق بر سر و آن ( شكرفروش مصري از حال مگس خبر ندارد، اين (  

  ) ۳ و ۱ هاي درس( ۳ فارسي*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳
  ۴۷۹۲۷۷كد سؤال: 

  مالت آمده است:در اين گزينه حذف فعل اتفاق نيفتاده است و فعل تمام ج  

  توان يافت؟ / لب را مگشا، بهتر از خاموشي چه مي اگر حاصل هر دو جهان را به سخن بدهند  

  ها: بررسي ساير گزينه  

  : بلكه بر گردون گردان [اعتمادي] نيست: حذف نهاد۲گزينۀ   

  قرينۀ لفظي از [است]: حذف فعل بهني : امروز در جهان ناز ما به نياز است و او از نياز فارغ [است] و از ناز بي۳گزينۀ   

: اين لطايفي را كه من گفتم، كه [آن لطايف را] گفت؟/ اين تطاول كز سر زلف تو من ديدم، چه كسـي [آن تطـاول را] ديـد؟: حـذف ۴گزينۀ   

  مفعول

  )۹و  ۸هاي  درس( ۳ فارسي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴
  ۴۷۱۵۰۴كد سؤال: 

  :۲و شكل درست نمودار گزينۀ  مميز است» سير«  

  

  
  ) ۱۴ درس( ۳ فارسي*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵

  ۴۰۳۸۶۸كد سؤال: 
 ها يـك نقـش است. در ساير گزينـه» ميهن«بدل از » كوير«است و » آزاد«معطوف به » دامن گستر«كار رفته:  در اين گزينه، دو نقش تبعي به  

  تبعي وجود دارد: 

  ، ميانوند است، حرف عطف نيست.)»هزار و صد«معطوف به مُهر است. (واو در » نشان: «۲گزينۀ   

  ميانوند است و واو بعدي، ربط است.)» دست و پاگير«است. (واو در » اصل«بدل از » مزينان: «۳گزينۀ   

  پر است. بدل از مرغان الماس» ستارگان زيبا: «۴گزينۀ   

  )۷ درس( ۳ فارسي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳: گزينۀ پاسخ -۱۶
  ۴۷۶۸۷۸كد سؤال: 

درسـت «معناي  بـه ۳سازد، ولي در گزينۀ  اي با اجزاي مفعول و مسند مي است و جمله» گردانيم مي«معناي  در همۀ ابيات به» سازيم مي«فعل   

  ش مسند وجود دارد.هم نق ۴و  ۱هاي  پذيرد. در مصراع اول گزينه است و مسند نمي» كنيم مي

  )۱۶ درس( ۱ فارسي*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۷
  ۴۷۰۸۳۵كد سؤال: 

گويـد:  پردازد و مي هاي الهي مي به ناتواني انسان در شكر نعمت ۴اشاره دارند، ولي بيت » شكرِ نعمت، نعمتت افزون كند«همۀ ابيات به مفهوم   

  اي، خود اين كار نيز يك نعمت است. ت به ما دادههمين كه تو (خداوند) اجازٔه شكر نعم

  )۱۶ درس( ۱ فارسي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۸
  ۴۷۰۸۳۶كد سؤال: 

  پوست) با شستن از بين برد. شود سياهي را از زنگي (سياه داند؛ همچنان كه نمي فايده مي نصيحت كردن را براي عاشق بي ۴بيت   

  اند. هاي دلسوز را خواهان كند و عمل كردن به نصايح انسان دلسوزي را توصيه ميساير ابيات نصيحت و   

  )۷ درس( ۲ فارسي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۹
  ۴۳۳۳۵۸كد سؤال: 

  ها ازلي بودن عشق است: وفاداري عاشق حتي پس از مرگ است، اما مفهوم صورت سؤال و ساير گزينه ۳ممفهوم گزينۀ   

ـــ ـــم كردهآب و خ ـــر ه ـــق ب ـــد اك عش  ان
 

ــت و آب  ــاك اس ــن از آن خ ــت م ــس سرش  پ
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  ) ۱ درس( ۲ فارسي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۰
  ۴۳۳۳۹۴كد سؤال: 

  بيند. ضرورتي براي آن نمي ۳بيت صورت سؤال بر تالش براي كسب روزي تأكيد دارد و در مقابل گزينۀ   

  ها: مفهوم ساير گزينه  

  اي كسب روزي بايد تالش كرد و نگران نبود.: بر۱گزينۀ   

  : حريص براي رزق بيشتر تالش بيهوده دارد.۲گزينۀ   

  : انسان نبايد براي كسب روزي منّت مردم را بكشد. ۴گزينۀ   

  )۱۷(درس  ۲* فارسي  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۱
  ۴۳۳۳۹۹كد سؤال: 

» اي، بعدي را دريـاب   حال كه چيزي را از دست داده«گويد:  كه مي ۳شود، ولي بيت گزينۀ  ديده مي ۳و  ۱هاي  در بيت» اغتنام فرصت«مفهوم   

  با عبارت صورت سؤال انطباق بيشتري دارد.

  ) ۱۴(درس  ۳ي فارس*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۲
  ۴۷۹۲۸۹كد سؤال: 

ها اين است كه خدا  مفهوم ساير گزينه  كند، اما  نور الهي بر دل هركسي تجلي نمي اين است كه هركسي اليق نور الهي نيست و ۳مفهوم گزينۀ   

  وحدت وجود). در همۀ عالم هست و عالم چيزي جز خدا نيست (

  )۸(درس  ۳مشخصات سؤال: متوسط * فارسي  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۳
  ۴۷۵۹۵۴كد سؤال: 

گويـد: هـركس از تحمـل درد،  نيز شاعر مي ۲در گزينۀ ». شود و سعادتمند مي ببيند كامياب  هركس سختي«مفهوم بيت سؤال اين است كه   

  نشيند. قامتش دوتا و خميده شود، مثل تير راست به هدف مي

  ها: مفهوم ساير گزينه  

  طلب نيست، در حقيقت آسوده است). ) آسايش در ترك آسايش است (كسي كه راحت۱  

  ) عاشق جز جفاي معشوق آرزويي ندارد.۳  

 خيزد). طور كه ني داراي شكر خاموش است و صدايي از آن برنمي هنر است (همان كسي كه ادعاي فضل و هنر دارد، بي) ۴  
  )۱۲(درس  ۳مشخصات سؤال: متوسط * فارسي  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۴

  ۴۷۴۹۱۵كد سؤال: 

 گـذر داسـتان به يارتباط يهتوص نيا كه كند گذر زانسو آتش از تواند يم ،كند يدور ينوش باده از يكس اگر كه است نيا از سخن ۱ ۀنيگز در  

 از تـوان يم يپاك و ياريع كامل صورت در كه است نيا از سخن آتش از اوشيس گذر درس همانند ها نهيگز ريسا در ، اما ندارد آتش از اوشيس

  .كرد عبور آتش

  ) ۱۳ درس( ۳ فارسي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۵
  ۴۰۳۸۷۵كد سؤال: 

  ، شعر گفتن از سرِ درد و بيان رنج است. همفهوم مشترك منظومۀ صورت سؤال و ابيات الف و   

 

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۶
  ۴۷۶۷۹۰کد سؤال: 

  ترجمـه نشـده اسـت/  ۴در گزینـۀ » لکـنّ «نادرسـت اسـت/  ۴در گزینـۀ » رو خـواهی شـد روبه) / «۳و  ۱های  کنی (رد گزینه تظّن: گامن می  

  زائد است. ۳در گزینۀ » قطعاً «ها)/  ماضی است (رد سایر گزینه» ملّا قطعته) / «۴صفت است نه قید (رد گزینۀ » الّصعب«ضمناً 

  )جامع( ۲ قرآن عربی، زبان*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۷
  ۴۷۲۴۸۱کد سؤال: 

 صفت است نه قیـد» الکثیرون) / «۴الزم است نه متعّدی (رد گزینۀ » لِتنترش«) / ضمناً ۳و  ۱های  فعل مضارع التزامی است (رد گزینه» لِتنترش«  

  ).۳است (رد گزینۀ » کثیر من«معادل » بسیاری از) / «۴اسم تفضیل نیست (رد گزینۀ » الکثیرون« ) /۱(رد گزینۀ 

  )۷ درس( ۱ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۸
  ۴۷۰۸۷۲کد سؤال: 

  )ها سایر گزینهطنان ما (رد نا: آگاهی همو یانتباَه ُمواطن /)ها سایر گزینهشود (رد  تُسبُِّب: سبب می  

  ) ۳ درس( ۱ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۹
  ۴۷۶۷۶۸کد سؤال: 

مـن: چـه ) / «۴و  ۲های  بخشـد (رد گزینـه ) / یغفـُر: می۴و  ۲های  ) / الّذنوب: گناهـان (رد گزینـه۲و  ۱های  إستَغَفروا: آمرزش خواستند (رد گزینه  

  ) ۴و  ۱های  زینه(رد گ »کسی

  )۷ درس( ۲ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۰
  ۴۷۹۱۶۸کد سؤال: 

  »أو: یا»/ «والدي: پدرم: «۱گزینۀ   

  نادرست است. » دچار شده بود»/ «أصبح مصاباً: دچار به ... شد»/ «الّشلل الّدماغّي: فلج مغزی: «۲گزینۀ   

 »أصبح مصابا: دچار شد»/ «توانست مل یکن یقدر: منی»/ «اغّي: فلج مغزیالّشلل الّدم: «۳گزینۀ   

  ) ۱ درس( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۱
  ۴۷۲۴۸۲کد سؤال: 

  » اقتصـاد نفتـی) / «۴فعل مضارع بیایـد، بایـد التزامـی ترجمـه شـود (رد گزینـۀ » لعّل «و » لیت«) / بعد ۳و  ۱های  ای کاش (رد گزینه لیت:   

  ).۳نادرست است (رد گزینۀ » توانایی این را داشته باشد) / «۱معادل دقیقی نیست/ بلدنا: رسزمین ما، کشور ما (رد گزینۀ  ۴در گزینۀ 
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  ) ۳(درس  ۳* عربی، زبان قرآن  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۲
  ۴۰۷۲۶۷کد سؤال: 

  / ألـف دینـار آَخـَر: هـزار دینـار دیگـر ) ۳ماضی هستند (رد گزینۀ  »أََمر«و  »أَعجَب «) / ۲و  ۱های  گزینه مضارع مجهول است (رد »یُعطَی«  

  ) ۲و  ۱های  (رد گزینه

  ) ۲ درس( ۳ قرآن عربی، زبان*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۳
  ۴۷۱۴۱۵کد سؤال: 

  ها:  علّت نادرستی سایر گزینه  

  ه است نه استمراری!/ فشلنا قریب: شکست ما نزدیک است. ماضی ساد» تَقّدم) «۱  

  !آزاد شودجز برای خدای متعال  هر عبادتی) انسان باید از ۳  

  دهد! ترجیح می ها آنشکارهای زنده را بر مردۀ  ماهی) این ۴  

  ) ۳(درس  ۳سؤال: دشوار * عربی، زبان قرآن  مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۴
  ۴۷۱۴۱۷کد سؤال: 

  ها:  نادرستی سایر گزینهعلّت   

  زائد است. » منجم«در ابتدای » کَ «کار نرفته است (کّل)/  به هر) ۲  

  زائد است. » حیاتنا«در » نا«کند/ ضمیر  معنا را به ماضی منفی تبدیل می» مل) «۳  

  نادرست هستند.  و نادرست است/ جمع بودن لحظات و ماضی بودن فعل نیز» داشنت«معنای  در ابتدای عبارت به» لـِ ) «۴  

  ) ۳ درس( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۵
  ۴۰۷۲۷۱کد سؤال: 

جایگاه عمل،  ۀها دربار  گزینه سایر .است نادرست ۱است، گزینۀ » سخن«نسبت به » عمل«جایگاه باالی  ۀبا توجه به معنای عبارت که دربار   

  گویند. سخن می
  ۴۶۹۵۴۹کد سؤال: 

  منتترجمۀ:  

کردند، ناگاه یکی از آن دو از سـخن  گو میو  که با هم گفت تریِن دوستانش در سفر همراه شد! در راه همچنان یکی با دوستی از قدیمی

 انهـای بیابـان بـا انگشـت خورده روی شن را کتک زد! دوست کتک دوستشرحامنه  پس بی، دیگری عصبانی شد و نتوانست خود را کنرتل کند

ای رسـیدند،  را ادامه دهند! پس از چند ساعت به رودخانـه سفرهم  ، سپس برخاست تا با»امروز یکی از دوستانم مرا کتک زد«وشت: خود ن

خـورده احسـاس کـرد جریـان آب  کتـک پس در آن پریدند تا کمی شنا کنند و آنچه را که در راه رخ داده بود، از یاد بربند که ناگاه [دوسـِت]

رو دوستش را صـدا زد و از وی کمـک خواسـت! دوسـتش شـتافت و او را از غـرق شـدن نجـات داد!  این کشاند، از اعامق میت او را به باشدّ 

امـروز کسـی جـز «نوشـت:  کـه بـر آن می در حـالی، هـای سـاحل کـرد روی سـنگ حکّـاکیکه غریق از مرگ نجات یافت، رشوع به  هنگامی 

جز خوبیـت را «پرسید که به او گفت: از او نگام خداحافظی دوستش با تعّجب از راز کارش ه»! تریِن دوستانم مرا نجات نداد داشتنی دوست

 »ت را بر شن ننوشتم تا برای همیشه از بین برود!ا بر سنگ ننگاشتم تا همیشه مباند و جز بدی

  (جامع) ۳ربی، زبان قرآن ع*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۶
  ۴۶۹۵۵۰کد سؤال: 

  ها: زينهگترجمۀ   

 ها عصبانی شد.) ! (یک نفر از آنگفتند، عصبانی شدند که با یکدیگر در طول سفر سخن می دو دوست همچنان) ۱  

  ! (یک نفر دیگری را زد.)ها آنچه را که رخ داده بود، نوشت دو روی شن ، آنگاه یکی از آنشدت زدند یکدیگر را بهپس ) ۲  

 (تا رسیعاً پاک شود.) او به ستم روا داشته، به یاد آَوَرد! وستش در حّق ش آنچه را که دا تا همیشه در زندگی) ۳  

 شان منانده بود! که جز خوبی میان دو دوست با یکدیگر خداحافظی کردند در حالی) ۴  

  مع)جا( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۷
  ۴۶۹۵۵۱کد سؤال: 

  ............... »خورده خواست  دوست کتک«عبارت سؤال: ترجمۀ   

  ها: گزينه ۀترجم  

  برود! بنویسد تا همراه بادها [از بین]ها  روی شنآنچه را که دوستش انجام داده بود، ) ۱  

  بدکاری دوستش را نشناخته شامرد و هرگز اثری از آن را در دلش باقی نگذارد!) ۲  

   از بین برود! ش فوراً ا گینیکوکاری را روی سنگ چنان بنگارد که در زند ) ۳  

  رسعت فراموش کند! همیشه نیکی دوستش را به یاد آَوَرد و بدی وی را به) ۴  

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۸
  ۴۶۹۵۵۲کد سؤال: 

  ها: گزينهترجمۀ   

  کشاند! او را به اعامق رودخانه میدوست غریق ، شک جریان آب خورده نبود، بی کتک اگر [دوسِت]) ۱  

  !حک کردنوشت و ، رخ داده بودرا خورده، شگفتی را در دوست خود برانگیخت آنگاه که آنچه  کتک) ۲  

   !شدرحمی کتک زد، از راه رفنت ناتوان  خورده، پس از آنکه دوستش او را با بی کتک) ۳  

  ولی یاری نشد!، را از مرگ نجات دهد خورده، دوستش را مانند غریق صدا زد تا وی کتک) ۴  
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  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۹
  ۴۶۹۵۵۳کد سؤال: 

  ها: گزينهترجمۀ   

  ای نشده است.)  (در منت به آن اشاره سازد! اش را بر سنگ و نادان آن را بر شن می دانا خانه) ۱  

  بَرَد! هایت را از یاد می کند و بدی هایت را پخش می نیکیتنها با کسی همراهی کن که ) ۲  

 شناسی! ها را در سفرها می هاست و تو آن ترین آن بدان که بهرتین برادران، قدیمی) ۳  

 مانی! واسطۀ لغزش یا ایرادی در او ترک نکن، پس بدون دوست می ) دوستت را به۴  

  )جامع( ۳ قرآن زبانعربی، *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۰
  ۴۶۹۵۵۴کد سؤال: 

  ها: گزینه بررسی سایر  

  فعٌل و فاعل » نَْفس«بزیادة حرفین: إ، ت/ فعل و فاعله  ثالثة حروف  بزیادة) ۲  

  »إفتعال«من باب  » إنفعال«مبعنی املضارع اإللتزامّي/ من باب   ) مبعنی املستقبل۳  

  معلوم الزم/ مجهول   ) متعدٍّ ۴  

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴سخ: گزینۀ پا -۴۱
  ۴۶۹۵۵۵کد سؤال: 

  ها: گزینه بررسی سایر  

 نکرة -مذکّر -مفرد -اسم الفاعل من مصدر مجرّد  ) فعل ماٍض ۱  

  وعطلق للنّ اململفعول ا موصوفه  أکیدطلق للتّ اململفعول ا نکرة/ موصوفه ) معرفة ۲  

  صفٌة و منصوب موصوفه املفعول املطلق للّنوع   و منصوب مفعول) ۳  

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۲
  ۴۶۹۵۵۶کد سؤال: 

  ها: گزینه بررسی سایر  

 أسلوب الحرص  ستثناء/ مستثنی و منصوب و أسلوب الجملة لإل »ب ب ح«حروفه األصلّية  » ب ح أ«) حروفه األصلّية ۱  

  فضیل اسم التّ   ) فعل ماض۲  

  فضیل اسم التّ   ) فعل مضارع۴  

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۳
  ۴۷۱۴۰۰کد سؤال: 

  مفتوح است.  جمع مذکر سامل» ن«ُمْجتَهدیَن، درست است؛ زیرا صفت باید با موصوف در تعداد مطابقت مناید. [طّالٍب مجتهدیَن]  مجتهَدیِن   

  ) ۲و  ۱های  درس( ۲ قرآن عربی، زبان*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۴
  ۴۰۱۱۷۰کد سؤال: 

  مفعول است که اسم فاعل است.» املؤِمنین«فاعل است که اسم مفعول است و » املرَسلونَ ) «۱  

  م مفعول و مفعول است.اس» املَجرَّب«اسم فاعل و مبتدا است و » الّناِدم) «۲  

ع«است، اسم فاعل و فاعل جمله است و » شاعر«که جمع » الّشعراء) «۳     ، مفعول جمله و اسم مفعول است.»امللمَّ

  ، اسم مفعول و مفعول جمله است.»مکتوبات«اسم فاعل و فاعل جمله و » املعلِّمون) «۴  

  ) ۴و  ۳های  درس( ۱ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۵
  ۴۰۱۹۰۵کد سؤال: 

  : فعل مزید»اِکَتَشَف و تَنبِعُث «) ۲  د: فعل مجّر »یَبُسطُ « /فعل مزید »:یُرِسُل و تُثیرُ «) ۱  

  فعل مزید  »:حاَوَل و أرَسلوا«) ۴    فعل مزید »:أنشأ و إستعمر«) ۳  

  ) ۳ درس( ۳ قرآن زبانعربی، *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۶
  ۴۰۳۷۹۹کد سؤال: 

  منه است.  مستثنی» ءکّل يش« ۱ ۀدر جمله آمده باشد. در گزین »إّال «منه قبل از  اسلوب استثناء آن است که مستثنی  

  باشد نه استثناء. منه نیامده است و اسلوب حرص می مستثنی »إّال «قبل از  جمله منفی است و ها در سایر گزینه  

  )۶ درس( ۲ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴گزینۀ پاسخ:  -۴۷
  ۴۷۰۵۹۴کد سؤال: 

اّول » ال«امـر وجـود نـدارد و » لِــ« ۳امر نیست. در گزینۀ » لِـ«ناهیه ولی » ال« ۲ناهیه است. در گزینۀ » ال«امر بوده، ولی » لِـ« ۱در گزینۀ   

  دوم نافیه است.» ال«ناهیه و 

  ) ۴ درس( ۳ قرآن عربی، زبان*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱سخ: گزینۀ پا -۴۸
  ۴۷۹۲۰۹کد سؤال: 

  شود. ترجمه می» مانند«الیه باشد که معادل  منظور از صورت سؤال مفعول مطلق نوعی است که دارای مضاف  

  »ها مبارزه کن! مخلص ماننددر راه پروردگارت : «۱ترجمۀ گزینۀ   

  )جامع( ۲ قرآن عربی، زبان*  ساده: سؤال اتمشخص ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۹
  ۴۶۹۵۳۴کد سؤال: 

شـود تـا  منفـی می» مل«اسـت کـه بـا » تکـونینَ «شود، مضارع آن  در آخرش شناخته می» ِت «فعل ماضی لِلمخاطبة است و از شناسۀ » کُْنِت «  

  معادل ماضی ساده منفی ترجمه شود. (مل تکوين)

  )۶ درس( ۲ قرآن عربی، زبان*  دهسا: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۵۰
  ۴۷۰۵۹۵کد سؤال: 

   کند. آن را معادل ماضی منفی میقبل از فعل مضارع، » مل«  
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  )۷ درس( ۳ زندگي و دين*  دهسا: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۱
  ۴۷۱۵۴۳كد سؤال: 

   كند. كننده در او اثر نمي قساوت قلب حالتي است كه قلب انسان نسبت به حق تسليم نيست تا آنجا كه نصيحت هيچ نصيحت  

   جويـد و  آن بيـزاري ميشـدت از  شود، شخصيت آلوده و وحشتناك فرداي خود را ببيند، به اگر انسان هنگامي كه اولين گناه را مرتكب مي

دهد و پس از آنكه به گناه آلوده شد و خود را به  گيرد، در ابتدا تن به گناه مي تدريج شكل مي كند، اما چون آن شخصيت آلوده به دوري مي

  كند. آن عادت داد، آن تنفر اوليه را نيز فراموش مي

  )۱۵ درس( ۲ زندگي و دين*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۲
  ۴۶۹۶۷۲كد سؤال: 

  به آن اشاره شده است. ۴شكني است كه در گزينۀ  جمهوري آمريكا برخالف تعهد برجام آن را زير پا گذاشت؛ پس اين مطلب، مصداق پيمان رياست  

  ) ۴ درس( ۲ زندگي و دين*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۳
  ۴۰۱۲۱۷كد سؤال: 

 اي از  نشـانهانّي قد جئتكم بĤيةٍ من ربّكم انّي اخلق لكم من الطّين كهيئة الطّير ...، من بـا (فرمايد:  مي قرآن كريم از زبان حضرت عيسي   

اي شود و كور مـادرزاد را و   دمم، به اذن خدا پرنده سازم و در آن مي ام برايتان از گِل چيزي چون پرنده مي (معجزه) نزد شما آمده پروردگارتان

  )كنم. دهم و به فرمان خدا مردگان را زنده مي گرفته را شفا مي برص

  ) ۱۳ درس( ۲ زندگي و دين*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۴
  ۴۰۱۲۱۶كد سؤال: 

كـه خوشا به حال كسي «فرمايد:  در اين مورد مي هاي منتظران است كه پيامبر اكرم  يكي از مسئوليت هاي امام عصر  پيروي از فرمان  

  »به حضور قائم برسد در حالي كه پيش از قيام او نيز پيرو او باشد.

  )۹ درس( ۱ زندگي و دين*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۵
  ۴۷۶۹۱۵كد سؤال: 

   ست؛ زيرا با وجود اند، بسيار ضروري ا ها و الگوهايي كه راه را با موفقيت طي كرده و به مقصد رسيده براي حركت در مسير هدف، وجود اسوه

  اين الگوها:

: ثابت شدن راه موفقيت       اوّالً

: استفاده از تجارب آن       ها ها و عمل مانند آن ثانياً

  تر به هدف رسيد. روي از آنان سريع توان از آنان كمك گرفت و با دنباله تر: مي از همه مهم    

   ن را اسوه قرار داد، بايد گفت:سال آن بزرگوارا ۱۴۰۰توان پس از  در پاسخ به پرسش چگونه مي  

كنند، نيست. اسوه بودن در اموري است كه همواره براي بشر خوب  طور طبيعي و با تحوالت صنعتي تغيير مي اين اسوه بودن در اموري كه به    

  اند. ارزش بوده و با

  ) ۱۴ درس( ۱ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۶
  ۴۰۱۸۲۵كد سؤال: 

   تر و آثار و ثمـرات فـردي و اجتمـاعي آن  ارزش تر انجام شود، نزد خدا با  تر و دقيق وظيفۀ الهي حجاب، مانند هر عمل ديگري، هرچه كامل

  رساند. تر است و فرد را به رشد و كمال معنوي باالتري مي افزون

    باشد) است. معنوي ميمبيّن شناخته شدن زنان به عفاف (كه كمال » ذلك ادني ان يعرفن«عبارت  

  ) ۱۳ درس( ۱ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۷
  ۴۷۰۸۲۰كد سؤال: 

    اعمالي نظير گذاشتن سيگار بر لب و پوشيدن لباس نامناسب و نامتعارف و... ، نشانۀ ضعف روحي و ناتواني در اثبـات خـود از راه درسـت و

  سازنده است.

    امام صادق» :آيد خدا آراستگي را دوست دارد و از ژوليده بودن بدش مي«  

  )۶ و ۴ هاي درس( ۱ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۸
  ۴۷۲۵۹۰كد سؤال: 

ت كنيـد كـه دقـ» شوند. مردم [در دنيا] در خوابند، هنگامي كه بميرند، بيدار مي«نمايد كه  ، اشاره به اين موضوع ميحديث پيامبر اكرم   

دهندٔه وجود و تداوم آگاهي و افزايش آن پس از مرگ است. كه آيـۀ شـريفۀ  اين امر نشان باشد كه  منظور از بيداري در اين حديث آگاهي مي

ي پـس از مـرگ و در نيز با توجه به مكالمۀ گناهكاران با خدا در برزخ به تداوم و وجـود آگـاه )حتّي اِذا جاءَ اَحَدَهُمُ الْمَوتِ قالَ رَبّ ارجِعون(

  نمايد. برزخ، اشاره مي

  ) ۱ درس( ۱ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۵۹
  ۴۷۶۹۲۰كد سؤال: 

معناي آن است كه يك چيز جامع، دربردارندٔه چيزهاي ديگر است. وقتي هـدف برتـر  ، به»چون كه صد آمد، نود هم پيش ماست«المثل  ضرب  

تر خود نيـز كـه در  اوند گردد و كارهاي دنيوي هم براي رضاي خدا انجام شود. انسان به ساير اهداف دنيوي و كوچكزندگي جلب رضايت خد

  رسد. دل اين هدف بزرگ قرار دارند، مي

  .گردد برداشت مي )مَن كانَ يُريدُ ثوابُ الدُّنيا فَعِنداهللاِ ثَوابُ الدُّنيا و اآلخِرَة(اين مفهوم از دقت در آيۀ شريفۀ   

  )۱۰ درس( ۱ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۰
  ۴۷۹۳۳۶كد سؤال: 

 رايـز نباشد؛ آگاه مصلحت آن به خود اوست، گرچه مصلحت د، بهيآ دست به كه اي نتيجه فه، هريوظ انجام صورت در كه داند مي متوكل انسان  

در  ميپنـدار يم خود نفع به را ييزهايچ يگاه. ميكن ينم درك ما كه دارد توجه ييها صلحتم به و مينيب ينم ما كه نديب يم را يا ندهيآ خداوند

  .است مطلب نيهم قاًيدق، هم ۲ ۀنيگز مفهوم. ماست نفع به كه يحال در، ميدان يم خود ضرر به را يامور اي ماست ضرر به كه يحال
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  ) ۳ درس( ۲ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۱
  ۴۰۱۲۲۰كد سؤال: 

توان از آن، يكسان بودن محتـواي اصـلي  كند كه مي در اين بيت، شيخ محمود شبستري عارفِ نامي به يكي بودن خط رسالت انبيا اشاره مي  

  آوران الهي را برداشت كرد. دعوت پيام

  )۹ درس( ۲ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۲
  ۴۰۱۲۲۵كد سؤال: 

   تدريج مسير حكومت را عوض كردند و بـراي خـود و اطرافيانشـان  عباس، به اميه و بني تبديل حكومت عدل نبوي به سلطنت: حاكمان بني

  قيمت انباشته كردند. هاي بزرگ و مجلل ساختند و خزائن خود را از جواهرات گران كاخ

    مسير، جامعۀ مؤمن و فداكار عصر پيامبر اكرم اين تغيير توجه به سيره و روش پيامبر اكرم  طلب، تسليم و بي اي راحت  را به جامعه 

  رو شوند و نتوانند مردمان آن دوره را با خود همراه كنند. با مشكالت زيادي روبه تبديل كرد. اين تغيير فرهنگ، سبب شد ائمۀ اطهار 

  )۱۶ درس( ۲ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۳
  ۴۷۰۴۸۹كد سؤال: 

خالق جهان در نظر آنان بزرگ است. از اين جهت، غيرخدا «فرمايد:  اند مي هايي كه عزت خود را در بندگي خدا يافته در وصف انسان علي   

  »در نظرشان كوچك است.

  ) ۳ درس( ۳ زندگي و دين) * ۵ درس( ۲ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۴
  ۴۷۲۵۹۳كد سؤال: 

 توانسـت عـالم غيـب و مـاوراي اي از كمال نائل شد كـه مي  و در مسير قرب الهي به مرتبه با انجام وظايف عبوديت و بندگي رسول خدا 
  

      

    )فاعْبُدوهُ هذا صِراطٌ مستقيم(  

  است. كه اين مرتبه همان مقام واليت معنوي رسول خدا  اذن خدا در عالم تصرّف نمايد.  طبيعت را مشاهده كند و به

  )۸ درس( ۳ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۵
  ۴۰۳۵۷۹كد سؤال: 

   كشاند تا در اين فراينـد تـدريجي،  ميسمت گناه  گام و آهسته به به روش ديگر شيطان براي كشاندن انسان به شقاوت اين است كه او را گام

  متوجه زشتي گناه و قبح آن نشود و اقدام به توبه نكند.

   كند، اما اگر انساني غرق گناه شود، ديگر معلوم نيست كه ميل به توبه پيدا كند. درست است كه هر وقت برگرديم خدا قبولمان مي  

  ) ۱ درس( ۳ زندگي و دين) * ۱۴ درس( ۲ گيزند و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۶۶
  ۴۰۳۵۸۴كد سؤال: 

    بيانگر ضرورت پذيرش واليت الهي است. )أطيعوا اهللا(آيۀ صورت سؤال با عبارت  

    باشد. ها مي سط آن، شركت مردم در انتخابات خبرگان رهبري و انتخاب رهبر توقبوليت رهبرماز مصاديق  

  ) ۲ درس( ۳ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۷
  ۴۰۷۳۸۷كد سؤال: 

  !»تو پروردگار منيخداي من! مرا اين عزّت بس كه بندٔه تو باشم و اين افتخار بس كه «
  

  توحيد در ربوبيت  

    

 )السّماوات ... ربّقل من (  

  )۹ درس( ۳ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۸
  ۴۶۹۶۸۳كد سؤال: 

   گـاه موقعيـت  ها است تـا هيچ گناه كبيره شمرده شدن روابط جنسي خارج از چارچوب شرع (زنا) حكمي براي ديروز، امروز و فرداي انسان

  خطر نيفتد.  ها به خانواده متزلزل نشود و سالمت جسمي و روحي انسان

   قوانين عصر حاضر با قوانين دين در تعارض است و عمل به احكام الهي بسيار سخت است، اما از آنجا كه ايمان داريـم ايـن رغم اينكه  علي

  شويم.  نفس باال و توكّل بر او وارد عمل مي هاي خداست، با اعتمادبه قوانين فرمان

 :در اين صورت 
 

 نماييم. گران نسبت به اسالم فراهم مي) زمينه را براي آگاهي دي۱

  كنيم. ) از اسالممان در صحنۀ عمل و زندگي دفاع مي۲

  )۱۰ و ۲ هاي (درس ۳ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۹
  ۴۷۱۵۴۸كد سؤال: 

   خوانيم كه رسول خدا  در معيار اول تمدن اسالمي مي د معبودي جز اهللا نيست (ال اله الّا اهللا)، تـا رسـتگار اي مردم بگويي «فرمايند:  مي

  »شويد.

    فقط يك شعار نيست، بلكه پايبندي به آن، همۀ زندگي فرد مسلمان را در رابطه با خدا، خويشتن، خـانواده، اجتمـاع و » ال اله الّا اهللا«جملۀ

  دهد. ديگر مخلوقات تغيير مي

  )۵ درس( ۳ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۰
  ۴۷۲۶۰۲كد سؤال: 

    كند. خاطر آن است كه] خداوند هرگز به بندگان ستم نمي خاطر كردار پيشين شماست و [نيز به به عقوبت]اين [(فرمايد:  آيۀ شريفه مي(  

آثـار و عواقـب اعمـالش و جبـران و  اين آيه با اشاره به مجازات و كيفر انسان به مسئول بودن انسان در برابـر كارهـاي خـود و پـذيرش    

  نمايد. رساني به ديگران اشاره مي زيان

   پذيري مسئوليت«دهند، نه  نشان مي» تفكر و تصميم«هم بيانگر اختيار هستند، اما آن را از راه  ۳و  ۱هاي  دقت كنيد گزينه.«  
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  )۶ درس( ۳ زندگي و دين*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۱
  ۴۷۶۹۲۷: كد سؤال

  سنت امداد خاص (توفيق الهي):  

  باشد. مانند: يافتن دوست خوب ... هاي ديگر توفيق الهي، ايجاد زمينۀ مناسب براي رشد و تعالي مؤمن مي از جلوه  

  نمايد. ، به آن اشاره مي)لنهدينُّهم سبلنا و اِن اهللا لمع المحسنين(و آيۀ   

  ) ۱۱ درس( ۱ زندگي و دين * دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۲
  ۴۷۰۸۲۱كد سؤال: 

شرط محبت و دوستي با خدا  )اگر خدا را دوست داريد از من پيروي كنيد تا خدا دوستتان بدارد و گناهانتان را ببخشد ...(مطابق آيۀ مذكور   

  محبت خدا به انسان است. يعني )يحببكم اهللا(عنوان نمونه و مصداقي از  به )يغفر لكم(اطاعت از اوست و 

  ) ۱۲ درس( ۱ زندگي و دين*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۳
  ۴۷۰۸۲۲كد سؤال: 

   گيرد.  خوردن شراب حرام است و اگر انسان با چيز حرامي روزٔه خود را باطل كند، كفارٔه جمع به او تعلق مي  روز روزه  ۶۰يعني هم بايـد

  فقير طعام دهد. ۶۰م به بگيرد و ه

   گيرد  استفراغ جزو مبطالت روزه است، اما كار حرامي نيست و از آنجا كه عمدي بوده به انسان كفّارٔه جمع تعلق مي  فقير را طعـام  ۶۰يا

  روز روزه بگيرد. ۶۰دهد يا 

  )۵ درس( ۲ زندگي و دين*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۴
  ۴۷۹۳۳۹كد سؤال: 

 الكتاب علّمهمي و هميزكّي حي) وو ابالغ و افتيدر( اتهيآ هميعل تلواي انفسهم من رسوالً هميف بعث اذ نيمنؤالم يعل اهللا منّ لقد( يۀآ به توجه با  

 انجـام ار يوح ميتعل و ابالغ كه مردم خود جنس از يامبريپ ارسال با خداوند )نيمب ضالل يلف قبل من كانوا ان و) ينيد تيمرجع( ةالحكم و

  .است داده نجات آشكار يگمراه از را ها آن و گذاشته منت مردم دهد، بر يم

  )۶ و ۴ هاي درس( ۳ زندگي و دين*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۵
  ۴۰۷۳۹۵كد سؤال: 

    توجه كنيد. ۴در درس » بررسي«به بخش  

    :يعنـي  )سوي آنان متمايل خواهم شد و از جاهالن خـواهم بـود ز من بازنگرداني، بهو اگر مكر و نيرنگ آنان را ا(به ترجمۀ آيه دقت كنيد

كند و از او  با خدا راز و نياز مي داند و از طرفي در اين آيه يوسف  عامل دوري خود از گناه را لطف و رحمت و توفيق الهي مي يوسف 

  كند تا از نيرنگ زليخا و ديگران در امان باشد. درخواست مي

    هاي تقويت اخالص تركيب شده است. از راه» راز و نياز با خداوند و كمك خواستن از او«توجه كنيد كه اين آيه با تيتر  

 

  ) ۳ درس( ۱ انگليسي زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۷۶
  ۴۰۱۸۴۴كد سؤال: 

  پرسش را درست پس از اتمام آزمون به ياد آوردم. ۳دار است. پاسخ  عاً خندهترجمه: واق  

اند و يكي (به ياد آوردن) پس از ديگري (انجام دادن) رخ داده و هيچ تالقي بـين ايـن دو عمـل  توضيح: از آنجايي كه هر دو عمل در گذشته  

  توان آن را استمراري كرد. است و نمي state افعالاز  rememberداشته باشيد كه فعل  توجهنبوده، هر دو گذشتۀ ساده هستند. 

  )۱(درس  ۲) * زبان انگليسي ۲و  ۱هاي  (درس ۱بان انگليسي ز*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۷
  ۴۷۲۵۰۸كد سؤال: 

  .كنند ه همتايان مرد خود كار ميترجمه: عالوه بر پرداخت كمتر براي هر ساعت، اكثر زنان كارگر در هر دو بخش ساعات كمتري نسبت ب  

  بعـد از جـاي خـالي بايـد از صـفت تفضـيلي اسـتفاده شـود thanتوضيح: در اين سؤال با توجه به معني جمله و همچنين وجود عبـارت   

  باشد. نيز نادرست مي ۴دليل وجود اسم جمع بعد از جاي خالي، گزينۀ  ) و همچنين به۲و  ۱هاي  (رد گزينه

  )۱ درس( ۳ انگليسي زبان*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۸
  ۴۷۹۲۴۰كد سؤال: 

  زد، مگر نه؟ ترجمه: او هرگز مثل بعضي از دوستانش، زير گريه نمي  

يكسان   burstشكل مثبت بنويسيم. هر سه قسمت فعل  در جمله حضور دارد، بايد پرسش تأييدي را به neverساز  توضيح: چون عامل منفي  

  كنيم. استفاده مي  didشويم كه زمان جمله گذشتۀ ساده است و از  نگرفته، متوجه مي sشخص مفرد، حرف  براي فاعل سوماست و چون 

  ) ۳ و ۱ هاي درس( ۳ انگليسي زبان*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۹
  ۴۰۷۳۲۰كد سؤال: 

شـد،  مي  عنوان يك هدف در نظر گرفته ، زيرا اين چيزي بود كه هميشه بهكردم كه اين يك تغيير ويژه باشد طور خاص تصور مي من بهترجمه:   

  دست نيامده بود. اما (آن) در دو سال اول به

اسـتفاده  »had + p.p«براي عملي كه در زمان گذشته قبل از كار ديگري در آن زمان صورت گرفته است، از ساختار گذشتۀ كامـل توضيح:   

وجود مفعول بعد از جـاي  دليل عدم كار برد و به را به )but( دهندٔه بيان مغايرت توان ربط ني و مفهوم جمله ميشود. همچنين با توجه به مع مي

  باشد. نادرست مي »it«دليل تكرار ضمير فاعلي نيز به ۲) گزينۀ ۳و  ۱هاي  خالي نيز بايد از ساختار مجهول استفاده شود. (رد گزينه

توان در جملۀ دوم  اگر فاعل در دو جمله يكسان باشد، مي، and, but, orاي همانند  دهنده دن كلمات ربطكار بر توجه داشته باشيد هنگام به  

  قرينه حذف نمود. فاعل را به
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  ) ۴ درس( ۱ انگليسي زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۰
  ۴۰۱۸۴۵كد سؤال: 

  كردم.ش دارد، تا اينكه در آزمايشگاه مالقاتش وسيعي از دان گسترٔهدانستم كه او چنان  ترجمه: هرگز نمي  

 ) موفقيت۴  ) تحقيق۳  ) انتخاب۲  ) گستره۱  
  )۳ درس( ۱ انگليسي زبان*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۱

  ۴۷۶۸۴۸كد سؤال: 
 .هدد مي پيوند را فردي تالش و مسئوليت كه دارد وجود تأكيدشده اظهارات از متن، تعدادي اين درترجمه:  
  اي رده مياني، ميان) ۴  تأكيدشده، مؤكد) ۳  آميز آرام، صلح) ۲  صبور) ۱  

  )۱ درس( ۱ انگليسي زبان*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۲
  ۴۷۲۵۱۵كد سؤال: 

تواننـد  نميگذراننـد،  يمـشـان را بـا دوستان ياديـوقت زبرانگيز  چالش يها تيانجام فعال يجا بهكه  يكه نوجوانان اند يافتهمطالعات ترجمه:   

  .را پرورش دهندخود  يها ييتوانا

  جاي به) ۴  شاملِ، ) از جمله۳  ) با وجودِ، برخالف۲ِ  عالوه سواي، به) ۱  

  )۳ درس( ۲ انگليسي زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۳
  ۴۷۰۵۳۸كد سؤال: 

صورت صحيحي نمايان شد  سادگي انتخابات را خواهد برد به زودهنگام كه او به تظاراندرصد آرا را كسب كرد، اين  ۸۰ترجمه: وقتي كه كانديدا   

  وقوع پيوست). (به

  ) انتظار، توقع، اميد۲    ) طرز بيان، اصطالح، حالت چهره۱  

  ) ارتباط۴    ) مقايسه۳  

  )۳ درس( ۲ انگليسي زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۴
  ۴۷۰۵۴۴كد سؤال: 

  نيستم. راضيمن از سبكي كه آرايشگر موهاي من را كوتاه كرد،  ترجمه:  

  ) همراهي كردن، كنار آمدن (فعل است و اينجا نياز به صفت داريم.)۲  گيرد.) مي inمند (حرف اضافۀ  ) عالقه۱  

  گيرد.) مي with) راضي (حرف اضافۀ ۴  گيرد.) مي at/ by) متعجب (حرف اضافۀ ۳  

  ) ۲ درس( ۳ انگليسي زبان*  متوسط: سؤال تمشخصا ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۵
  ۴۰۳۸۳۴كد سؤال: 

  .، بنابراين جستجو براي زندگي خارج از زمين اغلب بر روي آب تمركز داردباشد، وجود داردآب مايع روي زمين  كه هركجادر  تقريباًزندگي ترجمه:   

  آيا، كه آيا) ۴  اما، اگرچه) ۳  هركجا) ۲  وقتي كه، اگرچه) ۱  

  )۳(درس  ۳نگليسي ا زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲گزينۀ  پاسخ: -۸۶
  ۴۷۹۲۴۹كد سؤال: 

  رسيد. ها نمي كرد و به موعد مقرر پروژه دير مي دائماًترجمه: او از كارش اخراج شد چون   

  ) اساساً، عمدتا۴ً  ) يعني۳  طور پيوسته ) دائماً، به۲  رفته ) رفته۱  

  ) ۳ درس( ۳ انگليسي زبان*  اردشو: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۷
  ۴۰۳۸۳۶كد سؤال: 

  .كند مي يادآوري شما به را چيز چه و دارد شما براي ييامعن چه شما يايؤر بخش هر كه كنيد تفكر خود، ياهايؤر درك منظور هب آموختن براي ترجمه:  

  تشخيص دادن) ۴  تعجب كردن) ۳  تعميم دادن) ۲  يادآوري كردن) ۱  
  ۴۶۹۶۰۴كد سؤال: 

  ترجمۀCloze Test:  

كند، كه اين امر ولتاژي براي ظاهر شدن در تمام دسـتگاه و جريـاني  نور خورشيد برق توليد مي جذب كردنيك سلول خورشيدي معمولي با 

الف هم حركت هاي مخ شود و جريان و ولتاژ در مسير جديد، نور در عوض منتشر مي هاي آورد. در اين دستگاه وجود مي براي برقرار شدن در آن به

 »شما بايد از مواد متفاوتي استفاده كنيد، ولي قوانين آن مانند قبل است.« :گفت »ماندي. «كنيد توليد ميهمچنان شما برق   كنند، اما  مي
. كـرد كـار مـيجلوي نور مستقيم را بگيريد يا آن را رو به خورشيد قرار ندهيد، باز هـم در طـول روز  خواستيد مياين دستگاه، اگر شما 

شبكۀ بـرق در  متعادل نمودناين ويژگي براي  ،ساعته فعاليت كند ۲۴طور بالقوه  تواند به دليل اينكه اين نوع جديد از سلول خورشيدي مي به

  . جذاب است روزي طول چرخۀ شبانه

  ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۸
  ۴۶۹۶۰۵كد سؤال: 

  ) تالش كردن۴  ) جذب كردن۳  ) مشاركت كردن۲  ) جلوگيري كردن۱  

  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۹
  ۴۶۹۶۰۶كد سؤال: 

  ) توليد كردن۴  گيري كردن ) اندازه۳  ) ترسيدن۲  ) منعكس كردن۱  

  ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۰
  ۴۶۹۶۰۷كد سؤال: 

  است. ۲؛ بنابراين پاسخ درست گزينۀ باشد مي ۲نظر، نوع  در قسمت جملۀ شرط، شرطي مورد (took)توضيح: با توجه به وجود فعل گذشته   

  ۱گزينۀ پاسخ:  -۹۱
  ۴۶۹۶۰۸كد سؤال: 

  ) تمرين۴  ) نوشته، تذكّر۳  ) شكل۲  ) گام، قدم۱  

  باشد. مي» انجام دادن كار يا اقدامي«معناي  به ”take steps“عبارت توضيح:   

  ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۲
  ۴۶۹۶۰۹كد سؤال: 

بعـد  ۳ده نمود. همچنين توجه داشته باشد در گزينۀ براي بيان قصد و هدف در جمله بايد استفا toبا توجه به معني جمله از مصدر با توضيح:   

  عنوان پاسـخ درسـت  عنوان عبارت توصيفي به را به ۴) قرار گيرد و در ضمن اگر گزينۀ ing–صورت اسم مصدر (با  از حرف اضافه فعل بايد به

  د.رو كار نمي ايد، توجه داشته باشيد فاعل سوم شخص در زمان حال با فعل جمع به در نظر گرفته
  ۴۷۲۵۲۳كد سؤال: 
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  ۱ترجمۀ درك مطلب:  

 زونايحال، در دانشگاه آر ني. با اقديمي پي ببرنددر مورد جوامع  يمهم يزهايچكنند تا به  بررسي مي را يميقد يها شناسان زباله باستان

  .پي ببرند امروزي ۀجامع ٔهدرباري همم يزهايچبه  ي امروزه هستند تاها زباله بررسيدر حال  يشناس باستان انيمتحده، دانشجو االتيادر 

اسـت كـه  نيافهميدند ها  كه آن يزيچ نيتر . مهمرفتند مي هاي زباله گورستانبه  ديباامروزي،  يايدن يها زباله بررسي يبرا انيانشجود

 دانشـمندان يبرا نيو همچن بودآور  تعجب انيدانشجو يبراموضوع  ني. اروند از بين ميآهسته  اريبس هاي زباله گورستانموجود در  يها زباله

كه  ييدر شهرها يد. حترون يم از بين عيو سر يعيطور طب به هاي زباله گورستان هاي درصد از زباله ۷۰ باًيتقر ندبود كرده ينيب شيپ بسياري كه

 .كردند دايپ ۱۹۷۰ سال به متعلق ييساله و كاهو چهل هاي داگ هات، ۱۹۴۸سال  متعلق به ييها روزنامهجويان دانشبارد،  مي اديباران ز
 يحـاو خطرناك، مواد گريرود. از طرف د يم يمعمول هاي زبالۀ گورستانبه  يمعمول ۀبه نوع زباله دارد: زبال يروش دفع زباله بستگ نيبهتر

 بروند. يمعمول هاي زبالۀ گورستانبه  دينبا نيفلزات هستند، بنابرا اي يسمّ ييايميمواد ش
موجـود در  شـوند. سـمّ يباز مـ معموالً، رسند مي به گورستان زبالهها  يكه باتر ي. هنگامهستند ها يها باتر خانهزباله در  نيسازتر مشكل

را آلـوده كنـد.  نيموجود در زمـ يعيآب طب است ممكن . سپس رود يمبه بستر گورستان زباله  گريد عاتيآب باران و ما قيها از طر داخل آن

 كنند. يريمشكل جلوگ نيشارژ از بروز ا قابل يها ياترتوانند با استفاده از ب يمردم م
  ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۳

  ۴۷۲۵۲۴كد سؤال: 
  كند ............... .  اشاره مي» ۱۹۷۰ سال متعلق به ييساله و كاهو چهل هاي داگ ، هات۱۹۴۸سال  متعلق به ييها روزنامه«به  ۲ پاراگرافدر  سندهينوترجمه:   

 ، تأكيد كنددنشو آوري جمع به دفعات بيشتري ديها با بالهكه ز تيواقع نيبر اتا ) ۱  
 خور متعجب شده است درد شدن چيزهاي به  دهد چقدر از ديدن دور ريختهنشان  تا) ۲  
 كشد طول مي زيست طيها در مح زباله يۀتجزتا ثابت كند ) ۳  
 روند را تأييد كند ي از بين ميعيطور طب به هاي زباله نگورستاموجود در  يها زباله شتريبر اينكه ب يدانشمندان مبن ينيب شيپتا ) ۴  
  ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۴

  ۴۷۲۵۲۵كد سؤال: 
  ............... .  از نظر معني نزديك است به ۳ پاراگرافدر  hazardous ۀكلمترجمه:   

 ) مختلف۴  ) در معرض خطر۳  ) آلوده۲  ) خطرناك۱  
  ۴پاسخ: گزينۀ  -۹۵

  ۴۷۲۵۲۶كد سؤال: 
  ؟ه شودگرفت جهينت د از متنتوان يم ريز يها جملهاز  كي امكدترجمه:   

 كردند. يم ديتول يشتريب ۀنسبت به ما زبال قديم) مردم ۲  دارد. ۀ اختصاصيزبال گورستان كي زوناي) دانشگاه آر۱  
 تفكيك شوند. زباله هاي  گورستاندر  نريخته شد قبل از ها بايد ) زباله۴  دارند. يسم كمتر يمعمول يها يشارژ نسبت به باتر قابل يها يباتر )۳  
  ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۶

  ۴۷۲۵۲۷كد سؤال: 
  ؟است مرتب شده  ريز ياز الگوها كي اساس كدام بر شتريب ۴ ترجمه: پاراگراف  

  و تضاد سهي) مقا۴  مرحله به ) آموزش مرحله۳  حل ) مشكل و راه۲  ) علت و معلول۱  
  ۴۷۰۵۵۱كد سؤال: 

  ۲ترجمۀ درك مطلب:  

اولين بار اين ايده را به مجلس توصيه  »جرج واشنگتن«كا دانشگاه ملي ندارد، اما ايدٔه آن براي مدت نسبتاً زيادي مطرح بوده است. آمري

شـده  اش بـراي ايـن دانشـگاهِ مطرح نامه كرد. او حتي يك جاي واقعي در واشنگتن براي اين ايده انتخاب كرد و مقدار زيادي پول در وصـيت

دوسـت  دست آورد و يك شخصـيت بشر جمهورهاي آمريكا را به ر طول قرن بعد از انقالب آمريكا، اين ايده حمايت خيلي از رئيسد اختصاص داد.

صـورت  به ايـن ايـدهدر آغـاز قرن گذشته دنبال اين مطلب را گرفت. اگرچه ايدٔه اصلي هنوز مصوب نشده اسـت،  Andrew Carnegieنـام  به

  ت.اليحه در مجلس مطرح شده اس

  ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۷
  ۴۷۰۵۵۲كد سؤال: 

  .وجود ندارددانشگاه ملي آمريكا  ،ترجمه: طبق متن  

  ۴پاسخ: گزينۀ  -۹۸
  ۴۷۰۵۵۳كد سؤال: 

  موفق نشد كه دانشگاه ملي را تأسيس كند. »جرج واشنگتن«دهد كه  متن نشان ميترجمه:   

  ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۹
  ۴۷۰۵۵۴كد سؤال: 

  ؟ اشاره نشده است Andrew Carnegieها در متن راجع به  ينهيك از گز كدام به ترجمه:  

  او عضو مجلس بوده است.  

  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۰۰
  ۴۷۰۵۵۵كد سؤال: 

  گردد. برمي ايدٔه اصليدر خط آخر به  itترجمه: ضمير   
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   انسانی) علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ تیر ۱ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ) ۱، درس ۱ فصل( ۱ آمار و رياضي*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰۱

  ۴۷۹۱۲۱كد سؤال: 

a b (a b)(a b) , a b (a b)(a ab b )      2 2 3 3 2 2  نكته :  

  گيريم: تور ميهاي مشترك دو عبارت فاك از عامل  

x (x ) x(x ) x(x )(x )     4 2 2 2 32 1 16 1 2 1 8   

  كنيم: تجزيه مي  شده در نكته هاي گفته كمك اتحاد  پرانتزها را به  

x(x )(x )(x )(x x )    22 1 1 2 2 4   

xها، فقط عامل  با توجه به گزينه      در تجزيه وجود ندارد. 2

  ) ۳، درس ۲ فصل( ۱ آمار و ياضير*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰۲
  ۴۷۹۱۲۲كد سؤال: 

  x    دست آيد: به kدهيم تا مقدار  را در معادله قرار مي 3

xx k x k k k
x x x x

 
         

   

3
2

3 13 1 6 40 3 4 51 2 2 5 10 52
   

kاري  گذ با جاي      كنيم: ، معادله را حل مي5

(x )(x )x x x x(x )(x )( ) (x )(x )( ) (x )(x )
x x (x )(x ) x x (x )(x )

x
x x x x x x x(x )

x

     
          

       


               

1 2

2 2

3 5 13 1 3 5 13 11 2 1 2 1 21 2 1 2 1 2 1 2
05 6 5 5 13 1 3 0 3 0 3

   

  پاسخ است. ۴ينۀ بنابراين گز  

  ) ۳درس ، ۲ فصل( ۲ آمار و رياضي*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۰۳
  ۴۶۹۴۸۲كد سؤال: 

  شود: صورت زير تعريف مي به gو  fنكته: تقسيم دو تابع   

 f f g
g

f f (x)( )(x) ; D D D x | g(x)
g g(x)

    0   

دامنۀ تابع   
f
g

  كنيم: را حساب مي 

 f f g
g xx

D D D x | g(x) ( x ) (x )
  

  

        

02 2

0 2 2 0 
R

   

xدر    0   داريم: 2

xf x( )(x)
g x x

   1   

xو در     2   داريم: 0

xf x( )(x)
g x x


   1   

  پس:  

xf( )(x)
xg

 
    

1 0 2
1 2 0   

  رو است: صورت روبه بنابراين نمودار آن به  

  

  

  

  

  

 

x

y

2
1

2
1
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  ) ۱درس ، ۲ فصل( ۲ آمار و رياضي*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۰۴
  ۴۷۲۴۰۴كد سؤال: 

fصورت  نكته: ضابطۀ تابع ثابت به   (x) c  .است(c )R   

  توان نوشت:  مطابق نكته مي  

  IÄ
c cc c

c
f (a b) f (a b) f (a) f (b) c c c c c(c )

c


              
 

2 2
0

2 2 0 2 0
2

   

fبنابراين    (a)  است.   ۲رابر يا ب ۰برابر  

  ) ۳درس ، ۳ فصل( ۱ آمار و رياضي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰۵
  ۴۷۲۳۹۰كد سؤال: 

yفرم  نكته: هر تابع خطي به   ax b  .است  

  را داريم:  fدو نقطه از تابع   

A ( , )2 )Bو  4 , )3 5   

  كنيم:  گذرنده از اين دو نقطه را حساب ميشيب خط   

B A
B A

y y
x x

 
   

  
5 4 1
3 2   شيب 5

yصورت  معادلۀ خط به   x b  
1
  دهيم: را در آن قرار مي Aاست. نقطۀ  5

 ( ) b b    
1 224 25 5   

fصورت  به fبنابراين ضابطۀ تابع    (x) x  
1 22
5  است و داريم: 5

 f ( )       
42 22 2042 45 5 5   

  ) ۴درس ، ۳ فصل( ۱ آمار و رياضي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۰۶
  ۴۷۹۱۲۴كد سؤال: 

ـــراي به   ـــه: ب ـــاطع دو ســـهمي  نكت yدســـت آوردن طـــول نقطـــۀ تق ax bx c  2  وy a x b x c    2 ـــۀ ـــد معادل ، باي

ax bx c a x b x c      2   را حل كنيم. 2

  دهيم: مطابق نكته، ضابطۀ دو سهمي را برابر قرار مي  

x x x x x      2 2 23 5 2 5 3 0   

b ac ( ) ( )( )         2 24 5 4 2 3 25 24 49   

SwH SLX¶ ,−»H ÍMn nj

xbx
a x ( x )


       

 

35 7 12 4 2




   

  x    دست آيد: دهيم تا عرض نقطۀ تقاطع به ها قرار مي را در معادلۀ يكي از سهمي 3

xy x y     32 3 9 3 6   

)پس نقطۀ برخورد كه در ناحيۀ اول قرار دارد، نقطۀ    , )3   است؛ بنابراين:  6

p q   3 6 9   

  ) ۱، درس ۳ل فص( ۲ آمار و رياضي*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۰۷
  ۴۷۶۷۳۷كد سؤال: 

كه براي زندگي يك نفر در يك ماه موردنياز است. خط فقر برابر است با نصف ميـانگين يـا نصـف ميانـۀ  نكته: خط فقر كمينه درآمدي است  

  درآمد ماهانۀ افراد جامعه.

  ها، دادٔه دورافتاده داشته باشيم، استفاده از ميانه بهتر از ميانگين است. نكته: اگر در داده  

كنيم و ميانه را  ها را مرتب مي گيريم. داده بۀ خط فقر از روش نصف ميانه كمك ميشود، پس براي محاس ، دورافتاده محسوب مي۶۰چون دادٔه   

  كنيم: حساب مي

, , , , , , , , ,

Q



 2

3 4 6 7 8 10 12 13 17 60

8 10 92

   

/بنابراين خط فقر برابر   
9 4   است. 52
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  ) ۱، درس ۳(فصل  ۲سؤال: دشوار * رياضي و آمار  مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۰۸
  ۴۷۹۱۳۸كد سؤال: 

  نكته:  

(−»H Á¯I¨ jHk÷U kÄk] −Iw SμÃ¤) (³»j Á¯I¨ jHk÷U kÄk] −Iw SμÃ¤) (³¼w Á¯I¨ jHk÷U kÄk] −Iw SμÃ¤)¯I¨ 3 ÁI¿M }iI{ (−»H Á¯I¨ jHk÷U ¾ÄIQ −Iw SμÃ¤) (³»j Á¯I¨ jHk÷U ¾ÄIQ −Iw SμÃ¤) (³¼w Á¯I¨ jHk÷U ¾ÄIQ −Iw SμÃ¤)
    


    

100   

  آوريم: دست مي با توجه به نكته، ابتدا شاخص اين سه كاال را به  

¯I¨ 3 ÁI¿M }iI{ ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

      
   

       
 

    
 

30 1 40 0 0 40 70 0 0 70 40 0 0 420 0 0 0 280 0 0 0 280 0 0 01 0 0 1 0 030 80 0 0 40 30 0 0 70 20 0 0 1 0 0 240 0 0 0 1 20 0 0 0 1 40 0 0 0
42 28 28 981 0 0 1 0 0 1 9624 1 2 1 4 50

   

 است، ميزان تورم برابر است با:  ۱۰۰فرض  صورت پيش با توجه به اينكه شاخص در سال پايه به   196 100 96   

  ) ۲درس ، ۳ فصل( ۲ آمار و رياضي*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲زينۀ پاسخ: گ -۱۰۹
  ۴۶۹۴۸۱كد سؤال: 

)Aدر واقع كافي است سه نقطۀ    ,k)91 ،B( , )94 )Cو  40 , )93 نويسيم.  را مي Cو  Bروي يك خط راست باشند. معادلۀ خط گذرنده از  34

  دهيم: را روي آن قرار مي Aۀ بعد نقط

xB C
yB C

y y
m y x b b b

x x



 
             

 
93
34

40 34 6 6 34 6 93 34 558 52494 93   

yصورت  پس معادلۀ خط به   x 6 xاست. حال  524    دست آيد: به kكنيم تا  گذاري مي را در آن جاي 91

k      6 91 524 546 524 22   

  ) ۲درس ، ۵ فصل( ۱ آمار و ياضير*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۰
  ۴۷۶۷۲۵كد سؤال: 

متغير، زاويۀ بين دو شعاع متوالي برابر با  n: در نمودار راداري با ۱نكتۀ   
n
360

  است. 

  آيد: دست مي رو به : اندازٔه هر متغير در نمودار راداري از رابطۀ روبه۲نكتۀ   

ÌI÷{ Á»n jkø oÃûT¶ ¾à ¹ÃzÃMoÃûT¶ à½pHkºH 
 100   

  است، پس: ۶اين نمودار تعداد متغيرها در   

y 
   

360   زاويۀ بين دو شعاع متوالي 606

  برابر است با: x، مقدار ۲با توجه به نكتۀ   

x 
   

80 150 8 15 120100   

  بنابراين:  

x y   120 60 180   

  ) ۱درس ، ۱ لفص( ۲ آمار و رياضي*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۱۱
  ۴۶۹۴۷۶كد سؤال: 

  صورت زير است: هاي عطفي، فصلي، شرطي و دوشرطي دوگزاره به نكته: ارزش گزاره  

p  q  p q  p q  p q  p q  

  د  د  د  د  د  د

  ن  ن  د  ن  ن  د

  ن  د  د  ن  د  ن

  د  د  ن  ن  ن  ن

~گزارٔه شرطي زماني نادرست است كه مقدم درست و تالي نادرست باشد، پس اگر ارزش    p q  نادرسـت باشـد~ p  درسـت يعنـيp 
  نادرست است. qنادرست و 

  درست باشد. rنادرست است، پس بايد ارزش  qارزش نباشند، چون  ني نادرست است كه مقدم و تالي همگزارٔه دوشرطي زما  

  صورت زير است: به rو  p ،qپس ارزش سه گزارٔه   

 pنادرست:          qنادرست:          rدرست: 
  آوريم: دست مي شده را به هاي خواسته حاال ارزش گزاره  

q p  (r ~ q) p  r   q  p  

  ن  ن  د  د  د

  پاسخ است. ۱بنابراين گزينۀ   
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  ) ۲، درس ۱ل فص( ۳ آمار و رياضي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۲
  ۴۷۹۱۲۹كد سؤال: 

S (n(S)اي  مدي از فضاي نمونهپيشا Aنكته: اگر    ) برابر است با:  Aباشد، احتمال پيشامد  0
n(A)P(A)
n(S)

   

P(A)دهيم، داريم:  نشان مي Aرا با  Aنكته: متمم پيشامد    P(A ) 1   

k¹¹¨ pIüA ½I¶ ¦Ä nj Hn j¼i oÿw IÀï·A pH oÿº »j ®¤Hke«متمم پيشامد   
A

 «صورت  به»k¹¹¨ pIüA Hn j¼i oÿw R»IÿT¶ ½I¶ 3 nj ¾w oÀ
A

 «.است  

P(Aحال    ) ماه دارد.)  ۶كنيم: (دقت كنيد كه دو فصل بهار و تابستان  را حساب مي  

·I¶nA ³IwoM IòoÃ±øn(A )   
6 5 4

   

n(S)  36 216   

n(A )P(A )
n(S)

     
 

6 5 4 5
6 6 6 9   

P(A)   
5 41 9 9   

  ) ۱، درس ۱ فصل( ۳ آمار و رياضي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۱۳
  ۴۷۶۷۲۸كد سؤال: 

  گيريم: دست آوردن تعداد اعداد دو حالت زير را در نظر مي براي به  

0IÄ 1 IÄ 3

Íμ] ®ÅH
3 IÄ 1

SwH 4 IÀï·A ·I¬nHqÀ ¾¨ ÁjHkøH ·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä

SwH 3 IÄ 1IÀï·A ·I¬nHqÀ ¾¨ ÁjHkøH ·I¬nHqÀ ·I¬kÅ ·I«Àj ·I§Ä

:

:

 





       


    


4

1 3 4 3 36
36 120 156

2 5 4 3 120

   

  ) ۱، درس ۱(فصل  ۳اده * رياضي و آمار س: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۱۴
  ۴۷۲۳۹۵ال: كد سؤ

      كنيم:  نفر انتخاب مي ۱۰ابتدا دو نفر اول (تيم اول) را از بين   
  

  
 

10 10 9 452 2   

  كنيم:  مانده انتخاب مي نفر باقي ۸سپس دو نفر دوم (تيم دوم) را از بين   
  

  
 

8 8 7 282 2   

     تعداد كل حاالت برابر است با:    45 28 1 260   

  ) ۳درس ، ۴ فصل( ۱ آمار و رياضي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۱۵
  ۴۷۲۳۹۲كد سؤال: 

,           نويسيم:  ها را از كوچك به بزرگ مي داده   , , , , , , , , , ,6 8 10 12 17 19 25 28 31 37 38 40   

     ها زوج است، پس ميانگين دو دادٔه وسط، ميانه است:  تعداد داده  
´z{ ½à jHj ´TÿÀ à½jHj

Q
 

  2
19 25 222 2   

  كنيم: ها، ميانه را مشخص مي در نيمۀ اول و دوم داده  

³»j à¾μÃº−»H ¾à μÃº

Q Q Q

,, , , , , , , , , ,
  
      1 2 3

10 12 19 25 31 3711 22 342 2 2

6 8 10 12 17 19 25 28 31 37 38 40
 

  

IQR     كنيم:  چاركي را حساب مي دامنۀ ميان   Q Q    3 1 34 11 23   

  ) ۱، درس ۲ فصل( ۳ آمار و رياضي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۱۶
  ۴۷۱۳۵۵كد سؤال: 

  آوريم: دست مي دايي را بهچند جمله ابت  

a
n

n

a
n

n

a
n

n

a a
a a

a a
a a

a a
a a












  
   

  
    



  
   

1

2

3

10
1 2

1
1

101 3
2

10
1 4

3

1 1 1
10

1 1 1 101
10

1 1 1
10

   

,                           رو هستند: صورت روبه پس جمالت به   , , , 1 110 1010 10    

     جملۀ اول برابر است با: ۲۰است، پس مجموع  ۹/۹مجموع دو جملۀ متوالي آن    /1 0 9 9 99   
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  ) ۲، درس ۲ فصل( ۳ آمار و رياضي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۷
  ۴۶۹۴۸۶كد سؤال: 

  برابر است با: dمشترك  و اختالف a1جملۀ اول يك دنبالۀ حسابي با جملۀ اول  nنكته: مجموع   

n
n nS ( a (n )d) (a a )    1 12 12 2   

  كنيم: مشترك را حساب مي ابتدا اختالف  

a a d d d d        4 1 3 26 8 3 3 18 6   

aبا داشتن    1 dو  8    آوريم: دست مي جملۀ اول را مطابق نكته به ۲۴، مجموع 6

n
nS ( a (n )d) S ( ( ) ( )( )) ( )          1 24

242 1 2 8 23 6 12 16 138 12 154 18482 2   

  ) ۱، درس ۳ فصل( ۳ آمار و رياضي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۱۸
  ۴۶۹۴۸۸كد سؤال: 

از رابطۀ  rمشترك  و نسبت a1جملۀ اول يك دنبالۀ هندسي با جملۀ اول  nمجموع  نكته:  
n

n
a ( r )

S
r





1 1

  آيد. دست مي به 1

  كنيم: مشترك را حساب مي ابتدا نسبت  

a
r

a
   


2
1

12 26   

  آوريم: دست مي را به S11حال   

( ( ) ) ( )S
( )

   
   

 

11
11

6 1 2 6 2049 40981 2 3   

  ) ۲، درس ۳ فصل( ۳ آمار و رياضي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۱۹
  ۴۶۹۴۹۱كد سؤال: 

aنكته: اگر     0 ،m  وn  :اعداد طبيعي باشند، داريم

m
n m na a   

  سيم:نوي و توان گويا مي ۲همۀ اعداد را با پايۀ   

( )
( )

 
 

                
1 1 3 1 5 3 1 5 9 4 5 1 8 3 1

3 1 23 1 5 13 1 24 4 4 3 1 2 4 3 1 2 1 2 1 2 2 28 2 32 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2   

  ) ۳، درس ۳ فصل( ۳ آمار و رياضي*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۰
  ۴۰۳۷۲۷كد سؤال: 

صورت  نكته: معادلۀ كلي رشد نمايي به    tf (t) c( r)1  است كه در آنf (t)  ،بيانگر مقدار نهاييc دار اوليه، بيانگر مقr  بيانگر ميزان رشد

  بيانگر زمان است. t(تغييرات برحسب اعشار) و 

  صورت مقابل است: و رابطۀ آن با مثلث خيام به ۱۱هاي عدد  نكته: توان  











0
1
2
3
4

1 1 1 1
1 1 1 1 1 1

1 2 1 1 1 1 21
1 3 3 1 1 1 1 331

1 4 6 4 1 1 1 1 4641

   

tا: برابر است ب tاست، پس  ۲۰۱۸شده براي سال  و مقدار خواسته ۲۰۱۴چون مقدار اوليه مربوط به سال      20 1 8 20 1 4 4   

/درصد معادل با  ۱۰از طرفي   
1 0 0 11 0 rاست، پس:  0 / 0 1  

t

/

f (t) c( r) , , ( / ) , , ( / ) , ,     4 4

1 4641
1 50 0 0 0 0 0 0 1 0 1 50 0 0 0 0 0 0 1 1 73 20 5 0 0 0  

  

  ) ۴و  ۳هاي  بخش( اقتصاد*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۱
  ۴۰۳۶۲۵كد سؤال: 

شود، از طرفـي بـا افـزايش درآمـد  الف) فراهم شدن شرايط شغلي جديد، باعث رونق اقتصادي و در نتيجه افزايش نرخ اشتغال در كشور مي  

  كند. هاي كيفي زندگي افراد نيز دستيابي به توسعه را تسهيل مي يافته و بهبود شاخص سرانه به رشد اقتصادي دست

  گستردگي آن:گيري فقر و  هاي اندازه ب) شاخص  

  شاخص درآمد سرانه) ۱    

  ها شاخص ميزان ناعادالنه بودن توزيع درآمد) ۲    

  صورت برابر  صورت عادالنه توزيع شود، ولي امكانات و منابع به نكته: توجه كنيد كه درآمد بايد به  
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  ) ۴ بخش( اقتصاد*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۲
  ۴۰۳۶۲۶كد سؤال: 

يابد. دارايي متغير انباره است كه در فرايند توليـد، مولـد بـودن و  مد متغيري جاري است كه هر ماه متناسب با تالش فرد تحقق ميالف) درآ  

  شود. شود و ثروت متغيري راكد است كه در طول زمان افزوده يا كاسته مي كار گرفته مي كسب عايدي به

  ي هاي دولت دولت و تمامي دستگاه ب) اجراي بودجه   

  ديوان محاسبات  نظارت بر اجراي بودجه 

  صندوق توسعۀ ملي هاي عمومي كشور  نگهداري و مديريت وجوه حاصل از فروش ثروت

  ) ۴ بخش( اقتصاد*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۳
  ۴۰۳۶۲۹كد سؤال: 

  شوند. كار گرفته مي مدت به لندبراي رفع مشكل نوسانات اقتصادي جامعه در ب »جانب عرضه«هاي  سياستالف)   

ها با هدف هدايت اقتصاد در مسير مطلوب و موردنظر خود و همچنين با هدف ايجاد نظم اقتصـادي و تـأمين مصـالح عمـومي، وارد  دولتب)   

  شوند. گذاري اقتصادي مي حوزٔه قانون

  ) ۴ بخش( اقتصاد*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۴
  ۴۰۳۶۳۰كد سؤال: 

  شود.  الف) بودجه، ابزار كنترلي مجلس بر عملكرد دولت است و با تصويب نكردن بودجۀ بعضي از اهداف دولت، مانع اجراي آن هدف مي  

  كند. ها، امور مالي كل كشور را مديريت مي ب) دولت با كسب درآمدها و صرف هزينه  

  مستقيم ليات غيرما ماليات بر نقل و انتقال دارايي  ج) ماليات هنگام فروش   

  ماليات غيرمستقيم عوارض اتومبيل  ماليات به شهرداري     

  ماليات مستقيم ماليات بر دارايي ماليات مستقيم به دولت     

  معني صفر بودن نرخ بيكاري نيست، زيرا به داليل مختلف برخي عوامل توليد، امكان مشاركت در توليد را ندارند. د) اشتغال كامل به  

  ) ۴و  ۳هاي  بخش( اقتصاد*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱اسخ: گزينۀ پ -۱۲۵
  ۴۰۳۶۳۱كد سؤال: 

قانون اساسي در اين زمينه  ۴۳شود بلكه به نقض اصل  تنها موجب افزايش رفاه اجتماعي نمي الف) انتخاب شغل و اجبار افراد به كاري معيّن نه  

  شود. منجر مي

شود و باال بودن اين عدد در يك كشور  ها با دالر رفاهي مهيا مي ز طريق مقايسۀ درآمد سرانۀ آنب) بررسي وضعيت رشد اقتصادي دو كشور ا  

  باشد، اما بيانگر رشد اقتصادي باالتر در آن كشور است. معني دستيابي به توسعه نمي الزاماً به

  )۵ بخش( اقتصاد*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۶
  ۴۰۳۶۳۴كد سؤال: 

  ) ۱ بخش( اقتصاد*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۷
  ۴۰۷۰۸۴كد سؤال: 

بيني و استفاده از  اقتصاددانان نيز مانند همۀ دانشمندان، پزشكان و مهندسان در برخورد با مسائل مرتبط با تخصص خود، اقدام به پيشالف)   

  پردازند. نهايتاً به ارائۀ نظريه ميها و ابزارهاي خاص و مرتبط با موضوع مورد مطالعه كرده و  روش

دنبال سعادت و كمال انسان است و در كنار مسائل اعتقادي، اهميت به مسائل مـادي بـراي ارتقـاي سـطح  عنوان ديني كامل به اسالم بهب)   

  كند. نوعان را بازگو مي زندگي خود، خانواده و هم

  مدت دنيايي رضايت دارند. و كوتاهبرخي از افراد عقالنيت محدود دارند و به منافع كم ج)   

  ) ۱ بخش( اقتصاد*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۸
  ۴۰۷۰۹۰كد سؤال: 

شود، اما چون موجـب  اي محسوب شده و در محاسبات توليدكل وارد نمي  شده به كارخانجات يك كاالي واسطه الف) شير توليدشده و فروخته  

  اتي گرديده، توليد كل جامعه افزايش پيدا كرده است. (هم توليد داخلي و هم توليد ملي)هاي لبني افزايش توليد كارخانه

عبور «هاي توليدي يعني  شويم اين شرط محاسبۀ فعاليت ب) با توجه به تعريف كاال كه بر فروش محصول در بازار تأكيد كرده است، متوجه مي  

  در بطن كاال نهفته است. »از بازار

  ) ۳و  ۲هاي  بخش( اقتصاد*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ پاسخ: گزينۀ -۱۲۹
  ۴۰۷۰۹۳كد سؤال: 

محض رؤيت سند صادرشده، وجه موردنظر را به صاحب حساب يا هر شخصي كه از طـرف او معرفـي  الف) در حساب سپردٔه ديداري، بانك به  

  پردازد. شده باشد، مي

  ي خود را به آن تخصيص دهيم.مدت نيست و نبايد همۀ سرمايۀ اصل ب) بورس فرايند كوتاه  

  كند. ها با هم را فراهم مي ج) واژٔه پيشرفت با ارائۀ الگوهاي متنوع و معيارهاي مختلف امكان بررسي دقيق كشورها و مقايسۀ آن  

در حـال توسـعه از يافته به كشـورهاي  ظاهر توسعه اي براي تحميل معيارها و الگوهاي كشورهاي غربي به  د) از آنجايي كه واژٔه توسعه وسيله  

  شود. ها و كشورهاي غربي قرار گرفته است، اغلب معادل پذيرش فرهنگ غرب تلقي مي طرف برخي سازمان

  ) ۴و  ۳هاي  بخش( اقتصاد*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۰
  ۴۶۹۳۹۶كد سؤال: 

زمان  كند كه چون عموم افراد جامعه هم نامطلوب در جامعه ايجاد مي  شود و تورم ها مي رويۀ قيمت الف) كمبود كاال در بازار، موجب افزايش بي  

شوند و سطح رفاه عمومي در جامعـه كـاهش  يابد، دچار مشكل جدي در تأمين نيازها مي ها، درآمدشان افزايش نمي با اين افزايش قيمت

  ها را تا حدودي بگيرد.  وي افزايش قيمتمدت نياز بازار را تأمين كند و جل تواند در كوتاه يابد؛ دولت با واردات مي مي

  ب) براي مقايسۀ رشد اقتصادي دو كشور، بايد از درآمد سرانه يا توليد ناخالص داخلي برحسب دالر رفاهي استفاده شود.   
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  ) ۱د (بخش اقتصا*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۳۱
  ۴۷۱۲۶۴كد سؤال: 

توليد ناخالص داخلي (الف پوشاك  آالت  ماشين مواد غذايي  خدمات  توليد خارجيان مقيم كشور 
  

,ميليون دالر    185000 143000 72000 400  توليد ناخالص داخلي 000
Â±iHj }²IiIº kÃ²¼U¾ºHow Â±iHj }²IiIº kÃ²¼U n¯j®¨ SÃ÷μ]

, ,  
400 000 10 00040   

,ميليون دالر  , ,  400 000 20 000 380 توليد خالص داخلي (ج توليد ناخالص داخلي  -استهالك 000
  

توليد ناخالص ملي (ب توليد ناخالص داخلي  توليد خارجيان مقيم  اند  ه مقيم خارجتوليد افراد كشور ك
  

,ميليون دالر  ,   400 000 72000 67000 395  توليد ناخالص ملي000
  )۵ بخش( اقتصاد*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳۲

  ۴۷۱۲۷۵كد سؤال: 
المللـي  كشور، برخورداري از منابع و امكانات طبيعي و همچنين قرار گرفتن در چهارراه بيندليل گستردگي و وسعت جغرافيايي  الف) ايران به  

  اي در اقتصاد جهان داشته است.  سه قارٔه آسيا، آفريقا و اروپا از دوران باستان جايگاه ويژه

  سمت پيشرفت را آغاز كرد.  هب) اقتصاد ايران با پيروزي انقالب و با تصميم و عزم خود و توكل به ياري پروردگار، حركت ب  

  ) ۳ بخش( اقتصاد*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۳۳
  ۴۷۲۳۰۴كد سؤال: 

  الف)   

  

³nI¿a ¦Àj −»H ¦Àjý°TiH
 8 3 5  

³¼w ¦Àj ´\¹Q ¦Àjý°TiH
/ / 7 3 5 1 0 5 

´TÿÀ ¦Àj ´Àj ¦Àjý°TiH
 12 3 15  

 ب)   
´Àj ¦Àj ´¿w
−»H ¦Àj ´¿w  

15   ها شاخص دهك 35

  ) ۱ بخش( اقتصاد*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳۴
  ۴۷۲۳۰۸كد سؤال: 

تر است، بنابراين در بازار با مازاد تقاضا يا كمبود عرضه مواجه هستيم و مقـدار آن برابـر  الف) در رديف دوم چون قيمت از سطح تعادل پايين  

  است با:

واحد  )يا كمبود عرضه مازاد تقاضا(
¾òoøIòI£U

 1200 300 900  
ب) در رديف پنجم چون قيمت از سطح تعادل باالتر است بنابراين تقاضا از سطح تعادل كمتر است و با وضعيت كمبود تقاضا مواجه هسـتيم و  

  مقدار آن برابر است با:

واحد  )كمبود تقاضا(
−jI÷U nHk£¶IòI£U

  600 800 200  
وجود دارد، بنابراين دريافتي توليدكننده با توجـه بـه  شده  واحد كاالي عرضه ۱۰۰۰واحد تقاضا در برابر  ۴۰۰واحد پولي تنها  ۳۵۰ج) در قيمت  

  شود: مقدار تقاضا تعيين مي

,واحد پولي   400 350 140   درآمد توليدكننده  شده  كاالي فروخته قيمت  000

  ) ۲ بخش( اقتصاد*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴اسخ: گزينۀ پ -۱۳۵
  ۴۷۶۶۴۰كد سؤال: 

 
  ) ۱ درس( ۲ ادبي فنون و علوم*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳۶

  ۴۶۹۳۶۱كد سؤال: 
  ها: بررسي ساير گزينه  

  صد تن از شاعران ايراني از آغاز تا زمان مؤلف است. : موضوع تذكرٔه دولتشاه شرح احوال۱گزينۀ   

  يمين در قطعات اوست. : قدرت شاعري ابن۲گزينۀ   

  : موضوع كتاب المعجم علم بديع، علم عروض و قافيه و فن شعر است و نثري ساده و عالمانه دارد.۳گزينۀ   

  )۷ (درس ۲ي ادب فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۷
  ۴۷۲۲۷۶كد سؤال: 

  ها: علت نادرستي ساير عبارت  

  بند است. ب) شعر عاشورايي محتشم كاشاني در قالب تركيب  

  ج) توضيحات اين گزينه مربوط به بيدل دهلوي است.  

  ) ۴ درس( ۲ ادبي فنون و علوم*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۸
  ۴۶۹۳۶۳كد سؤال: 

  است.ويژگي ادبي » الف«مورد   
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  ) ۱ درس( ۱ ادبي فنون و علوم*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۹
  ۴۰۱۶۰۶كد سؤال: 

  كند. شود كه شاعر به تكبّر نورزيدن توصيه مي مشاهده مي ۳نمونۀ شعر تعليمي در گزينۀ   

  )۱۰(درس  ۱ن ادبي فنو و علوم*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴۰
  ۴۷۰۶۷۴كد سؤال: 

  شود. معشوق شاعر در بيت چهارم، معشوقي ازلي و ابدي است كه هميشه حاضر است، اين صفات تنها در خداوند ديده مي  

  دهد معشوق شاعر، زميني است. اي است كه نشان مي رحمي معشوق، قرينه اشاره به ستمكاري و بي ۳و  ۱در ابيات   

  تواند عشق آسماني را بيان كند. ام ممدوح خود را ذكر كرده است، پس نميشاعر ن ۲در بيت   

  )۷ درس( ۳ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴۱
  ۴۰۳۶۰۰كد سؤال: 

  نام دارد كه نويسندٔه آن محمدباقر ميرزا خسروي است.» شمس و طغرا«اولين رمان تاريخي   

  )۱۰(درس  ۳سؤال: متوسط * علوم و فنون ادبي  خصاتمش ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴۲
  ۴۰۳۶۰۱كد سؤال: 

  اين ويژگي مربوط به شعر است.  

  ) ۴ درس( ۳ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۳
  ۴۷۱۲۳۶كد سؤال: 

  اجتماعي است. -هاي ارزندٔه اين دوره كه كامالً مشهود است، طنز سياسي از شاخه  

  )جامع( ۳ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴۴
  ۴۰۷۱۹۸كد سؤال: 

شـود يـادآور نـام  متناسـب مي» قـرآن«است؛ اما وقتي با كلمۀ » ها ها و سروده نوشته«معناي ابزار نوشتن است و در ابيات مجاز از  به» قلم«  

  اي از قرآن است.  سوره

  اعران دورٔه بيداري است. شاعر نسيم شمال است كه از ش  

  )جامع( ۳ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۵
  ۴۰۷۱۸۱كد سؤال: 

  بررسي موارد:  

  تر از مو اغراق: كمر باريك»: الف«مورد   

 سواد ايهام تناسب »: ب«مورد 
 

  سياهي

 شود. و دانش تداعي ميدر صورت تناسب با مكتب، سواد 

  تضاد: گشودن و بستن»: ج«مورد   

  و برادرانش دارد. تلميح: اشاره به داستان حضرت يوسف »: د«مورد   

  )جامع( ۲ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۶
  ۴۶۹۳۷۰كد سؤال: 

  ها: بررسي گزينه  

  ت.تشبيه بليغ اضافي اس» تيغ زبان: «۱گزينۀ   

  در اين بيت تشخيص و استعارٔه مكنيه دارند.» دل«و » عشق: «۲گزينۀ   

  در معناي حقيقي گل نرگس است.» نرگس«: در اين بيت استعارٔه مصرحه وجود ندارد و ۳گزينۀ   

  مجاز از محتويات داخل آن است.» پياله: «۴گزينۀ   

  )جامع( ۳ ادبي فنون و علوم*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴۷
  ۴۲۲۱۸۹كد سؤال: 

  الف) حسن تعليل: دليل سرخ بودن رخ يار، خون جگر عاشقان است.  

  ) نيرنگ و فريب۲  ها ) دست ۱ب) ايهام: دستان   

  و معني دوم نوعي چراغ است كه با چراغ تناسب دارد.» گل الله«معني اصلي  ج) ايهام تناسب: الله   

  نماست. د) تناقض: درياي آتش متناقض  

  آتش ) تضاد: آبه  

  )جامع( ۳ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۸
  ۴۷۲۲۸۲كد سؤال: 

  تضاد: آب و آتش  

داند كه باران  داند و علت باريدن باران را آتش گرفتن چمن توسط گل سرخ مي حسن تعليل: شاعر سرخي گل را مانند آتش گرفتن چمنزار مي  

  خاموش كند.خواهد آن را  مي

  ها مانند آتشي هستند كه در چمنزار گرفته است. تشبيه: گل  

  شوند.  هاي ديگر رد مي بيت ايهام تناسب، اسلوب معادله، تناقض و تلميح ندارد و گزينه  

  )جامع( ۳ ادبي فنون و علوم*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۹
  ۴۷۶۶۱۵كد سؤال: 

  نما شدن كنايه از مشهور شدن انگشت -تعاره از آسمان: گنبد گردنده اس۳گزينۀ   

  ها: بررسي ساير گزينه  

  سازد. شور در كلمۀ شورانگيز با كلمۀ نمكدان ايهام تناسب مي -: جناس ندارد۱گزينۀ   

  دل و ديده تشخيص و استعارٔه مكنيه است. -: جناس تام ندارد۲گزينۀ   

  و گوسالۀ سامري دارد. موسي  تلميح به داستان حضرت -: تناقض ندارد۴گزينۀ   
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  )جامع( ۳ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۰
  ۴۷۶۶۱۴كد سؤال: 

  اين بيت، تلميح، تناقض، ايهام و حسن تعليل ندارد.  

  استعاره از شراب است.» آتش روان«استعاره:   

  اضافۀ تشبيهي است.» آتش خمار«تشبيه:   

  (روح و روان) و روان دوم (جاري و مايع) جناس تام است. جناس: روان اول  

  )جامع( ۳ ادبي فنون و علوم*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۱
  ۴۷۹۰۱۹كد سؤال: 

  ها: بررسي گزينه  

  ) فعل نهي از مصدر ستاندن (نگير)۲ها  ) مست۱ها/ مستان:  ) دست۲) نيرنگ ۱: جناس تام: دستان: ۱گزينۀ   

 : ايهام: دور از تو۳ گزينۀ
 

  از دوري و فراق تو

  از تو دور باشد (جملۀ دعايي)

  دارد.» آب حيات و حضرت خضر «: تلميح: اشاره به داستان ۴گزينۀ   

  ) ۱۱ درس( ۱ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۲
  ۴۷۰۶۸۰ كد سؤال:

توانند قافيه شوند،  نمي» تير و تار«شود، كلمات  حرف الحاقي حساب مي» ي«سازند:  شبيه قافيه هستند، اما قافيه نمي» تيري و تاري«كلمات   

  زيرا مصوت مشترك ندارند.

  ) ۱۱ درس( ۱ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۳
  ۴۷۰۶۸۱كد سؤال: 

  رديف است.» ها سوختگي«قافيه و » انتظار و كنار«در بيت اول دو كلمۀ   

  حرف الحاقي است و پيش از آن حروفي براي قافيه شدن وجود ندارد.» م ـ َـ« شوند، زيرا  قافيه نمي» فراقم و دارم: «۲گزينۀ   

  شدن ندارند.حروف مشتركي براي قافيه » تماشاگاه و داريم«رديف است/ » ما: «۳گزينۀ   

  قافيه هستند، اما شكل نوشتاري حروف قافيه يكسان نيست.» جرس و عبث«رديف است/ » كشم هنوز مي: «۴گزينۀ   

  )۵ درس( ۲ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۴
  ۴۰۰۸۶۳كد سؤال: 

  ها فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن هستند. ا ديگر گزينهفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلن است، ام ۲گزينۀ   

  ) ۱۱ درس( ۲ ادبي فنون و علوم*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۵
  ۴۰۰۸۶۵كد سؤال: 

  : مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن۱گزينۀ   

  : فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن۲گزينۀ   

  علن مفتعلن فاعلن: مفتعلن فا۳گزينۀ   

  : مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن۴گزينۀ   

  )۸ درس( ۳ ادبي فنون و علوم*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۶
  ۴۰۷۱۸۵كد سؤال: 

      ابدال        

  خد  لِ  حا  بِ  گو  سي  ك  هر
  
  شيد  با

  

                      

  رست  گَ   دِ  ما  لِ  حا  كِ  در  را   بَ  اي 

                      
  فعلن  مفاعلن  فاعالتن

  )جامع( ۳ ادبي فنون و علوم*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۷
  ۴۰۷۱۸۹كد سؤال: 

             كوتاه به بلند  
بلند در نظر گرفتن هجاي   ابدال  

  پاياني

    
  

                      

·  ِك  يَش  پِ  كز  هي  گ  ن  يِ   بِ  جذ  ب  I{  برد  مي    

      



  
                  




    

  ذشت  گُ   دُ  كر  د  من  ك  رِ  سي  اَ  ِك  ها  د  صي  چِ

              




  
        

    



  

 بلند در نظر گرفتن هجاي پاياني      كوتاه به بلند            

  نوع  ۱ني: فقط كوتاه به بلند اختيار زبا  

  نوع  ۲ابدال  -اختيار وزني: هجاي پاياني  
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  ) ۱۱ درس( ۳ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۵۸
  ۴۰۷۱۹۰كد سؤال: 

  است.» مفعول فاعالت مفاعيل فاعلن« ۳و  ۲، ۱هاي  وزن گزينه  

  : تكرار فعالتن است.۴وزن گزينۀ   

  ) ۱۱(درس  ۳سط * علوم و فنون ادبي متو: سؤال مشخصات ▲  ۳: گزينۀ پاسخ -۱۵۹
  ۴۰۷۱۹۲كد سؤال: 

  فعولن فعولن فعولن فعل (متقارب مثمن محذوف)»: الف«بيت   

  محذوف) مسدسمفاعيلن مفاعيلن فعولن (هزج »: ب«بيت   

  )سالمفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتن (رمل مثمن »: ج«بيت   

  مفتعلن مفتعلن مفتعلن (اسم اين وزن در كتاب نيامده است.)مفتعلن »: د«بيت   

  ) ۲ درس( ۳ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶۰
  ۴۰۷۱۹۴كد سؤال: 

  است.» فعالتن فعالتن فعلن«: فاعالتن فعالتن فعلن كه در اصل ۲گزينۀ   

  ها: بررسي ساير گزينه  

  ن: فعالتن مفاعلن فعل۱گزينۀ   

  : مفتعلن فاعالت مفتعلن فع۳گزينۀ   

  : مفعول مفاعلن مفاعيلن يا مستفعلُ فاعالت مستفعل۴گزينۀ   

  ) ۲ درس( ۳ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶۱
  ۴۷۶۶۲۸كد سؤال: 

  الف) مفعول مفاعلن مفاعيلن يا مستفعِلُ فاعالت مستفعلْ  

  فاعلن يا مستفعلن مفاعِلُ مستفعلن فَعَلد) مفعول فاعالت مفاعيل   

  بررسي ساير ابيات:  

  ب) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن  

  ج) مفاعيلن مفاعيلن فعولن  

  ) ۴ درس( ۲ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۶۲
  ۴۰۳۶۰۴كد سؤال: 

  ظلوم بر ظالم.مفهوم مشترك بيت عنوان سؤال و سه گزينۀ مرتبط: تأثير آه م  

  اين است كه كسي كه سرمست لذات خود است از مشكالت و غم ديگران خبري ندارد. ۳مفهوم گزينۀ   

  )۷ درس( ۲ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶۳
  ۴۰۳۶۰۵كد سؤال: 

  شود. و با ديدن يار گرفتار او ميشود  اين است كه عاشق اسير نگاه مي ۲مفهوم مشترك بيت عنوان سؤال و گزينۀ   

  )۱۰ درس( ۲ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۶۴
  ۴۰۳۶۰۶كد سؤال: 

  مفهوم مشترك: ناتواني عقل در راه عشق  

  )۶ درس( ۳ ادبي فنون و علوم*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶۵
  ۴۷۶۶۳۰كد سؤال: 

گويـد  دقيقاً در مقابل اين بيت مي ۲داند. در حالي كه گزينۀ  كند و بودن را با حركت و تكاپو برابر مي ه حركت و پويايي ميبيت سؤال دعوت ب  

  جايي نرسيديم.  كه از حركت و جاري بودن به

  ها: بررسي ساير گزينه  

  كند. : دعوت به حركت و تكاپو مي۱گزينۀ   

  كند. اي پااليش درون مي: دعوت به سير و سلوك عارفانه بر۳گزينۀ   

  رويم تا با ديدن آنان به آرامش برسيم. : چون بدون مغبچگان آرامش نداريم، به خرابات مي۴گزينۀ   

  

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۶
  ۴۷۲۴۷۹کد سؤال: 

) / ۲مضارع است (رد گزینـۀ » یکتمون«و » لیس) / «۴و  ۲های  در عبارت نیست (رد گزینه» ندارند) / «۳و  ۲های  ها (رد گزینه أفواه: دهان  

درسـت نیسـت و » دانـد می«نادرسـت اسـت، » اعتقادی ندارند) / «۳اضافه است (رد گزینۀ » ولی«معادل دقیقی نیست، » سازند جاری می«

  ).۴اسم تفضیل است (رد گزینۀ » أعلم«

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴: گزینۀ پاسخ -۱۶۷
  ۴۷۲۴۸۰کد سؤال: 

  ).۳و  ۲های  ها)/ این ساختار استثنا است نه حصـر (رد گزینه برد (رد سایر گزینه ) / ال یَنتفع به: از آن سود منی۱العدوان: دشمنی (رد گزینۀ   

  )جامع( ۳ قرآن زبانعربی، *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۸
  ۴۷۶۷۸۹کد سؤال: 

  ها) شود (رد سایر گزینه ) / قد تُشاهَد: گاهی دیده می۲) / ربّنا الرّحیم: خدای مهربان ما (رد گزینۀ ۴ها (رد گزینۀ  ظواهر: پدیده  
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  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۶۹
  ۴۷۹۱۷۰کد سؤال: 

  نیست. » الیخونُ «ترجمۀ مناسب  »نکرده است«فعل نهی است/ » ال یُعِجْب «نادرست هستند/ » آورد منی«و » گزهر : «۱گزینۀ   

  »الرّجل الحقیّقي: مرد واقعی مرد حقیقی«نادرست هستند./ » واقعاً «و » فروتنانه: «۳گزینۀ   

  »کند : خیانت منی»ال یخونُ «نیست./ » ال یُْعجبکم«ترجمۀ  »آورد شام را به وجد منی: «۴گزینۀ   

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۰
  ۴۷۹۱۸۸کد سؤال: 

 نادرسـت اسـت/ ۳در گزینـۀ » مفیـدترین نتیجـه) / «۲مجهـول نیسـت (رد گزینـۀ » قد أثبتت) / «۳و  ۱های  التّجارب الّتي: تجربیاتی که (رد گزینه  

  ) ۳د گزینۀ ندارد (ر » هرگاه«معنای » إن«

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۱
  ۴۷۲۴۳۸کد سؤال: 

  نادرست هستند.» القضاء علی...: از بین بربد، نابود کند«و » یوماً: روزی«  

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۲
  ۴۷۲۴۸۷کد سؤال: 

  شوند الّتحصیل می : فارغیتخّرج  

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۳
  ۴۷۲۴۴۰کد سؤال: 

  صورت نکره نادرست است. به» محاورة»/ «تَُؤّدي یَُؤّدي : «۱گزینۀ   

  »َسُیَؤّدي: ایفا خواهد کرد: «۲گزینۀ   

ْت: ایفا کرده است: «۴گزینۀ      صورت نکره نادرست است. به» رةمحاو »/ «َقْد أَدَّ

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۴
  ۴۷۹۲۰۵کد سؤال: 

بـه نیکـی  ۴یعنی کمک گرفنت نه کمک کـردن/ در آیـۀ گزینـۀ » استعینوا« ۲است. در آیۀ گزینۀ » وجه اللّه«منظور » وجهه« ۱در آیۀ گزینۀ   

  دورویی و نفاق است. گوید عالمت نیکی عدم عبارت سمت چپ میکردن اشاره دارد؛ ولی 

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۵
  ۴۷۱۴۰۴کد سؤال: 

  نادرست است. » غیبت«این تعریف برای » شود! شان می پیوسنت  هم  غیبت، تالش و سعی زشتی میان مردم است که سبب به«  

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱گزینۀ  پاسخ: -۱۷۶
  ۴۶۹۵۳۰کد سؤال: 

  ها:  علّت نادرستی سایر گزینه  

  ضمیر منفصل ) ضمیر مّتصل ۲  

  للغائبة ) للمخاطب ۳  

  صفت إلیه  ) مضاف۴  

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۷
  ۴۶۹۵۳۲کد سؤال: 

  ها:  علّت نادرستی سایر گزینه  

  الجمع املکّرس  ) الجمع الّسامل للمذکّر ۱  

  متعدٍّ  ) الزم ۲  

  نکرة ) معرفة ۳  

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۸
  ۴۷۶۷۷۵کد سؤال: 

  ها:  علّت نادرستی سایر گزینه  

  اسم املفعول ) اسم الفاعل ۱  

  »کان«خرب   ) حال۳  

  »)مفاعلة«مزید ثاليّث (من باب  ) مجرّد ثاليّث ۴  

  )جامع( ۳ قرآن عربی، زبان*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۹
  ۴۷۶۷۷۴کد سؤال: 

  درست است.» املعاِمل«صورت  است و به» املَْعَمل«جمع » املعامل«  

  )جامع( ۲ قرآن بانعربی، ز *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۰
  ۴۷۶۷۸۱کد سؤال: 

شـود.  معادل مضارع التزامـی ترجمـه می» یفوزُ « ۲شود؛ در گزینۀ  معادل مضارع اخباری ترجمه می» کنند ینتخبون: انتخاب می« ۱در گزینۀ   

  معادل ماضی منفی است.» مل یستطع«ماضی و » عازموا« ۴ماضی و در گزینۀ » تعاملوا«فعل  ۳در گزینۀ 

  ) ۲ درس( ۲ قرآن عربی، زبان*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳سخ: گزینۀ پا -۱۸۱
  ۴۷۹۲۱۱کد سؤال: 

  حالت مفعول بیان نگردیده است. ۲و  ۱های  اشاره به اسم مبالغه دارد (العّالمة، الخّالق و َفّعالین) که از این بین در گزینه» یقوم بالعمل کثیراً «  

  )۷ درس( ۱ قرآن عربی، زبان*  طمتوس: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸۲
  ۴۷۰۸۸۶کد سؤال: 

  ) اللّوحاُت: فاعل۲    الرَُّجُل: فاعل /) رجٌل: نائب فاعل۱  

  اُس: فاعل) األطّباُء: فاعل/ النّ ۴  مشاهده وجود ندارد.  صورت قابل در این جمله فاعل به) ۳  
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  )۵ درس( ۲ قرآن انعربی، زب*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۳
  ۴۷۲۴۵۱کد سؤال: 

  کند. ولی جملۀ بعدی آن را توصیف منی، نکره است» رسالةً «در این گزینه هرچند   

  )۵(درس  ۳سؤال: متوسط * عربی، زبان قرآن  مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۴
  ۴۶۹۵۳۷کد سؤال: 

  بیاید.» أیّتها«جمع مؤنّث است و باید برای آن » البنات«  

  ) ۱ درس( ۳ قرآن عربی، زبان*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴: گزینۀ پاسخ -۱۸۵
  ۴۷۲۴۵۰کد سؤال: 

  ها:  دالیل نادرستی سایر گزینه  

  »ساعةَ  الّساعة : «۱گزینۀ   

  »أْفَضُل  أَْفَضَل »/ «صدیَق  صدیُق : «۲گزینۀ   

  »قیمةَ  قیمًة : «۳گزینۀ   

  

  )۱۶ درس( ۱ تاريخ*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۸۶
  ۴۰۱۶۳۴كد سؤال: 

كـرد و  لحاظ عظمت و شكوه، با هنر روم برابـري مي بر اثر توجه حكومت ساساني به هنر و پشتيباني آنان از هنرمندان، هنري پديد آمد كه به  

  گاه بر آن برتري داشت.

  )۹ درس( ۱ تاريخ*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۸۷
  ۴۰۱۶۳۸كد سؤال: 

  سرانجام با فتح هگمتانه، حكومت ماد برافتاد.  

  )۵ درس( ۱ تاريخ*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۸۸
  ۴۷۹۰۵۲كد سؤال: 

  خارجي بوده است.تأثير و نفوذ  سبب موقعيت ويژٔه جغرافيايي خود، كمتر تحت هاي نخستين، تمدن چين به در ميان تمدن  

  )۱۰ درس( ۱ تاريخ*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۸۹
  ۴۰۱۶۴۳كد سؤال: 

قباد كه در آغاز زمامداري خود قصد داشت از قدرت اشراف، نجبا و موبدان بكاهد و دست آنان را از امور كشوري كوتاه كنـد، بـه حمايـت از   

نجبا، او را از پادشاهي بركنار و زنداني كردند. قباد دوباره به قدرت بازگشت و براي حفظ موقعيت خود با مخالفان مزدك برخاست، اما اشراف و 

  مزدك همراهي كرد.

  ) ۱۲ درس( ۱ تاريخ*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۹۰
  ۴۷۹۰۵۴كد سؤال: 

هاي اجتماعي و اقتصادي ميـان گـروه حـاكم و مـردم عـادي  ي، نابرابريدر زمان هخامنشيان با افزايش فتوحات و توسعه تشكيالت حكومت  

  افزايش يافت.

  ) ۱۳ درس( ۲ تاريخ*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۹۱
  ۴۰۰۸۸۰كد سؤال: 

 داشـت: مهم پيامد اقدام دو اين بود. امامي دوازده شيعۀ مذهب كردن تخت شاهي، رسمي بر نشستن از صفوي، پس شاه اسماعيل اقدام مهمترين  

 ايـن دوم، آنكه شدند. متحد و متشكل، منسجم دولتْ اين سايۀ در و گرفتند قرار صفوي نوپاي دولت در خدمت شيعيان از بسياري نخست، اينكه

  شد. شرق در هند ركانيانگو و ازبكان و غرب در عثماني امپراتوري ويژه خود، به مسلمان همسايگان از ايران تمايز آشكار سبب اقدام

  ) ۴ درس( ۲ تاريخ*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۹۲
  ۴۷۶۶۷۹كد سؤال: 

هاي مختلف عـرب بـه  هاي نمايندگي قبيله اند. در اين سال، هيئت ها ناميده مورخان سال نهم هجري را سال وفود يا سال اسالم آوردن قبيله  

  رمانبرداري خود را از رسول خدا اعالم كردند.مدينه آمدند و ضمن پذيرش اسالم، ف

  نادرست است. ۴پس گزينۀ  ،يادآوري: فتح مكه در سال هشتم هجري رخ داد  

  )۱۵ درس( ۲ تاريخ*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۹۳
  ۴۰۰۸۸۴كد سؤال: 

  گفتند. ها سرف مي ها كشاورز وابسته به زمين بود كه به آن عهدٔه ميليون ها) به هاي اربابان (فئودال در قرون وسطي كار بر روي زمين  

  )۷ درس( ۲ تاريخ*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۹۴
  ۴۰۳۶۴۵كد سؤال: 

 از را شـيعيان حضـرت آن. داشـت اشـتغال شـاگردان تربيت اسالم و تعاليم بيان به مدينه در ق ۱۶۹ سال ق) تا  )۱۲۸-۱۸۳امام كاظم   

 دستور رو، به اين از. پرداخت مي عباسيان حاكميت نفي صريح به سخناني با مختلف هاي موقعيت در و كرد مي منع عباسي با حكومت همكاري

  .رسيد شهادت به زندان در سرانجام و افتاد زندان به هارون عباسي و مهدي

  ) ۱۱ درس( ۲ تاريخ*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۹۵
  ۴۰۳۶۳۹سؤال: كد 

  پايتخت حكومت تيمور، شهر سمرقند بود.  

  ) ۱۱ درس( ۳ تاريخ*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۹۶
  ۴۰۳۶۵۱كد سؤال: 

 حضـرت فرمـان رو، به ازاين آمد. وجود به ادارٔه كشور در نگهبان، مشكالتي شوراي و اسالمي شوراي مجلس ميان ها اختالف از اي پاره بروز با  

 شوراي و مجلس ميان به اختالفات تا شد برجسته، تشكيل نظران صاحب و رتبۀ كشور عالي مسئوالن از مصلحت، مركب تشخيص ام، مجمعام

  .كند رسيدگي نگهبان
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  )۱۰ درس( ۳ تاريخ*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۹۷
  ۴۰۳۶۵۳كد سؤال: 

 و آمريكـا از تسـلط و دادنـد قـرار مخاطب را شاه قم، شخص در عاشورا عصر نطقي در طي خميني(ره) امنيتي، امام هاي محدوديت وجود با  

  .برداشتند پرده پهلوي حكومت بر اسرائيل

  ) ۴ درس( ۳ تاريخ*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۹۸
  ۴۰۷۱۰۵كد سؤال: 

گـوش  بـه طنـز صـورت به را اجتمـاعي و سياسي انتقادهاي و جدي كمدي، مضامين هاي نمايش از استفاده با هنرمندان در دورٔه قاجار گاهي  

  .رساندند مي مقامات

  ) ۱۲ درس( ۳ تاريخ*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۹۹
  ۴۰۷۱۰۸كد سؤال: 

  :از بودند عبارت هجوم اين او از هاي هدف و ايران به نظامي هجوم براي صدام انگيزٔه مهمترين  

 خوزستان استان بزرگ و و كوچك ابوموسي، تنب گانۀ سه جزاير جدايي و فارس خليج بر تسلط و اروندرود، دسترسي مهم آبراه بر حاكميت -۱  

 به رسيدن -۳ كشورها؛ ساير مسلمانان و عراق مردم ميان در انقالبي انتشار افكار از جلوگيري و اسالمي انقالب نابودي و تضعيف -۲ايران؛  از

  .منطقه در ژاندارمي شنق ايفاي و عرب جهان رهبري

 آبـراه بر حاكميت«زيرا طبق متن كتاب،  ،نادرست است» فارس و تنگۀ هرمز تسلط بر تمام بنادر و سواحل ايراني خليج«يعني  ۲توجه: گزينۀ   

هـدف » رانايـ از خوزستان استان بزرگ و و كوچك ابوموسي، تنب گانۀ سه جزاير جدايي و فارس خليج بر تسلط و اروندرود، دسترسي مهم

  فارس. صدام بوده، نه جدايي تمام بنادر ايراني خليج

  ) ۴ درس( ۳ تاريخ*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۰۰
  ۴۷۶۶۸۴كد سؤال: 

  هاي استقالل آمريكا، موجب افزايش توليد و صادرات پنبه از ايران به روسيه شد. جنگ  

 

  )۵ درس(ران جغرافياي اي*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ۀ پاسخ: گزين -۲۰۱
  ۴۷۲۳۳۵كد سؤال: 

  .شود يم دهيد جهان از يكشور كمتر در كه است شده رانيا يفرهنگ و يعيطب ياندازها چشم ، سبب تنوع در»وهوايي گوناگوني آب«  

وهـوايي هسـتند و  عوامل مـؤثر در ايجـاد تنـوع آبهاي جغرافيايي و نزديكي به درياها و منابع رطوبتي، از جمله  توجه: پراكندگي در عرض  

  توانند پاسخ كاملي براي اين سؤال باشند. تنهايي نمي به

  )۶ درس(جغرافياي ايران *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۰۲
  ۴۷۹۰۶۸كد سؤال: 

  تنها درياي آزاد ايران، درياي عمان (مكران) است.  

  س (درياي پارس) هستند. فار هاي خليج ها از ويژگي ساير گزينه  

  )۷ درس(جغرافياي ايران *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۰۳
  ۴۷۹۰۶۹كد سؤال: 

شود و حاصـل ايـن تقسـيم،  بر نرخ رشد جمعيت تقسيم مي ۷۰د؛ يعني عدد ده يم نشان را كشور هر تيجمع شدن برابر دو زمان، ۷۰قانون   

  جمعيت دو برابر خواهد شد.هايي است كه پس از آن،  بيانگر تعداد سال

  ) ۲ درس( ۲* جغرافيا  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۰۴
  ۴۰۳۶۷۴كد سؤال: 

  شوند. ها تعيين مي گيري انسان مرزهاي سياسي و اداري بر مبناي انتخاب و تصميم  

  ) ۱۱ درس( ۲* جغرافيا  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۰۵
  ۴۰۳۶۷۵كد سؤال: 

هاي فرمانده معظم كل قوا، نيروي دريايي ارتش جمهوري اسالمي ايران به يك نيروي دريايي راهبردي تغيير جهت  با راهنمايي ۱۳۸۸در سال   

  درجۀ شمالي را شامل گرديد. ۱۰طوري كه منطقۀ عملياتي آن از تنگۀ هرمز و درياي عمان تا خليج عدن و اقيانوس هند تا مدار  داد، به

  )۵(درس  ۲جغرافيا *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۰۶
  ۴۰۳۶۷۸كد سؤال: 

  شود. عنوان راهكار حفاظتي استفاده مي كشت گياهان در هر سه ناحيه به  

  )۹ درس( ۲* جغرافيا  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۰۷
  ۴۰۳۶۷۹كد سؤال: 

  جزيرٔه كريمه در شمال درياي سياه و جنوب اوكراين واقع شده است. هبررسي عبارت نادرست: الف) شب  

  ) ۲ درس( ۲* جغرافيا  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۰۸
  ۴۷۲۳۳۸كد سؤال: 

يا قومي وهوايي  و به همين دليل ممكن است يك ناحيۀ آب ستندين منطبق يانسان و يعيطب ينواح يمرزها بر معموالً يادار و ياسيس يمرزها  

و زباني، بين چند استان يك كشور و يا حتي بين چند كشور قرار گيرد؛ مانند قوم پشتون كه هم در افغانستان و هـم در پاكسـتان سـكونت 

  دارند. 

  ) ۳ درس( ۲* جغرافيا  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۰۹
  ۴۷۶۶۹۱كد سؤال: 

 يكايامر در آتاكاما ابانيب؛ مانند اند آمده ديپد ييها ابانيب، قايافر يغرب جنوب سواحل و يجنوب يكايامر سواحل مانند ها قاره سواحل يبرخ در  

 هرچنـد؛ »هواسـت نكـردن صـعود و پرفشـار مركـز ابان، وجـوديب آمدن وجود به ياصل علت« زين مناطق نيا در .قايافر در بينام و يجنوب

  .كنند يم تيتقو و ديتشد را هوا نكردن اند، صعود حركت در ينواح نيا سمت به قطب از كه سرد آب يها انيجر
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  )۵و  ۲هاي  درس(جغرافياي ايران *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۱۰
  ۴۷۲۳۳۳كد سؤال: 

  .رياخ يها سال در يخشكسال تداومعلت  به است؟ آمده وجود به ٔه ريزگردهاديپد چرا ؛پردازد يم دهيپد وقوع علت به، »چرا« سؤال  

 نيبـ درختـان، از قطـع ست؟يچ ٔه ريزگردهاديپد ٔهوجودآورند به يها نهيزم ؛پردازد يم دهيپد تحول و نيتكو ريس يبررس ، به»چطور« لسؤا  

  و... اچهيدر رفتن

  است. منابع آب فيضع تيريمدوجودآورندٔه بحران ريزگردها،  يكي ديگر از عوامل به  

  ها: بررسي ساير گزينه  

  »ها چه كساني يا كدام برنامه«پاسخ پرسش  -»چطور«: پاسخ پرسش ۱گزينۀ   

  راهكاري براي مقابله با پديدٔه ريزگردها -»چه چيز«: پاسخ پرسش ۳گزينۀ   

  »ها چه كساني يا كدام برنامه«پاسخ پرسش  -: پيامد ناگوار افزايش ريزگردها۴گزينۀ   

  ) ۴ درس( ۳ جغرافيا*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۱۱
  ۴۰۳۶۸۲ل: كد سؤا

VHkeH ®MI¤ oÃv¶ −¼ö( ) ýHodºH }iI{ ´Ã£Tv¶ oÃv¶ −¼ö 
100% 1 

  

x x km
km

   450 100 92  

km 9 2 7  

  )۵ درس( ۳ جغرافيا*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۱۲
  ۴۰۳۶۸۵كد سؤال: 

  بررسي عبارات نادرست:  

  وهوايي ممكن است اتفاق بيفتد. سالي در هر نوع آب خشكالف)   

هاي جوّي كمتر از ميانگين بارش منطقه نيست، اما با توجه به اينكه نياز آبي گياهان متفـاوت اسـت،  سالي زراعتي ميزان ريزش كدر خش) ج  

  ها نياز يك نوع زراعت يا كشت را برطرف نكنند. ممكن است بارش

  ) ۴ درس( ۳ جغرافيا*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۱۳
  ۴۰۷۱۴۵كد سؤال: 

  توجه است:  نقل از دو جنبه قابل و محيطي ناشي از حمل ت زيستمشكال  

  نقل در مصرف انرژي و ) تأثير حمل۱  

  ونقل در محيط زندگي ) تأثير حمل۲  

  ) ۴ درس( ۳ جغرافيا*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۱۴
  ۴۰۷۱۴۶كد سؤال: 

1النهار مبدأ تا خط روزگردان  از خط نصف     شود:  است كه مي 80

ساعت  1 80 1 5 1 2  

  ) ۱ درس( ۳ جغرافيا*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۱۵
  ۴۰۷۱۳۴كد سؤال: 

مراتب  دهد كه در آن جمعيت سكونتگاه و تعداد و تنوع خدمات بيشتر است، پـس در سلسـله را نشان مي» شهر بزرگ«حوزٔه نفوذ  Aبخش   

  ها در جايگاه باالتري است. نتگاهسكو

 
  )۷و  ۶هاي  (درس ۲شناسي  جامعه) * ۷و  ۶هاي  درس( ۱شناسي  جامعه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۱۶

  ۴۷۹۰۸۷كد سؤال: 
    كند. تنگ مي يو اخالق يعاطف يها مانند كنش، يانسان يها ، عرصه را بر ساير كنشمعطوف به دنيا ۀحسابگران يها كنشرواج اين دسته از  

   شوند. مي ليتبد تيها به واقع عمل كنند، ارزش ها مطابق ارزشمردم  يوقت  

   را فراهم كرد ساياقتدار كل ختنيهاي فرور نهيزم، هيفتح قسطنطنو باالخره  با مسلمانان انيياروپا ۀمواجه، بييهاي صل جنگ.  

    مواجـه خواهـد  يدرون فرهنگ يها با چالش ي، جامعۀ جهانمطلوب را نداشته باشند يها يژگيوغالب و اثرگذار،  يها هنگفر اياگر فرهنگ

  .شد

  )۹(درس  ۲شناسي  ) * جامعه۹(درس  ۱شناسي  ط * جامعهمتوس: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۱۷
  ۴۷۹۰۹۱كد سؤال: 

   و اعمـال  هـا شود. هرچه قدرت اقناع يك فرهنگ بيشتر باشد، افـراد كنش مي يافراد درونآن، فرهنگ در  ۀواسط است كه به يروش اقناع

دارند و با فطرت آدميـان سـازگارترند، از  يبيشتر يو عقالن يكه ظرفيت منطق يهاي دهند. فرهنگ متناسب با آن فرهنگ را بهتر انجام مي

  برخوردارند. يبيشتر يقدرت اقناع

   گرفت دهيصاحبان ثروت باز كرد و عدالت را ناد يرا برا استثمارراه ، ياقتصاد يآزاد ژهيو و به يبر شعار آزاد هيبا تك هياول سميبراليل.  

   هـاي جامعـه خـود  بـه حـل چالش فرهنـگ غـرب يهـا انيسكوالر بود و در چارچوب همان بن يكرديماركس نسبت به عالم، رو كرديرو

كه  ييها نه از نوع چالشد، يآ مي ديو تمدن پد فرهنگ كيدرون بود كه  ييها از نوع چالش چالش بلوك شرق و غرب، پرداخت؛ بنابراين مي

  .رديگ مختلف، شكل مي يها فرهنگ نيب
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  ) ۱۱(درس  ۲شناسي  ) * جامعه۱۱(درس  ۱شناسي  : متوسط * جامعهسؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۱۸
  ۴۷۹۰۹۴كد سؤال: 

   گيرد آن شكل مي ياجتماع يها عقايد و ارزش  اسبر اس يجهان اجتماع يهويت فرهنگ . (الف)  

   خود را نداشته باشـد. ياجتماع يها حفظ و دفاع از عقايد و ارزشتوان ، يآيد كه جهان اجتماع وجود مي به يدر جاي يبحران هويت فرهنگ 

 (ب)  

   يشـگيهم يچالشـ چالش فقر و غنااند.  متفاوت گريكديبا  ياز جهات يول، دارند ياقتصاد تيو چالش فقر و غنا هر دو، هو يبحران اقتصاد 

  (ج و د)  است. ياي و مقطع دورهاغلب  يبحران اقتصاد يول، است

  ) ۱۴(درس  ۱شناسي  جامعه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۱۹
  ۴۰۱۶۸۵كد سؤال: 

نيـز  ييك جهان اجتمـاع كاهش جمعيتآن است و  يگسترش فرهنگ و معان ۀنزلم به، يبه همين ترتيب، افزايش جمعيت يك جهان اجتماع  

ديگر باشد. از اين رو تأمين جمعيـت مناسـب  ياجتماع هاي جهانبسط و تسلط  ساز زمينه تواند مياست كه  آن ٔهمحدود شدن گستر ۀمنزل به

  است. يهويت اي مسئله، يتماعاج هاي جهان يبرا

  ) ۱۴ و ۱۳ هاي درس( ۱شناسي  جامعه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۲۰
  ۴۷۲۳۶۳كد سؤال: 

    :كـرد،  كـه جهـان غـرب القـا مي يايران، هويت خود را بيرون از تصـاوير يجهان اسالم اينك با الهام گرفتن از انقالب اسالمقسمت اول

  گردد. ميظاهر  جديد ييك قطب فرهنگعنوان  كند و به اين ترتيب، اسالم به وجو مي جست

   گرايي  زايي در عين برون قسمت دوم: درون يولـ، اسـت يخود متك يقو يداخل دياي از درون بجوشد و بر تول كه مانند چشمه ياقتصاد 

  كند. كشورها مبادله مي ريمتعادل با سا يصورت بهكند، بلكه آن را  براي خود توليد نميصرفاً 

  ) ۲ درس( ۲شناسي  جامعه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۲۱
  ۴۰۰۹۳۷كد سؤال: 

جه، يمختلف داشته باشند و درنت هاي ارزشو  ديسنجش عقا يبرا يزانيو م اريمع توانند نميقائل نباشند،  يقتيحقكه به  هايي فرهنگ الف)   

  .خود دفاع كنند هاي ارزش تيحقاناز  توانند نمي

، يويـو دن يمـاد يازهـايپاسخ داده شود. او عـالوه بـر ن ها آنبه  ديدارد كه با ينياديبن هاي پرسشخود  يمرگ و زندگ ٔهدربار يآدم ب)   

 ياو چشـم پوشـ يو معنـو يابـد يازهايانسان است و از ن يويو دن يماد يازهاين متوجه كه صرفاً يدارد. فرهنگ يو معنو يابد ييازهاين

  معنويت . سازد ميفتار گر يو روان يروح هاي بحران ه، بشر را بكند مي

شـمول را  جهـان هـاي ارزشو  ديگسترش و تحقق عقا نۀيزمكند تا  جاديا ها انسانرا در  تيتعهد و مسئول يۀروح ديبا يفرهنگ جهان ج)   

  فراهم آورد.

و جهـان پاسـخ دهـد. اگـر  انسـان ٔهبشر دربار نياديبن هاي پرسشبه  ديباشد؛ ابتدا با تيدو سطح از عقالن يدارا ديبا يفرهنگ جهان د)   

  عقالنيت سطح اول را نخواهد داشت.  خود تيدفاع از هو ييتواناپاسخ دهد،  ها پرسش نينتواند به ا يفرهنگ

  )۵(درس  ۲شناسي  معهجا*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۲۲
  ۴۰۳۶۵۶كد سؤال: 

   انسان  يو آسمان يبر بعد معنو، ياست. هنر قرون وسط افتهيقوق بروز و ظهور و ح اتيهنر، ادب ريدر ابعاد مختلف فرهنگ غرب نظ سمياومان

 هـاي زيباييو  ياما هنر مدرن، بر بعـد جسـمان كردند، مي مياز قداست ترس اي هالهرا در  يانسان هاي اسوهو نقاشان، چهرٔه  ورزيد مي ديتأك

  .كند ميتمركز  يبدن

   از معرفت و شـناخت  يمعنا، روش نيو در ا شود ميه در فرهنگ غرب اطالق   شد رفتهياسي پذشن معرفت مبناي بهخاص  يدر معنا يروشنگر

 دايـپ يمختلفـ هاي صـورتغرب،  دياز چهارصد سال فرهنگ جد شيروش در ب نيهمراه شده است. ا سميو اومان سمياست كه با سكوالر

  است. قتيشناخت حق و شهود در يآن كنار گذاشتن وح هاي صورت ۀكرده است كه وجه مشترك هم

   را  ينـيو د يمعنو ياز باورها هايي بخش؛ بلكه كنند نمي يرا نف يهست ياست كه ابعاد معنو هايي فلسفهشامل باورها و ، پنهان سميسكوالر

  .زنند ميسرباز  گريد هاي بخشعمل به  ايو از توجه  دهند ميقرار  يجهان نيو ا يويدر خدمت نظام دن

   است. يبه هست يجهان نيا صرفاًو  يويدن كرديرو ايمعن به سميسكوالر  

  )۶ درس( ۲شناسي  جامعه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۲۳
  ۴۰۰۹۴۰كد سؤال: 

 نيمربوط بـه انقـالب صـنعتي دارد، نخسـت اجتماعي راتييتغو  فلسفي روشنگري هاي انديشهو  دوران رنسانسدر  شهيكه ر انقالب فرانسه  

  شد كه پس از چهار دهه، سراسر اروپا را فرا گرفت. گرييد هاي انقالب بخش الهامانقالب،  نيدر جهان است. ا براليانقالب ل

  )۸(درس  ۲شناسي  ) * جامعه۸(درس  ۱شناسي  جامعه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۲۴
  ۴۷۹۰۹۰كد سؤال: 

    :تيـاز هو ها انسـان يغفلت و فراموشـ ٔهشناسان دربار شناسان و جامعه شناسان، انسان روانسوفان، ليف، ياله امبرانيو پ نيدقسمت اول 

  دارند. يمتنوع اتيخود، نظر يواقع

    :شود و  نامتعادل مي يدر سطح جهان ياستعمارگر، مبادالت تجار ياستعمارزده به كشورها يكشورها ياقتصاد يوابستگدليل  بهقسمت دوم

  كند. مي دايادامه پ يغرب يطرف كشورها هانتقال ثروت، ب

  ) ۱۲ و ۱۱ هاي درس( ۲شناسي  جامعه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۲۵
  ۴۰۳۶۵۹كد سؤال: 

   جـدد تعادل مرات، ييو نظام نتواند با مهار آن تغ تعادل نظام را بر هم بزند، يرونيو ب يدرون راتييتغ يكه برخ شود مي جاديا يبحران هنگام

  .اورديب دست بهخود را 

   و توسعۀ شرفتيتنها راه پاز فرهنگ غرب  يرويكه پ كرد ميالقا  يرغربينخبگان جوامع غمطلب را به  نيعلم مدرن، ا يمعنا جيغرب با ترو 

  .ها است فرهنگ گريد

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

  

 
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

ون
آزم

 ۵ 
ن 

ردی
رو

ف
۱۴

۰۰
   |   

وه
گر

 
شی

مای
آز

 
وم

عل
ان 

  یسان

 
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

ون
آزم

 ۱ 
 تیر

۱۴
۰۰

    |
وه

گر
 

شی
مای

آز
 

وم
عل

 
سان

ان
  ی

۲۸۲۸

  ) ۱۳ درس( ۲شناسي  جامعه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۲۶
  ۴۷۰۳۸۵ل: كد سؤا

 گري سلطه در بيشتر را غرب خطرها  . آنعميقي نداشتند شناخت غرب فرهنگ غرب، از به آميز اعتراض رويكرد وجود نخستين، با بيدارگران  

 و گمـان دانسـتند مي اسالمي جوامع ضعف عامل را اسالم به عمل از مسلمانان آنان، دوري از برخي .ديدند مي آن اقتصادي و سياسي قدرت و

  .باشد مي نيز اسالم كه موردتوجه است همان اغلبها  آن عملكرد كه است اين غربي جوامع قدرتمندي دليل كردند مي

  )۱۵ درس( ۲شناسي  جامعه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۲۷
  ۴۰۰۹۴۸كد سؤال: 

و  ابـديتوانست تداوم  ي، توان مقاومت نداشت، نمكرد يوك شرق ارتباط بر قرار نمبا بل نكهيا ليدل به يانقالب اسالمكا، ياز نظر دولتمردان آمر  

غافل  ثهاز عمق حادران، يا يبه انقالب اسالم ينگاه نيبا چن يكرد. دولتمردان غرب يبلوك غرب دراز م يسو به ازيدست نگر، يزود، بار د اي ريد

  خاست. يبرم گريد ياز متن فرهنگ رانيا يحال آنكه انقالب اسالم، ندديسنج يم فرهنگ غرب نيموازانقالب را با  ها آنبودند. 

  ) ۳ درس( ۳شناسي  جامعه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۲۸
  ۴۰۷۱۱۷كد سؤال: 

   ايم پذيرفتهكردن  يبا هم زندگ يبرا ها انسانكه ما  شود ميبرقرار  يقواعد جۀينتدر ينظم اجتماع.  

    كنند مي نييقواعد تع نيرا هم ها پديده يجا، خود يدر جا دهيرفتن هر پدقرار گ يعنينظم.  

   چـه توقعـات و  توانيـد ميد، يـكه شما بدان شود ميباعث  ؛نمايد مي پذير امكانرا  ها آنبا  يهمكارو  گرانيرفتار د بيني پيش ينظم اجتماع

  باز ندارند. گرانيبا د ياز همكارشما را رمنتظره، يو اتفاقات غ ديداشته باش گرانياز د يانتظارات

   ها را كشف كرد. آن توان مي، از امر مأنوس زدايي آشناييوجود دارد كه با هنر  انگيزي شگفتپنهان و  هاي نظم ها انسانما  يدر زندگ  

  ) ۴و  ۳هاي  (درس ۳شناسي  خصات سؤال: دشوار * جامعهمش ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۲۹
  ۴۷۶۶۵۵كد سؤال: 

ها  انسـان يرا بـرا عتيو كنترل طب يريشگيپ، ينيب شيامكان پعت، يبا شناخت نظم موجود در طب يعيطور كه علوم طب همانل: قسمت او ■  

 نيـدهد، لـذا در ا جامعه را مي كنترلو  يريشگيپ، ينيب شيقدرت پها  به انسان، يبا شناخت نظم اجتماع زيشناسي ن كند، جامعه فراهم مي

  است. يعيز همانند هدف علوم طبينشناسي  هدف جامعه كرديرو

انسـان را بـا  ياجتماع يدانند و زندگ مي يكنش اجتماع يژگيو ترين را مهم يو معنادار يآگاه، يپردازان كنش اجتماع نظريهقسمت دوم:  ■  

   كنند. و معنا، مطالعه مي يتأكيد بر آگاه

  )۵ درس( ۳شناسي  جامعه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۳۰
  ۴۷۹۰۹۵كد سؤال: 

 نيـو عمـق ا يدگيـچيپ، ياجتمـاع يها دهيـوقوع پد ييچرأه بيني دربار پيش قابل ساده و كامالً يها به پاسخ يابيدست يبرا كردهايرو يبرخ  

  كنند. مي ييزدا تيهو يو انسان ياجتماع يها دهيو از پد رنديگ مي دهيرا ناد ها دهيپد

  )۶ درس( ۳شناسي  جامعه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۳۱
  ۴۷۶۶۶۰كد سؤال: 

حكومت  روش

  تعداد حاكمان
 حاكم ليبر اساس خواست و م  لتياساس فض بر

  ياستبداد  يمونارش  فرد

  يگارشيلا  يستوكراسيآر  تياقل

  يدموكراس  يجمهور  تياكثر

  )۷ درس( ۳شناسي  جامعه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۳۲
  ۴۰۳۶۶۴ كد سؤال:

    رويكرد اول: ويژگي  طبيعي دانستن قشربندي اجتماعي، نام مدل ليبرالي  

    رويكرد دوم: ويژگي  برقرار شدن عدالت با توزيع برابر ثروت، نام مدل كمونيستي  

    رويكرد سوم: ويژگي  ناعادالنه دانستن دو رويكرد ديگر، نام مدل عدالت اجتماعي  

  )۹ درس( ۳شناسي  جامعه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۳۳
  ۴۰۷۱۳۰كد سؤال: 

    :در جامعه بود. ياله هاي سنتشناخت  دنبال بهاز قرآن،  يريرپذيمسلمان است كه با تأث شمندانياز اند گريد يكيابن خلدون قسمت اول  

    :ۀاز جامعـ نيو بنـابرا كرد مياستفاده  يو تجرب يروش حساز  شترينداشت و ب يتوجه چندان يعقل روش بهاو در مطالعات خود قسمت دوم 

  نگفت. يسخن يآرمان

    :است. ييايو جغراف يخيتار، يمذهب هاي بررسيدر ، يدر كنار روش تجرب يروش انتقاد كارگيري بهدر  حانيابور يامروز تياهمقسمت سوم  

  )۱۰ سدر( ۳شناسي  جامعه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۳۴
  ۴۶۹۴۵۴كد سؤال: 

دهد كه علوم  حال، به متفكران مسلمان امكان مي را فراهم آورد. درعين طرح نظريات جديدتواند زمينۀ  اين تعامل با علوم اجتماعي مدرن مي  

كننـد و بـراي را هـم تحليـل  مسائل جامعۀ جهـانيو عالوه بر توصيف و تبيين مسائل جهان اسالم،  گسترش دهنداجتماعي جهان اسالم را 

  .حل ارائه دهند راههايي مانند بحران آگاهي و بحران معنا  رفت از بحران برون
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  )۸ درس( ۳شناسي  جامعه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۳۵
  ۴۶۹۴۴۸كد سؤال: 

ها  ت كه در آن، در هم آميختن فرهنگگيري جهاني بدون مرز را فراهم كرده اس امروزه، جهاني شدن و توسعۀ ارتباطات، از سويي زمينۀ شكل  

شدت دستخوش تغيير شوند. از سوي ديگر، بسـياري از جوامـع و  ها به ها ديگر كامالً خالص و ثابت نباشند و هويت شود كه فرهنگ موجب مي

رابر هويتي كه فرايند جهـاني اند و با ساختن هويتي خاص براي خود يا بازگشت به هويت واقعي خويش، در ب ها، به دفاع از خود برخاسته گروه

هاي سبك زنـدگي، زنـان، آفريقـايي  كنند و خواهان رهايي از اين هويت تحميلي هستند. جنبش كند، مقاومت مي ها تحميل مي شدن به آن

هـا هسـتند. در  تها و مقاوم هايي از اين اعتراض محيطي نمونه هاي قومي، مذهبي و جنبش زيست ها، آسيايي تبارها، جوانان، اقليت آمريكايي

  گيرد. جاي مدل همانندسازي موردتوجه و تأكيد قرار مي چنين شرايطي مدل تكثرگرا به

 
  ) ۲ درس( منطق*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۳۶

  ۵۱۱۸۵۸كد سؤال: 
  معناي مطابقي گرفته شود. داللت التزامي دارد كه ممكن است به» كباب. «»اشتراك لفظ«هست، نه » معناي ظاهري توسل به«در اين گزينه احتمال   

عالمت تساوي معنايي و اختالف لفظي (ترجمه). در صورت اول معنا اين  -۲عالمت انفصال (مانعةالرفع)  -۱مشترك لفظي است: » يا: «۱گزينۀ   

گرايي، اما در صـورت  اند، يكي ريداكشنيسم است و ديگري تحويل است كه دو مثال براي نظرياتي كه نقش محوري در انديشۀ هوسرل داشته

انـد، ريداكشنيسـم اسـت كـه در فارسـي بـه آن  دوم معنا اين است كه يك مثال براي نظرياتي كه نقش محوري در انديشۀ هوسرل داشـته

  گويند. گرايي مي تحويل

و را عطفي در نظر بگيريم، يعني دو فصل از كتاب دربارٔه مغالطات است: واو بياني. اگر وا -۲واو عطف و  -۱مشترك لفظي است: » و: «۲گزينۀ   

يكي فصل شانزدهم و ديگري فصل آخر، ولي اگر واو را بياني بگيريم يعني يك فصل از كتاب كه هم شانزدهمين فصـل اسـت و هـم آخـرين 

  فصل، دربارٔه مغالطات است.

يك بار يعني اگر قاضيِ دادگاه هم اجازه دهد مـن پـا روي حـق ». قرار دهد« -۲و » اجازه دهد« -۱مشترك لفظي است: » بگذارد: «۳گزينۀ   

 گذارم. گذارم و بار ديگر يعني اگر قاضيِ دادگاه هم پا روي حق بگذارد، من پا روي حق نمي نمي
  ) ۳ درس( منطق*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۳۷

  ۵۱۱۸۵۹كد سؤال: 
  گونه است: اين» زرد«و » طال«، »فلز«رابطۀ سه مفهوم  

  

:۱گزينۀ  

   

:۲گزينۀ 

 

  

:۳گزينۀ   

   

:۴گزينۀ 

   
  ) ۴ درس( منطق*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۳۸

  ۳۷۷۹۵۹كد سؤال: 
افتد كه قسمت عام تعريـف يـا قسـمت خـاص  تر است و اين امر وقتي اتفاق مي وقتي تعريف جامع نيست، يعني از خود مفهوم مجهول هم خاص  

گيرد، پس  مفهوم مجهول را دربرمي تر باشد، اما در اين سؤال چون قيد شده قسمت عام (مفهوم عام)، همۀ مصاديق تعريف از مفهوم مجهول خاص

تر از مفهوم مجهول است و برخـي مصـاديق آن را شـامل  مشكل از قسمت عام نيست؛ بنابراين قسمت خاص تعريف يا همان مفهوم خاص، خاص

امـا مفهـوم خـاص  هاسـت؛ با اينكه مفهوم عام (ميوه) شامل همـۀ سيب» نوعي ميؤه شيرين و سرخ«شود. مثالً اگر در تعريف سيب بگوييم  نمي

علت صـدق بـر  گيرد (البته اين تعريـف بـه هاي ترش يا زرد و سبز را در بر نمي تر است؛ زيرا سيب (شيرين و سرخ) از خود مجهول (سيب) خاص

). ضـمناً جـامعيتش مطـرح كـرديم مانعيت آن كاري نداريم و اين مثال را بـراي عـدم هايي مثل گيالس، مانع هم نيست، ولي ما با جنبۀ عدم ميوه

دهد و مفهوم خاص، وجه افتراق مفهوم مجهـول  دانيم در هر تعريفي، مفهوم عام، وجه اشتراك مفهوم مجهول با ديگر انواع مفاهيم را نشان مي مي

  تر است. است كه گفتيم در اين تعريف از مفهوم مجهول خاص» مفهوم خاص«همان » وجه افتراق«كند؛ لذا  با ديگر مفاهيم را معرفي مي

شد؛  فرد مجهول (همان مفهوم خاص) ذكر نشده بود، شرط مانعيت برقرار نمي تر بود يا ويژگي منحصربه : اگر مفهوم خاص، عام۲و  ۱هاي  گزينه  

  نه جامعيت.

  تر است. علت شامل مصاديق ديگر مفاهيم شدن، هميشه از وجه افتراق كه منحصر به مصاديق مفهوم مجهول است، عام : وجه اشتراك به۴گزينۀ   
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  )۵ درس( منطق*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۳۹
  ۳۶۴۴۵۷كد سؤال: 

هاي مختلـف بـراي توضـيح بهتـر مطالـب  ها در در توضيح و فهم مطالب است. در علوم مختلف از مشابهت ميان پديده تمثيل يكي از روش  

  شود.همان تمثيل است ولي استداللي است كه در آن از تمثيل استفاده ميتمثيلي نيز گرچه دالل استكنند.  استفاده مي
  )۵ درس( منطق*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۴۰

  ۳۸۳۶۷۹كد سؤال: 
 را يكي احكام توان نمي جزئي امر دو ميان ظاهري مشابهت صرف به چراكه. احتمالي است آن نتايج و است ضعيف استداللي تمثيلي استقراي  

  .داد ديگري تسرّي به

  )۷ درس( منطق*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۴۱
  ۴۶۵۵۸۹كد سؤال: 

» ج«كار رفته در  ها (يعني موضوع و محمول) با مفاهيم به كار رفته در آن رابطۀ تقابل يا عكس دارند، پس مفاهيم به» ج«با » ب«و » الف«چون   

با هم متقابل يا عكس هستند.  نيز» ب«و » الف«باشد؛ بنابراين » ج«يا برعكسِ » ج«يكسان است؛ گرچه ممكن است ترتيب اين مفاهيم مانند 

توان از صدق يك طرف به صدق طرف ديگر پـي بـرد. يكـي در  در بين احكام قضاياي متقابل و عكس مستوي، تنها در دو رابطه است كه مي

ت. توان نتيجـه گرفـ شود و ديگري عكس مستوي، كه از صدق اصل، صدق عكس را مي تقابل تداخل كه از صدق كلي، صدق جزئي نتيجه مي

بايـد كلـي » الف» («تداخل«با يكي از اين دو، » الف«شود، پس رابطۀ  نتيجه مي» ج«و هم صدق » ب«، هم صدق »الف«رو چون از صدق  ازاين

» الـف«موجبۀ جزئيه است؛ بنابراين چون كليه بودن » ج«دانيم  بايد اصل باشد) است. از طرفي مي» الف» («عكس مستوي«باشد) و با ديگري 

» اسـت ههـر د «صـورت  موجبۀ كليه به» الف«است، » ج«اش  باشد و چه اصلي باشد كه عكس مستوي» ج«متداخلِ » الف«، چه قطعي است

(عكس مستوي) » د است هبعضي «صورت  (متداخل) و ديگري بايد به» است هبعضي د «صورت  بايد به» ج«و » ب«خواهد بود؛ بنابراين يكي از 

  ).۲و  ۱هاي  نيز با هم رابطۀ عكس مستوي دارند (رد گزينه») ج«و » ب(«قضيۀ اخير  باشد. طبق جدول عكس مستوي، دو

  باشد.» الف«عكس مستوي » ج«باشد، ولي اين رابطه الزامي نيست، زيرا ممكن است » الف«متداخل » ج«: درست است كه احتمال دارد ۳گزينۀ   

» الف«خواستيم  موجبۀ جزئيه است. اگر مي» ج«همين قدر استفاده كرديم كه  كه در صورت سؤال داده شده است، فقط» ج«تذكر: ما از قضيۀ   

حـل،  ممكن بود به خطـا بيفتـيم يـا دسـت كـم راه» ج«علت طوالني بودن قضيۀ  بازسازي كنيم، به» ج«را از روي موضوع و محمول » ب«و 

  شد. تر مي طوالني

  )۸ درس( منطق*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۴۲
  ۵۱۱۸۶۳كد سؤال: 

  : حد وسط در هر دو مقدمه عالمت منفي دارد؛ پس شرط دوم اعتبار، رعايت نشده است.۱گزينۀ   

  : هر سه شرط اعتبار و قانون نتيجه و تكرار حد وسط، رعايت شده است.۲گزينۀ   

  : حد وسط در هر دو مقدمه عالمت منفي دارد؛ پس شرط دوم رعايت نشده است.۳گزينۀ   

در نتيجه عالمت مثبت دارد، ولي در مقدمه عالمتش منفي است، پس شرط سـوم رعايـت » ج«اند، اما  : شرط اول و دوم رعايت شده۴گزينۀ   

  نشده است.

  )۸ درس( منطق*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۴۳
  ۵۱۱۸۶۴كد سؤال: 

). در قضـاياي سـالبه همـۀ ۴و  ۳هاي  اديق موضوع را (رد گزينـهكند و كميت قضيه، دامنۀ مص كيفيت، دامنۀ مصاديق محمول را مشخص مي  

  ).۴و در قضاياي كلي، همۀ مصاديق موضوع (رد گزينۀ  ) ۱هستند (رد گزينۀ   مصاديق محمول موردنظر

  )۱۰ درس( منطق*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۴۴
  ۴۶۸۵۵۱كد سؤال: 

  افتد.  نمايي اتفاق مي ا برجسته كردن يك ويژگي مغالطۀ بزرگها ب معموالً در كاريكاتور  

  ) ۴فلسفه (درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۴۵
  ۴۴۵۶۳۲كد سؤال: 

جهان امـروز بـازي هاي امروز نيز همين نقش را در  بردند. رسانه بُرد اهداف خود از هر امر درست و نادرستي بهره مي سوفسطائيان براي پيش  

  مداران براي رسيدن به مقاصدشان هستند. كنند و عمدتاً ابزار دست سياست مي

  )۶مشخصات سؤال: ساده * فلسفه (درس  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۴۶
  ۴۴۵۶۶۱كد سؤال: 

وفي دربـارٔه هـر شناسي جزئي از فلسفه بوده و از آن جدا نشده است و موضوع آن خود پديدٔه شـناخت اسـت و هـر فيلسـ هميشه معرفت  

موضوعي كه بينديشد ناگزير دربارٔه خود انديشيدن و شناخت نيز ديدگاهي دارد، با اين وصف كه در گذشـته ايـن بحـث در ضـمن مباحـث 

اي مسـتقل از فلسـفه  صورت شـاخه هاي مختلف به هاي جدي و جديد و ظهور ديدگاه دليل طرح پرسش شده، ولي امروزه به فلسفي طرح مي

  درآمده است.

  )۷ درس( فلسفه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۴۷
  ۴۴۵۶۸۴كد سؤال: 

ها بهره  ها را در نظر دارد و از آن هاي حسي، آن قاعده شناخت تجربي بر چند قاعدٔه عقلي مهم متكي است كه دانشمند در هنگام بررسي داده  

روش تجربي  كسي كه به». يكسان عمل كردن طبيعت«و » يت بين علت و معلولسنخ«، »قانون عليت«برد؛ برخي از اين قواعد عبارتند از:  مي

كند، به اين مطلب توجه ندارد كه خود اين اثبات او متكي بر ادراكات عقلي است و لذا اگر غير از روش تجربـي،  انحصار اين روش را اثبات مي

  اعتبار خواهد بود. روش عقلي هم معتبر نباشد، دليل او بي

  بخشي روش تجربي نيازمند دليل عقلي براي اثبات اصول مبنايي تجربه است. : معرفت۱گزينۀ   

  خواهد يك گزارٔه غيرتجربي را با تجربه اثبات كند، قطعاً روشش نادرست بوده و نيازي به ارزيابي تجربي نيست. : چون مي۲گزينۀ   

شـود و از جـاي ديگـري  طور بديهي درك مي ل به خود عقل است و بهگر است، يعني اعتبار عق : عقل يك قؤه خودبنياد و خودتوجيه۳گزينۀ   

  توان آن را با تجربه اثبات كرد. يك ادعاي غيرتجربي و عقالني است و نمي» اعتبار روش تجربي«شود، اما  اثبات نمي
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  )۸ درس( فلسفه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۴۸
  ۴۵۴۹۹۲كد سؤال: 

  است.» نظريۀ مُثُل«و راه افالطون، » تدوين منطق«بلۀ ارسطو با سفسطه و خطاها، راه مقا  

  : به نظر افالطون حواس در جهان طبيعت، قابل اعتمادند.۱گزينۀ   

  : قواعد منطقي براي مقابله با خطاي تفكر هستند، نه خطاي حواس.۲گزينۀ   

  داد. طبيعت) را قبول داشت. گرچه اهميت زيادي به آن نمي: افالطون شناخت حسي حقيقت در اين جهان (عالَم ۳گزينۀ   

  )۸ درس( فلسفه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۴۹
  ۴۵۵۰۱۳كد سؤال: 

؛ هم بهـره منـد اسـت يانيشهود وح يعني يشناخت قلب ۀمرتب نياز باالتر ايو قلب انبهستند » قلب«و » عقل«ابزارهاي غيرحسي شناخت،   

بخشد و دومي معرفت شهودي.  حسي غيرانبيا، عقل و قلب است كه اولي معرفت عقلي و استداللي و فلسفي مي رهاي شناخت غيربنابراين ابزا

 نيـيبـود، تب آورده دسـت بـه يشـهود الهامـات صورت به و اشراق قيطر از آنچه ديكوش و كرد ياريبس ديتأك يشهود معرفت بر يسهرورد

هايي دارند، اما از  سينا و فارابي هم دربارٔه شهود نوشته . هرچند ابندينما بنا شهودها آن يۀپا بر را خود يففلس نظام تينها در و كندي استدالل

  كنند. گويند و شهود را در تبيين فلسفي خود وارد نمي هاي فلسفي سخني نمي ارتباط آن با فلسفه و استدالل

  )۱۰ درس( فلسفه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۵۰
  ۵۰۲۶۸۷كد سؤال: 

ه مالصدرا نيز مانند بسياري از فالسفۀ ديگر معتقد است انسان حقيقتي دو بعدي است: روح و بدن، اما اين دو بعد از هم متمايز نيسـتند بلكـ  

د در بـدن ظـاهر ). در واقع روح باطن بدن است؛ بنابراين ارتباط متقابل دارند و هـر اتفـاقي در روح بيفتـ۲وحدتي حقيقي دارند (رد گزينۀ 

تواند به هر مرتبۀ كمـالي در  پايان است و مي ). ظرفيت كمال روح بي۴گذارد (رد گزينۀ  شود و هر اتفاقي در بدن رخ دهد، بر روح تأثير مي مي

  ). ۳جهان برسد، اما اين بدان معني نيست كه ديگر تأثيري بر بدن ندارد، زيرا به هر حال روح و بدن يك حقيقت اند (رد گزينۀ 

  )۱۱ درس( فلسفه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۵۱
  ۴۵۵۰۶۱كد سؤال: 

بـر » اي عمل كنيد كه بتوانيد اراده كنيد كه قاعدٔه مزبور قانون كلي و عمومي شـود بر طبق قاعده«گويد:  اين جمله همانند قانون كانت كه مي  

  گرايان متفاوت است. ها از نظر كانت و طبيعت گذارد، هر چند علت عموميت داشتن آن كليت و عموميت قانون اخالقي صحه مي

گرايان بر اساس منفعت و مصلحت انسان است، نه وجدان اخالقي، ولي جملۀ كانت مبتني بر وجدان اسـت، حتـي اگـر  : جملۀ طبيعت۱گزينۀ   

  برخالف منافع انسان باشد.

گرايان به اين جهت كـه  يگران نيست و وضعيت ديگران تأثيري در آن قانون ندارد، ولي جملۀ طبيعت: جملۀ كانت بر محور آسايش د۳گزينۀ   

  تأثير آسايش ديگران نيز هست. افتد، بيان شده است، پس تحت اگر آسايش ديگران تأمين نشود، آسايش و منافع فردي هم در خطر مي

گرايان هم گرچه منفعت مهم است، اما منفعت جمع بـر  جمله نيست. از نظر طبيعت : از نظر كانت ترجيح منفعت فرد يا جمع مالك آن۴گزينۀ   

  منفعت فرد ترجيح ندارد.

  ) ۱ درس( ۲ فلسفه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۵۲
  ۴۸۵۹۶۱كد سؤال: 

يا وجود نداشته باشد؛ بنابراين ماهيتي كه  آيد وجود ذهني دارد. اين ماهيت ممكن است در خارج وجود داشته باشد هر ماهيتي كه به ذهن مي  

آيد و در ذهـن  ). پري دريايي ماهيتي است كه به تصور درمي۱در ذهن است با ماهيت خارجي تفاوتي ندارد. تفاوت در وجود است (رد گزينۀ 

(وجـود و ماهيـت در خـارج ). اين ماهيت فقط در ذهن است و در خـارج نـه وجـود دارد نـه ماهيـت ۲است و وجود ذهني دارد (رد گزينۀ 

). بنا بر فرض كه وجود، جزء ماهيت پري دريايي (يا هر ماهيت ديگري) باشد، آن ماهيت در خـارج موجـود ۳تفكيك نيست.) (رد گزينۀ  قابل

دليل نياز  موجود باشد و موجود بودن آن به چيز شود كه آن  خواهد بود، اما وجود جزء ماهيت نيست؛ بنابراين صرف تصور يك چيز، باعث نمي

  دارد. 

  ) ۲ درس( ۲ فلسفه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۵۳
  ۴۸۵۹۸۶كد سؤال: 

اند، اما مسائل اساسي و  تأثير علوم زمان خود بودند تغيير يافته و يا اهميت خود را از دست داده با پيشرفت علم برخي مسائل فلسفي كه تحت  

 ۴اند بر اساس ايـن توضـيح، گزينـۀ  چنان ثابت و بدون تغيير مانده ادي از مسائل فلسفه هستند همبنيادين فلسفه كه دربرگيرندٔه درصد زي

   ها غلط هستند. پاسخ موردنظر است و بقيۀ گزينه

  ) ۳ درس( ۲ فلسفه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۵۴
  ۴۸۶۰۳۵كد سؤال: 

). او معتقد است عليّت اصالً فراتر از حس ۴كند (رد گزينۀ  عقلي و بدون تجربه را رد ميگراست و امكان معرفت از طريق استدالل  هيوم تجربه  

ها در ذهـن مـا  ). اين تـوالي پديـده۲كند (رد گزينۀ  ها را ادراك مي آيد، زيرا حس تنها توالي پديده دست نمي است و بنابراين با تجربه هم به

  ). ۱ايم كه چيزي را علت چيز ديگر بناميم (رد گزينۀ  ست و واقعي نيست، زيرا ما عادت كردهكند كه تنها يك امر رواني ا عليّت را تداعي مي

  )۵(درس  ۲وسط * فلسفه مت: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۵۵
  ۴۸۶۱۰۷كد سؤال: 

امـا خـدايي بـا صـفات ، شـود مشاهدٔه حسي است و با مشاهدٔه آن صرفاً يك ناظم و مدبر براي جهان اثبات مي در نگاه هيوم نظم جهان قابل  

 .شود نامتناهي و واجب اثبات نمي
  )۶و  ۲هاي  درس( ۲ فلسفه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۵۶

  ۴۸۵۹۶۹كد سؤال: 
 الوجود بشود بلكـه ضـمن امكـان ذاتـي داشـتن، شود كه ذاتاً واجب الوجود بالذات هيچ وقت ذاتش از حالت امكاني خارج و خالي نمي ممكن  

  گويند. الوجود بالغير مي كند كه به آن واجب صورت بالغير و نه ذاتاً ضرورت و وجوب پيدا مي به
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  )۷(درس  ۲اده * فلسفه س: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۵۷
  ۴۸۶۴۰۸كد سؤال: 

  هاي عقل است.  مربوط به حدود توانايي عقل در دورٔه جديد اروپا يعني از رنسانس تاكنون، تحوالت و تطوراتي را از سر گذرانده است كه عمدتاً  

  : تقابل دين و عقل مربوط به دورٔه اول و دوم حاكميت كليسا است.۱گزينۀ   

  نظر بين انديشمندان بيشتر دربارٔه معاني مختلف عقل بود نه عقل انساني.  : اختالف۲گزينۀ   

  ز موردتوجه نبوده است.صورت جدي و ممتا اي به : نسبت بين عقل و اختيار در هيچ دوره۳گزينۀ   

  )۸ درس( ۲ فلسفه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۵۸
  ۴۸۶۴۴۱كد سؤال: 

مفهوم بيت: غير از عقلي كه در انسان وجود دارد، عقول ديگري هم وجود دارند كه همان مصداق وجودي عقل هستند. كار عقـول، تـدبير اسـباب   

  كنند. در اين بيت به اين ويژگي عقول اشاره شده است. ها را اداره مي به مخلوقات هستند و آن موجودات است، يعني عقول واسطۀ فيض خدا

  )۱۰(درس  ۲* فلسفه  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۵۹
  ۴۸۶۴۸۲كد سؤال: 

  در راه طبيعـت قـرار نگيـرد شـرطي كـه مـانعي  دهد، به سمت خير و كمال مطلوبش سوق مي سينا معتقد است طبيعت هر شيء آن را به ابن  

رسد مانند پژمرده شدن يك گل يا وقايع ويرانگر مثل سيل و زلزله همگي در يك نظم  ). حتي آنچه در ظاهر، شر و بدي به نظر مي۲(رد گزينۀ 

تـوان دربـارٔه آن داوري  كنند؛ بنابراين با نگاه به بخش كوچكي از طبيعت نمي كلي جهاني تأثير مثبت دارند و به كمال نهايي طبيعت كمك مي

رسد در نهايت در نظام كلي طبيعت نقـش  فهميم كه حتي آنچه شر و بدي به نظر مي كلي كرد و اگر با ديد كلي به جهان طبيعت نگاه كنيم مي

  ). ۴مثبتي دارد و خير است (رد گزينۀ 

  دهد. دست نمي سينا به : اين گزينه تبييني از وجود شر و بدي در طبيعت از ديدگاه ابن۱گزينۀ   

  )۱۱ درس( ۲ فلسفه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۶۰
  ۵۱۱۸۶۷كد سؤال: 

). همچنين بر اساس وحدت حقيقـت وجـود، ۳و  ۱هاي  (ماهيت) (رد گزينه» كوه يخي«مصداق وجود است، نه » كوه يخي«طبق اصالت وجود،   

  ).۴د هستند (رد گزينۀ موجودات، حقايق متباين نيستند بلكه مراتب يك وجود واح

  

  ) ۱ درس(شناسي  روان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۶۱
  ۴۷۹۱۱۵كد سؤال: 

  دار براي مشخص كردن يك موقعيت نامعيّن است. جوي باقاعده و نظام و فرايند جست» روش علمي«  

واسطۀ روش علمي، موقعيت  كند و به است. دانشمند با طرح مسئله، موقعيت ناشناخته را خلق مي سازي زدايي و روشن دنبال ابهام دانشمند به  

  شود. ناشناخته روشن مي

  ) ۱ درس(شناسي  روان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۶۲
  ۴۷۲۳۷۳كد سؤال: 

شـود. بسـياري از  اه مشاهده، موضوع مورد مطالعه تبيـين ميپذير نيست، در نتيجه از ر در مراحل اوليۀ پژوهش، بررسي آزمايشگاهي امكان  

صـورت  توانيم رفتـار نـوع دوسـتانه را به پردازند، مثالً ما با مشاهدٔه دقيق رفتار حيوانات مي محققان به مشاهدٔه رفتار حيوانات و آدميان مي

نان را پس از تولد نشان دهد. مشاهده بايد همراه با ثبت دقيق تواند جزئيات الگوهاي حركتي آ برداري از نوازدان مي تكاملي مطالعه كنيم. فيلم

  داوري شخصي باشد. و به دور از پيش

  مربوط به پرسشنامه است. ۲در گزينۀ  شده  ويژگي ذكر  

  ) ۲(درس شناسي  روان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۶۳
  ۴۷۱۳۳۲كد سؤال: 

دهم و  من فقط به مصالح خودم اهميت مـي«يا » دوست هستم من آدمي ديندار و انسان«يا » تممن فردي صادق و مهربان هس«جمالتي چون   

  است. اخالقيمربوط به رشد » مسائل ديگران به من مربوط نيست

  دهند. در دورٔه نوجواني، تغييراتي است كه در هنگام بلوغ روي مي جسمانيهاي اساسي رشد  يكي از حوزه  

آميز،  فرد بودن اغراق به در نوجواني عبارتند از: حساسيت نسبت به انتقاد ديگران، احساس منحصر شناختيت برخي از پيامدهاي تغييرا  

  گيري روزمره. جويي و مشكل در تصميم گرايي و عيب آرمان

  ) ۲(درس شناسي  روان*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۶۴
  ۴۸۹۳۷۲كد سؤال: 

سالگي تغييرات رشدي  ۲تا  ۱كنيد از  ده ميطور كه در نمودار مشاه همان  

  شود. بيشترين شيب را دارد و كودك دچار تغييرات چشمگيري مي
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  )۵ درس(شناسي  روان*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۶۵
  ۴۶۹۴۵۵كد سؤال: 

اي از   است كـه نمونـه» مهندسي معكوس«هد، روش او د با توجه به اينكه مربي مهدكودك مراحل ساخت كاردستي را از آخر به اول انجام مي  

بيند و تـالش  هاي شروع از آخر است. مثال ديگر، خياطي است كه براي اولين بار طرح جديدي از لباس خاصي را در نمايشگاه لباس مي روش

  گام فرايند طراحي آن لباس را از آخر به اول بپيمايد.  به كند تا گام مي

  )۶ و ۵ هاي درس(شناسي  روان*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۶۶
  ۴۷۱۳۴۴كد سؤال: 

تواند مكعب روبيك را درست كند  كند كه ناكامي نام دارد. فردي كه نمي الف) ناتواني در حل مسئله، وضعيت عاطفي ناخوشايندي را ايجاد مي  

  شود. رو مي با ناتواني در حل مسئله و در نتيجه ناكامي روبه

  ترسد و اجتناب دارد. برد و به آن گرايش دارد و هم از مسئوليت مراقبت از آن مي د هم از نگه داشتن طوطي لذت ميب) فر  

پنجه نرم كند و نسبت به هر دو  و خواهد با عذاب وجدان دست كنند و نه دلش مي خواهد اعتراف كند، چون او را دعوا مي ج) فرد نه دلش مي  

  حالت اجتناب دارد.

  )۶ درس(شناسي  روان*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳سخ: گزينۀ پا -۲۶۷
  ۴۷۲۳۷۱كد سؤال: 

  مند و منظم است. ها فرق دارد، بلكه تابع يك روش قاعده تنها در عوامل زيربنايي با ساير سبك گيري منطقي نه سبك تصميم  

  ها: بررسي ساير گزينه  

  است.، عجله و شتاب تكانشيگيري  : زيربناي سبك تصميم۱گزينۀ   

  گيري است. ، احساسات و هيجانات زودگذر مبناي تصميماحساسيگيري  : در سبك تصميم۲گزينۀ   

  كند. ، فرد هر روز عملي كردن تصميم خود را به روز ديگري محول مياجتنابيگيري  : در سبك تصميم۴گزينه   

  )۶شناسي (درس  خصات سؤال: متوسط * روانمش ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۶۸
  ۴۹۰۱۱۳كد سؤال: 

  ها) استفاده كنيد. تك جنبه بر (حذف تك هاي ميان هاي پيچيده و مهم از روش گيري در تصميم  

  )۶ درس(شناسي  روان*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۶۹
  ۴۷۲۳۸۷كد سؤال: 

در  شـده  خـاب چيسـت. مطلـب ذكرگيرندگان با اين مسئله مواجه هستند كه بهتـرين انت گيري نوعي حل مسئله است، چون تصميم تصميم  

گيري  هم ويژگي حل مسـئله بـه تصـميم ۴ها و در گزينۀ  هاي آن گيري و حل مسئله است، نه از شباهت هاي تصميم از تفاوت ۲و  ۱هاي  گزينه

  نسبت داده شده است، بنابراين جمله غلط است.

  )۷شناسي (درس  مشخصات سؤال: دشوار * روان ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۷۰
  ۴۰۳۷۰۶سؤال: كد 

تواند تكليف را آسان نمايد (پايدار است). ضمناً  كنترل است). فرد هرگز نمي  دشواري تكليف از عواملي نيست كه در اختيار فرد باشد (غيرقابل  

  شود. يك عامل بيروني محسوب مي

  )۷شناسي (درس  روانده * سا: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۷۱
  ۴۷۰۴۰۶كد سؤال: 

  گويند. دهد را انگيزه مي سمت رفتار معيّن سوق مي دارد و به انگيزد، به حركت وامي عاملي كه ما را برمي  

  )۷ درس(شناسي  روان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۷۲
  ۴۹۰۳۵۷كد سؤال: 

وصـول تقسـيم كنـيم؛  تـر و قابل ها را به اهداف كوچـك اف باالتر بايد آنتوجه در انتخاب اهداف اين است كه براي رسيدن به اهد نكتۀ قابل  

ها  توانيم به آن نايافتني انتخاب كنيم، هرگز نمي آرام به اهداف موردنظر برسيم. اگر از ابتدا اهداف را باال و دست قدم و آرام به اي كه قدم  گونه به

ارزش و زودگذر انتخاب كنيم، هرگز انگيزٔه تـالش و عمـل ايجـاد  ف را بسيار كوچك، بيمانيم. همچنين اگر اهدا مي دست يابيم و از تالش باز

  كنيم. ها احساس ارزشمندي، افتخار و غرور نمي شود؛ زيرا از انجام آن نمي

  ) ۳ درس(شناسي  روان*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۷۳
  ۴۰۷۲۴۱كد سؤال: 

گيرد و بيانگر اين  تأثير ارائۀ پيشين همان محرك يا محرك شبيه آن قرار مي كه شناخت محرك معيّني، تحتافتد  سازي، زماني اتفاق مي آماده  

رو  گيرد، آگاهي كامل نداريم. مانند زماني كه در تبليغات با نام كاالهاي تجاري روبه مان قرار مي است كه ما به همۀ چيزهايي كه در دامنۀ توجه

  كنيم. الهاي خاص را انتخاب ميشويم و هنگام خريد آن كا مي

  ) ۳ درس(شناسي  روان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۷۴
  ۴۷۱۳۳۶كد سؤال: 

يابـد.  كند، در نتيجـه ابعـاد جديـد آن را درنمي صورت يكنواخت ارائه شود، فرد به آن موضوع عادت مي وقتي موضوع موردتوجه هميشه به  

  هنگام مطالعه و خط كشيدن روي واژگان مهم روش مفيدي براي خارج شدن از يكنواختي است. هاي مختلف به استفاده از رنگ

  ) ۳ درس(شناسي  روان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۷۵
  ۴۸۹۵۷۱كد سؤال: 

الي كه فرد مسلط به زبان فارسي آن شود. در ح وسيلۀ فرد نوآموز دو بار خوانده مي به» من شمال ايران را را دوست دارم«در عبارت » را«واژٔه   

خواند. فرد اول داراي پردازش ادراكي و فرد دوم داراي پردازش مفهومي است. ايـن مطلـب بيـانگر ايـن اسـت كـه عـالوه بـر  بار مي را يك 

  پذيرد. شدت از نوع پردازش افراد اثر مي هاي حسي، ادراك به ويژگي

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

  

 
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

ون
آزم

 ۵ 
ن 

ردی
رو

ف
۱۴

۰۰
   |   

وه
گر

 
شی

مای
آز

 
وم

عل
ان 

  یسان

 
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

ون
آزم

 ۱ 
 تیر

۱۴
۰۰

    |
وه

گر
 

شی
مای

آز
 

وم
عل

 
سان

ان
  ی

۳۴۳۴

  )۸ درس(شناسي  روان * متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۷۶
  ۴۰۳۷۰۳كد سؤال: 

، بلكه از سالمت كامل تا مرگ، يك پيوستار وجـود نيستندشناسي سالمت، اعتقاد بر اين است كه بيماري يا سالمت دو جنبۀ جداگانه  در روان  

  )بيماري كاملهم گيريم. (بنابراين هم سالمت كامل وجود دارد  دارد كه هريك از ما بر روي يكي از نقاط پيوستار جاي مي

ها است. عالوه بر اين، حفظ سالمتي و ارتقاي آن هم مـدنظر اسـت؛ يعنـي  شناسي سالمت، پيشگيري و درمان بيماري هاي روان يكي از هدف  

قطۀ بـاالتر كـه بـه تنها بايد بتواند جايگاه خود را حفظ كند، بلكه بايد تالش كند به ن اي از پيوستار قرار داشته باشد، نه  اينكه فرد در هر نقطه

  است برسد. تر نزديك  سالمت كامل

  )۸ درس(شناسي  روان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۷۷
  ۴۰۳۶۹۵كد سؤال: 

دهد مانند پرخاشگري، گريه كردن و... جزء عاليم رفتاري فشار روانـي محسـوب  كند و آن را بروز مي اي كه فرد هيجان خود را آزاد مي  شيوه  

  ود.ش مي

  ) ۴ درس(شناسي  روان*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۷۸
  ۴۰۷۲۲۹كد سؤال: 

شود (سؤاالت جدول). حافظۀ رويدادي دربرگيرندٔه تجربۀ شخصي است كه به يك زمـان و مكـان  در حافظۀ معنايي، دانش عمومي ذخيره مي  

  شود. (خاطرات شخصي فرد) مشخص مربوط مي

  ) ۴ درس(شناسي  روان*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۷۹
  ۴۷۱۳۴۵كد سؤال: 

يابد، زيرا يادگيري مطالب جديد مانع از به ياد آوردن مطالب  شود، عملكرد حافظه كاهش مي زماني كه به افراد بدون استراحت مطالب ارائه مي  

  شود. در اين حالت تداخل اطالعات صورت گرفته است. قبلي مي

  ي مناسب براي از بين بردن اثر تداخل، يادگيري عميق، يادگيري با فاصله و مطالعۀ چندحسي است.از راهكارها  

  ) ۴ درس(شناسي  روان*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۸۰
  ۴۷۶۷۱۸كد سؤال: 

كنـد آن رويـداد  كه فرد به غلط ادعـا مي ترين خطاهاي اضافه كردن، بازشناسي يا يادآوري غيرواقعي رويداد اتفاق نيفتاده است يكي از رايج  

كنيم كه وجـود خـارجي نـدارد و  نيز چيزي را ادراك مي» توهم«شود. در  گفته مي» حافظۀ كاذب«خاص قبالً اتفاق افتاده است. به اين حالت 

  احساس نشده است.
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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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