
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی برای ، آزمون برگزاری از بعد یا و قبل ، ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق

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

،یآموزشـ کمـک یها جزوه هوشمند، اشکال رفع دو، نهیگز الؤ س بانک
ــ ــون ویآرش ــا آزم ــهیگز یه ــا ، ...و دو ن ــتفاده ب ــام از اس ــ ۀر ش 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 وبــــهر  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 شمارهتعداد 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:  تعداد كل پرسش

  
   ۱۴۰۰ تیر ۴ یزمایش زمون آ آ
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  ؟ندارد در كدام گزينه فقط يك واژه معادل معنايي در معاني زير -۱
  »آسان گرفتن -رهايي دادن -نااميد -فرياد بلند -جوانمردي -اندوهگين«  
  اهمال -تخلّص -خايب -نهيب -حميّت -نژند) 2  امحهمس -تخلّص -منكر -نفير -فتّوت -محنت) 1  
  اهمال -استخالص -منكر -شماتت -فتّوت -نژند) 4  مسامحه -استخالص -خايب -نهيب -حميّت -محنت) 3  
  چند واژه درست معني شده است؟ -۲

 - (طيلسان: نوعي دستار) - (شيدايي: خيال) - )(مستور: پنهان - (آوند: قهرآلود) - نوش) (خمّار: مي - (شهد فايق: عسل خالص) - شدن)  عزّ: گرامي«(  
  »(دعوي: الف تهي از معني) -دارنده) (عماد: نگاه -(هيون: اسب تندرو) -حيايي) (آزرم: بي

  سه) 4  شش) 3  پنج) 2  چهار) 1  
 است؟ نادرستكدام گزينه فاقد معني  -۳

 خمصه: غم بزرگ)(م -)چنين ايدون: اين( -(دولت: فرمانروايي) -(غِنا: دستگاه موسيقي)) 1  
 (قفا: پشت گردن) -(فرهيخته: برخوردار از معرفت) -(سعد: خوشبختي) -دهي) (طوع: فرمان) 2  
 جمال)  (قسيم: صاحب -(شخيص: بزرگ) -(توفيق: سازگار گردانيدن) -(ساالر: حاكم)) 3  
 (شراع: خيمه) -(دها: هوشمندي) -(محمل: سستي) -(صباحت: زيبايي)) 4  
  وجود دارد؟» غلط اماليي«ه چند شد هاي داده واژه در ميان گروه -۴

، تضـرّع و انابـت، سلۀ ارحام، همايل و محافظ، سمن و الله، اباع و امتناعالقسوي، سوءهاضمه و بدگواري، زن و پندار،  غرفه و باالخانه، غايت«  
  »گرد پتياره و ترسناك، حليه و زيور، داروقه و شب

  سه) 4  پنج) 3  چهار) 2  شش) 1  
  است؟ نادرستها  امالي كدام واژهدر متن زير  -۵

چون خود ثيمين بر سر نهاد اشارت كرد، صفير ناي و كوس به آسمان خاست، ميمنه را دستور داد تا جحد كنند كه از ضخم دشمن از آن سو «  
  »كدام را حاصل نبود. بيمناك بود. غزا تا قرب غروب ادامه يافت و ظفر هيچ

  قرب -غزا -) خاست4  غزا -ضخم -) خاست3  ضخم -جحد -) ثيمين2  جحد -صفير -) ثيمين1  
  دارد؟» غلط اماليي«در كدام گزينه هر دو بيت  -۶

داند الف) به من عرض مطاع خود دهد يوسف، نمي
 

كه من اين خـردٔه جـان بهـر سـوداي دگـر دارم 
 

ب) تــا كــه جــزو اســت او ندانــد راه بحــر
 

هــــر غــــديري را كنــــد ز اشــــباه بحــــر 
 

بــعته مشــتريت گمــاني بــرم بــه همّــت و ج) بــ
 

ــوي  ــور ق ــو ن ــي و همچ ــور لطيف ــو ه ــه همچ ك
 

نغمـه د) بود مقري بر اوجش با سروش چـرخ هـم
 

مؤذّن بـر فـرازش بـا خـروش عـرش همدسـتان 
 

  الف -ج) 4  الف -د) 3  ج -ب) 2  ب -د) 1  
  است؟  نادرستانتساب چند اثر، به نويسنده يا سرايندٔه آن  -۷

   -گوتـه) آواره: مرغـان و نـو (مـاه -بـافقي) وحشـي شـيرين: و (فرهـاد -جـامي) االحـرار: (تحفـة -قبـاني) نـزار جنوب: پنجم (سمفوني  
   -(ديـوار: رسـول پرويـزي) -(امثـال و حكـم: دهخـدا) -(سـانتاماريا: كـامور بخشـايش) -سيد حسن حسيني) اسماعيل: حلق با صدا (هم

  شريعتي) (كوير: علي -منوّر) التوحيد: محمدبن (اسرار
  شش) 4  ) سه3  چهار) 2  ) پنج1  
  كار رفته است؟ به» تضاد، تشبيه و جناس«در كدام گزينه  -۸

ـــن) 1 ـــالي وط ـــنم ج ـــت ك ـــر كوي ـــه از س چگون
 

كـــه هســـت ســـوز درونـــم خفـــي و گريـــه جلـــي 
 

ايــن خيــالي اســت كــه در گــرد ســمند تــو رســم) 2
 

ــتم  ــبت پس ــم اس ــر س ــه زي ــاك ب ــون خ ــه چ زان ك
 

ــيم طــاق دو ابــ) 3 ــت مــردم چشــمممق روي توس
 

ــاقي  ــو ط ــه ت ــو در زمان ــي ت ــم ب ــت غم ــه جف وگرچ
 

ــده اســت) 4 ــو ندي ــده كــه روي ت ــر آن دي افســوس ب
 

يــا ديــده و بعــد از تــو بــه رويــي نگريــده اســت 
 

  است؟  ترتيب در كدام گزينه آمده به» آميزي، ايهام تناسب، تشبيه، جناس  تلميح، حس«هاي  آرايه -۹
دارد بدي با رستم دسـتان الف) گر آن ساعد كه او

 

ــه يــك ســاعت بيفكنــدي اگــر افراسيابســتي  ب
 

ب) نعلش به روي دست سـليمان در آتـش اسـت
 

ـــده  ـــت برآم ـــت قناع ـــه در بهش ـــوري ك م
 

طلبــي از نســيم مصــر ج) پيراهنــي كــه مي
 

ــت داده  ــه از دس ــت ك ــتي اس ــان فرص اي دام
 

ــردد آب ــر نگ ــيرين اگ ــب ش ــرم آن ل د) ز ش
 

ــه چوب  ــ  ب ــتن دس ــتبس ــن نيس ــات ممك ت نب
 

ــنه ــدايت ك ــر ه ــالم آب اي خض ــه ع ــرا ب ) م
 

كه سوخت مغز من از زاهـدان و صـحبت خشـك 
 

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

 )سنجش سازمان حذفیات گرفنت نظر در با( ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
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  هاي بيت زير كدامند؟ آرايه -۱۰  22

 مگوي از بوسـتان يـارا كـه دور از دوسـتان مـا را
 

 ن باشـد نـه بـرگ اللـه و نسـريناي چمـنه پـرو 
 

  ايهام -تناسب -جناس -استعاره) 2  مراعات نظير -ايهام تناسب -جناس -مجاز) 1  
  تشبيه -كنايه -اغراق -آرايي واج) 4  تشبيه -حسن تعليل -ايهام تناسب -تشخيص) 3  
  ...............  جز بهها درست است،  هاي مقابل تمام گزينه آرايه -۱۱

ــد) 1 ــا ش ــدف ت ــان ص ــت احس ــين منّ ــان ره از نيس
 

شد ز خجلت زير دامـن بحـر را پنهـان صـدف 
 

 استعاره) -(حسن تعليل 
ــــد عاشــــقان) 2 ســــيري ز شــــغل عشــــق ندارن

 

ــور تشنگي  ــون آب ش ــق چ ــور عش ــت ش افزاس
 

اسلوب معادله) -(جناس همسان 
ابرويي اســــت مــــرغ دل بــــاز هــــوادار كمــــان) 3

 

مــداي كبــوتر نگــران بــاش كــه شــاهين آ  
 

 تشبيه) -(ايهام تناسب 
ــه4 ــاد ) ب ــو فت ــه ز چشــم ت ــي ك ــز از اشــك فروغ ج

 

ــا را؟  ــر دري ــه نظ ــارد ب ــه ني ــدي ك ــره دي قط
 

 تضاد) -(ايهام 
  است؟» نادرست«كدام مورد  زير،با توجه به ابيات  -۱۲

ــا نصــرت و رســمش همــه نيكــو  رزمــش همــه ب
 

ــا  ــه زيب ــارش هم ــت و ك ــا دول ــه ب  روزش هم
 

 فــــاق تــــو داريشــــاها ملكــــا جملــــۀ آ
 

ــ  ــاش ــو بين ــتح ت ــر و ف ــن از ظف ــدٔه دي  د دي
 

  كار رفته است. عطف در ابيات به» واو«ربط و يك » واو«دو ) 2  در ابيات شش فعل به قرينۀ معنوي حذف شده است.) 1  
  است. بيت اول چهار تركيب اضافي دارد و فاقد تركيب وصفي) 4  دو جملۀ مركب و سه جملۀ ساده در ابيات وجود دارد.) 3  
  كار رفته است؟ ترتيب چند وابستۀ پيشين و چند صفت پسين به در متن زير به -۱۳

  چراكه زيباترين گل زودتر از همه پژمرده خواهد شد. گل جاوداني عطري ندارد، اما با اين سرشت و فطرت ابـدي ،اي جان ناپايدار شتاب كن«  

  »ند؟تواند آواز زاللت را كدر ك كه تو داري كدام موجود مي

  چهار -چهار) 4  سه -دو) 3  چهار -سه) 2  پنج -چهار) 1  
  ترتيب تماماً درست است؟ شده در كدام گزينه به هاي مشخص نقش واژه -۱۴

ــوري ــت  گ ــاراس ــي ت ــن ب ــۀ ت ــروغ دل  خان  ف
 

 اســت روشــن گنجينــهاز گــوهر اســت اگــر دل  
 

  مسند -اليه مضاف -نهاد -مسند) 2    مسند -نهاد -مسند -نهاد) 1  
  صفت -مسند -مسند -نهاد) 4    مسند -اليه مضاف -صفت -مسند) 3  
  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟ نقش ضماير متصل در دو بيت زير به -۱۵

 فــامم قــوت نيســت چــون بــرون از بــادٔه يــاقوت
 

 فـــام قـــوت جـــانم دِه ز جـــام بـــادٔه يـــاقوت 
 

ــان؟ ــه درم ــد چ ــا فكن ــون ز پ ــم چ  درد و غم
 

ــ  ــه ت ــت چ ــت رف ــون ز دس ــم چ ــار دل  دبير؟ك
 

  اليه مضافٌ -مفعول -متمم -متمم) 2  اليه مضافٌ -مفعول -متمم -اليه مضافٌ) 1  
  مفعول -مفعول -اليه مضافٌ -اليه مضافٌ) 4  مفعول -اليه مضافٌ -اليه مضافٌ -متمم) 3  
  ؟هستند» مسند« فاقدها  مصراع كدام -۱۶

  يد مدّعي نشنيده گيرب) هرچه در حق تو گو  الف) گنبد فيروزه را فرق بريده است صبح  

  د) اي زلف تو دام و دانه خالت  ج) در غربت مرگ بيم تنهايي نيست  

  ) بر همه عالم ستم كرده است اوه  

  ه -د -ج) 4  ب -ه -ج) 3  الف -ج -ه) 2  د -ج -الف) 1  
  مفهوم كدام گروه از ابيات زير با مفهوم بيت زير متناسب است؟ -۱۷

ـــد ـــل ش ـــاك آدم گ ـــق، خ ـــبنم عش  از ش
 

ــد   ــدص ــل ش ــان حاص ــور در جه ــه و ش  فتن
    

 »صـائب«اسـت پـي   الف) به عشرت ابـدي بـرده
 

 بــه قســمت ازلــي هــر دلــي كــه خرســند اســت 
 

 ب) هنـــوز بلبـــل و پروانـــه در عـــدم بودنـــد
 

 كه عشق روي تـو گـل كـرد و خارخـارم سـوخت 
 

 ج) گفتم كـه گرفـت آتـش عشـق تـو جهـان را
 

ــق جهان  ــفت عش ــا ص ــت گفت ــين اس ــوز چن  س
 

 ن پيشــتر كــه طــرح شــود نقــش آب و گــلد) زا
 

 معمــار عشــق خانــۀ مــا را خــراب داشــت 
 

 ) عشق من بر گـل رخسـار تـو امـروزي نيسـته
 

 ديــر ســالي اســت كــه مــن بلبــل ايــن بســتانم 
 

  ه -ج -الف) 4  ه -ج -ب) 3  ه -د -ب) 2  د -ب -الف) 1  
  شود؟ مفهوم بيت زير از كدام بيت استنباط مي -۱۸

ـــر روزٔه قناعـــت خـــود صـــ ـــيب ـــنم بر م  ك
 

 خــورم گــر جــان بــه لــب رســد، غــم دنيــا نمــي 
    

رنگــي گريــزت نيســت از يــاران اگــر بــر بــوي يــك) 1
 

جـاني يـاري اسـت بـي به يار بد قناعـت كـن كـه بـي 
 

بـري سر به جيـب خـود بـه غوّاصـي فـرو گـر مـي) 2
 

ــر  ــي گه ــاك ره دان ــي خ ــان م ــه عُمّ ــايي ك ــد ه ده
 

ـــودِ دو روزه چـــرا شـــوي خرســـ) 3 ـــوي ب ـــه ب ند؟ب
 

كــه بَــدوِ حــال مُحــال اســت و مُهــرِ كــار، فنــا 
 

مُلـك قناعـت مراسـت پـيشِ چنـين تخـت و تــاج) 4
 

ـــان او؟  ـــك ســـمرقند چـــه اســـت و افســـر خاق مُل
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ـــيچ ـــو در پ ـــم و مش ـــم، گ ـــج و غ ـــاب رن  ت
 

ـــم  ـــن، تبسّ ـــم ك ـــت تبسّ ـــر حال ـــه ه  ب
    

ـــه زهِ ) 1 ـــالنخويشـــتن را ب ـــان و احســـنت ف بهم
 

ـــب  گـــر همـــي خنـــده و افســـوس نخـــواهي مفري
 

از خنــــــدٔه يــــــار خــــــويش بنــــــديش) 2
 

ــــــد  ــــــويش برخن ــــــار خ ــــــه ي ــــــاه ب آنگ
 

ــره) 3 ــوهِ زه ــن ك ــركش اي ــي اســت بح ــه نهنگ دل ك
 

ــد  ــان كش ــرِ غم ــه زه ــه چ ــين ك ــده ب ــوش خن در ن
 

مخنــــد و تــــا تــــويي انــــدوهگين بــــاش) 4
 

بـــــه كنجـــــي در شـــــو و تنهانشـــــين بـــــاش 
 

  مفهوم كدام گزينه با ساير ابيات تفاوت دارد؟ -۲۰

ز لطــف غيــب بــه ســختي رخ از اميــد متــاب) 1
 

ـــرد  ـــتخوان گي ـــدر اس ـــام ان ـــز مق ـــز نغ ـــه مغ ك
 

كنــون بــه ســختي و آســانيش ببايــد ســاخت) 2
 

ـــيش  ـــد و ن ـــوش باش ـــور ن ـــت زنب ـــه در طبيع ك
 

پــس از تحمّــل ســختي اميــد وصــل مراســت) 3
 

ـــ  ـــم ز م ـــاك ه ـــه صـــبح از شـــب و تري ـــدك ار آي
 

سـختي ز حسن عاقبـت نوميـد نتـوان شـد بـه دل) 4
 

آيـــد؟ نـــه آخـــر ناقـــۀ صـــالح بـــرون از ســـنگ مي 
 

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟  -۲۱

فانيــــا بــــار خــــودي زان بفكنــــدم از دوش) 1
 

ــــارم زد  ــــدم ن ــــن راه ق ــــار در اي ــــه آن ب ــــه ب ك
 

رســد عاليــق چــون شــود ســالك بــه منــزل مي بــي) 2
 

رسـد نخـل اينجـا بـه حاصـل ميبـرگ  چون شـود بـي 
 

در نگارســتان صــورت، تــرك حــظّ نفــس گيــر) 3
 

ــــوردار دل  ــــق برخ ــــالم تحقي ــــوي در ع ــــا ش ت
 

بگســـل از اهـــل كـــرم تـــا شـــودت پايـــه بلنـــد) 4
 

ــت  ــان برخاس ــزش نيس ــك ري ــه ي ــاك ب ــدف از خ ص
 

  مفهوم بيت زير در كدام گزينه آمده است؟ -۲۲

 هركـــه دانـــد گفـــت بـــا خورشـــيد راز
 

ــــ  ــــاز؟كــــي توان ــــد از يــــك ذرّه ب  د مان
    

بـــا وجـــود لعـــل ســـاقي جرعـــۀ كـــوثر ننوشـــم) 1
 

تشــــنۀ آب زاللــــم تــــا نپنــــداري كــــه مــــن لب 
 

ــرده) 2 ــان ك ــيد طوف ــون خورش ــر ذّره چ ايم در دل ه
 

ـــههر  ـــا آيين ـــه كج ـــا روب ـــا م ـــد ب ـــت اي يابن روس
 

طبعــــان محــــرم آن راز نيســــت ديــــدٔه خفاش) 3
 

ـــاب  ـــيد عالمت ـــر ذّره آن خورش ـــه در ه هســـت ورن
 

راز خــود بــا دل هــر ذّره همــي گويــد دوســت) 4
 

تــا از ايــن واقعــه خــود جــان كــه آگــاه شــود؟ 
 

  ...............  جز بههمۀ ابيات با بيت زير قرابت مفهومي دارند،  -۲۳

ــــيس آدم ــــون بســــي ابل ــــت چ  روي هس
 

 پـــس بـــه هـــر دســـتي نشـــايد داد دســـت 
    

ــت) 1 ــالم اوس ــتي غ ــه زش ــو ب ــه دي ــي ك ــس آدم ب
 

صـــــــورتش نمايـــــــد زيبـــــــاتر از پـــــــريور  
 

المــوت زان پــيش كــه جانتــان بســتاند ملــك) 2
 

ــــــان را  ــــــتانيد عن ــــــيطان بس ــــــۀ ش از قبض
 

در لبــــاس دوســــتي ســــازند كــــار دشــــمني) 3
 

االمكــان واجــب اســت از كيــد ايشــان اجتنــاب حســب 
 

ــيس آدم) 4 ــزار ابل ــد ه ــن ره، ص ــدر اي ــت ان روي هس
 

ــــر آدم  ــــا ه ــــمر  ت ــــه آدم نش ــــار ك يروي را زنه
 

  شود؟ مفهوم بيت زير از كدام بيت برداشت مي -۲۴

ــــد ــــم اوّل بري ــــد ه ــــرگ باي ــــر گ  س
 

 نــــه چــــون گوســــفندان مــــردم دريــــد 
    

ــود ليــك) 1 بــس كســان را جامــه و چــوب شــباني ب
 

ـــود  ـــاني نب ـــود، چوپ ـــي ب ـــه، گرگ ـــاد جمل در نه
 

از بــــــــــدان نيكــــــــــويي نيــــــــــاموزي) 2
 

ــــــــــتين دوزي  ــــــــــرگ پوس ــــــــــد گ نكن
 

ــ) 3 ــان ك ــع موش ــددف ــه برن ــه آذوق ــيش ك ن از آن پ
 

ــد  ــاري چن ــود انب ــالي ش ــه خ ــه ك ــه در آن لحظ ن
 

ــــــان نيســــــت) 4 ــــــراي چوپ گوســــــفند از ب
 

ـــــت  ـــــدمت اوس ـــــراي خ ـــــان ب ـــــه چوپ بلك
 

  كدام گزينه با عبارت زير قرابت مفهومي دارد؟ -۲۵

  »واسطۀ عشق و عشق هركسي را به خود راه ندهد. به وصول به حسن ممكن نشود الّا«  

شـــود حســـن از غـــرور عشـــق ظـــاهر ميرتبـــۀ ) 1
 

ـــت  ـــل اس ـــاالي گ ـــر دارد ز ب ـــازي اگ ـــان ن باغب
 

ـــي) 2 ـــدٔه مجنـــون نظـــر كنـــي ورن ـــه دي مگـــر ب
 

ـــي؟  ـــت ليل ـــال طلع ـــد جم ـــر آي ـــه در نظ چگون
 

زيـاد» صـائب«جوش گـل سـازد خـروش بلـبالن ) 3
 

ــود  ــزون ب ــن روزاف ــون حس ــود چ ــزون ش عشــق روزاف
 

ـــت) 4 ـــگ گرف ـــرده ز رخســـارٔه گلرن ـــا پ حســـن ت
 

ـــدٔه خونابه  ـــا دي ـــق ب ـــت عش ـــورت بس ـــان ص فش
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  ۲۶-۳۵( األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو التَّعریبعّین(:  

  : بگو ............... )هُقل ال أملُک لنفيس نَفعاً و ال َرضّاً إّال ما شاء اللّ ( -۲۶

  مگر اینکه خدا بخواهد. ) من مالک هیچ سود و زیانی برای خود نیستم۱  

  توانم برسانم مگر آنچه که پروردگار اراده کند.  ) من هیچ سود و زیانی منی۲  

  هایی هستم که خدا خواسته است.  ) من فقط مالک سود و زیان۳  

  ) جز آنچه را که خداوند خواسته، مالک سود و زیانی برای خود، نیستم.۴  

  »:ئه حظّي يف اآلخرة و یرزقني لسان صدٍق يف اآلِخرین يف الّدنیا!ه أن یجعَل شفاعة أحّباأسأل اللّ « -۲۷

  گویی در بین دیگران را در دنیا روزیم کند! خواهم که شفاعت دوستان خویش را بهرۀ من در آخرت گرداند و راست ) از پروردگارم می۱  

  د و یادی نیکو در میان آیندگان در دنیا روزیم کند!) درخواست من از خدا این است که شفاعت دوستدارانش را در آخرت نصیبم فرمای۲  

  مند سازد! گویی با دیگران در دنیا بهره ای در آخرت نصیبم کند و مرا از راست  ) از خداوند مسئلت دارم که از شفاعت دوستانش بهره۳  

  ن آیندگان در دنیا روزیم گردانَد!خواهم که شفاعت دوستانش را قسمت من در آخرت قرار دهد و یادی نیکو در میا ) از خدا می۴  

در سـال »: اکل!يف الّسنة املاضیة َعِمل کثیر من املوظّفین يف بیوتهم و إستخدموا تقنّیة اإلتّصال املريّئ فإّن هذه الّتقنّیة حلّت عدیداً مـن املشـ« -۲۸

  گذشته ............... 

ایسـت کـه بسـیاری از  کار گرفتند؛ ایـن تکنولـوژی نولوژی ارتباط تصویری را به) بود که بسیاری از کارمندان در منازلشان کار کردند و تک۱  

  مناید! مشکالت را حل می

شّک این فّناوری بسیاری از مشکالت را  کار گرفتند؛ بی هایشان کار کرده و تکنولوژی ارتباط تصویری را به ) بسیاری از کارمندان، در خانه۲  

  حل منوده است!

توانـد بسـیاری از  در منازل کار کردند و از تکنولوژی ارتباطات تصویری استفاده کردند؛ چراکه این فّناوری است که می) بیشرت کارمندان ۳  

  مشکالت را حل کند!

گامن این تکنولـوژی بیشـرت مشـکالت را حـل  کار گرفتند و بی هایشان تکنولوژی ارتباط تصویری را به ) تعداد زیادی از کارمندان در خانه۴  

  است!کرده 

  »:زمیلتي الحنونة إستعیني بالّصرب و اإلجتهاد يف کّل األمور و إن کانت صعبة!« -۲۹

  ) همکار مهربان من! در همۀ کارها هرچند که دشوار باشند از صرب و تالش یاری بجوی!۱  

  کند هرچند که کارها دشوار باشند! ) همکالسی مهربان من در همۀ کارها مرا با صرب و تالش یاری می۲  

  ) دوست شکیبای من! در هر کاری باید از صرب و تالش کمک بگیری هرچند که سخت باشد!۳  

  دهد هرچند که دشوار به نظر برسند! ) همکالسی عزیز من با تالش و استقامت در متامی کارها به من یاری می۴  

  »:ّدنیا عیش الفقراء!إّن البخالء سوف یُحاَسبون يف اآلخرة ُمحاسَبة األغنیاء و هم یعیشون يف ال« -۳۰

  اند! ای داشته  ها در دنیا زندگی فقیرانه کنند، حال آنکه آن گامن در آخرت به حساب بخیالن مانند ثرومتندان رسیدگی می ) بی۱  

  کنند! چون فقرا زندگی می ها در آخرت بدون شک هامنند ثرومتندان محاسبه خواهند شد، در حالی که در دنیا هم ) خسیس۲  

  شوند! اند، ولی در آخرت هامنند ثرومتندان مورد حسابرسی واقع می ها در دنیا به مانند فقیران زیسته جود اینکه خسیس) باو ۳  

  کنند! های بخیل در آخرت شبیه ثرومتندان محاسبه خواهند شد، در حالی که در این دنیا فقیرانه زندگی می شک انسان ) بی۴  

  »:رين أن تُکَتب تلک العبارة فوق اللّوحة!کان کالمي قد أعجب املعلَّم فأم« -۳۱

  ) معلّم از سخن من خوشش آمده بود و لذا به من امر کرد که این عبارت را باالی تخته بنویسم!۱  

  کرد که آن عبارت باالی تخته نوشته شود! زده بود و به من سفارش می ) معلّم از سخنان من شگفت۲  

  د، لذا به من دستور داد که آن عبارت، باالی تخته نوشته شود!زده کرده بو  ) سخن من معلّم را شگفت۳  

  ) سخن من باعث شگفتی معلّم شده بود، بنابراین سفارشش به من این بود که آن عبارت را روی تخته بنویسند!۴  

م للحضارات اإلسالمّیة خدمات بل عدد منهم کانو  و« -۳۲   »:ا منصفین!لکن هذا ال یعني أّن دراسات املسترشقین مل تُقدِّ

  اند! ها منصف بوده های اسالمی تقدیم نکرده، بلکه تعدادی از آن شناسان خدماتی به متّدن ولی این به این معنا نیست که مطالعات رشق )۱  

ت هـا رعایـ های مسلامن خدمتی نکرده است، بلکـه تعـدادی از آن شناسان به متّدن ) اما این عبارت گویای این نیست که تحقیقات رشق۲  

  اند! انصاف کرده

  اند! انصاف بودهها با  اند، بلکه تعدادی از آن دههای اسالمی کاری نکر  شناسی برای پیرشفت متّدن قطعاً این بدین معنا نیست که مطالعات رشق )۳  

  اند! بوده منصف ها آن از اریبسی بلکه کند، منی اسالمی متّدن به خدماتی مسترشقان تحقیقات که نیست این عبارت این معنای وجه هیچ به ولی )۴  

  ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون حدودۀم مطابق جامع
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  عیِّن الّصحیح:  -۳۳  55

  ) إذا کان الّصرب ُمرّاً فعاقبته حلوٌة!: صرب عاقبتش شیرین است، هرچند که خودش تلخ است!۱  
  کس در راه پروردگارش بیدار مباند، پس او روز قیامت گریان نیست! ) َمن َسهر يف سبیل ربّه فهو غیر باٍک یوم القیامة!: هر۲  

  شود! گیرد، تنگ منی ) وعاء العلم ال یَضیق مبا جعل فیه!: ظرف دانش ظرفی است که با آنچه که در آن قرار می۳  
  مناید! ) معلّمنا املشفق یشّجعنا علی األعامل الحسنة!: معلّم ما دلسوز است و ما را به کار نیک تشویق می۴  
  : الخطأعیِّن  -۳۴

  حادثة!: شاید بعد از این واقعه، پدربزرگم مرا به یاد آورَد!) قد یَتذکّرين جّدي بعد هذه ال۱  

  آموزان بعد از آزمون، مدرسه را ترک نکرده باشند! ) لعّل التّالمیذ ال یرتکون املدرسة بعد اإلمتحان!: شاید دانش۲  

  ندارد!) عسی أن یُرید اإلنسان شیئاً ال نفَع له!: چه بسا آدمی چیزی را بخواهد که هیچ سودی برایش ۳  
  صورت ابدی از دست بدهی! ای به  دست آورده ) رمّبا تَفقد کّل ما ملکَت فقداناً أبدیّاً!: چه بسا همۀ آنچه را به۴  
  »:کند! ترین عضوی است که مواد غذایی را مرصف می مغز، مهم« -۳۵

  هلک مواّد الغذائیّة!) إّن الّدماغ هو عضو مهّم یَست۲  ) الّدماغ أهّم عضو یَستهلک املواّد الِغذائیّة!۱  

  ) إّن العضو املهّم الّذي قد یستهلک املواّد الغذائیّة هو الّدماغ!۴  ) الّدماغ أهّم األعضاء الّتي إستهلک املواّد الغذائیّة!۳  
 ۳۶-۴۲( أجب عن األسئلة الّتالیة حسب الّنّص   ثمّ إقرأ الّنّص الّتايل(:  

نوات يايت أسهلمل يجعل ح موينعلّ ما  وفقاً لتجاريب، فإنّ « تعلیم مل تكن هناك  يف املدرسة، تي كنُت الّ ! عندما أنظر إلی املايض، أتذکّر أّن السَّ
يف املستقبل؛ علـی املـدارس اإلهـتامم بشــرح املِهـن و للحياة ستعداد هو اإل  ی املدرسةهاب إلمن الذّ  إحدی األهداف کلّنا نعلم أنّ  حول املَِهن!

مـن األوالد أقـَرتُح بـالکثیر  (رضیب هوشـی) متوّسـط! ل ذكاءٍ معدّ  یمتلکونخاّصًة ملن  املختلفةاملهن عن عاّمة  ظرةً يهم نعطِ تُ الفنون للطّّالب ل
 يفعلـون اً أشخاصـالنتخابها! قد یحـدث يل أن أواجـه  أفق أوسعنتفعون بسيطّفولة و عندما تزداد معلوماتهم أکرث عنها، ال هم منذُ أبی تعلُّم مهنةِ 

هـو  الغفلـة هسبب هذرمّبا  کنت أشعر بالفرح! يف املدرسة اعنه ءٌ يل يش و إن کان یقال و إنّهم یُْعجبني إعجاباً  من قبل ّورهاصأتأشیاء ما کنت 
  »املحّدد!مثل هذا الرأي  اكان لديه املدارس أنفسها أکرث أنّ 

  يف الجملة األوىل يشتيك الكاتُب من أنَّ ...............  -۳۶

  !) ما أرشده الّنظام التّعلیمّي إلی الحیاة املستقبلیّة۲  بحّل مشاکله الّدراسیّة!) مدرّسیه ما قاموا ۱  

  ) مل یقم والداه بتعلیمه کام یجب علیهم!۴    ) کان التّعلیم صعباً بالّنسبة له!۳  
  یقرتح (یوّيص) کاتب النَّصِّ لألوالد ...............  -۳۷

  ) أن یتعرّفوا علی وظائف غیر وظائف والدیهم!۲  مهَن آبائهم!) أن یشتغلوا يف مهٍن أخری بدل أن یتّبعوا ۱  
  ) مل یتّبعوا مهن آباءهم حتّی تکون حیاتهم سعیدة!۴  ) أنّهم یمکن لهم اإلستفادة و التّمتّع مبهن آبائهم!۳  
؟» الغفلة«ما هو قصد الکاتب من  -۳۸   يف الّسطر األخیر من النَّصِّ

  ) الرّجال ذوي املعّدل املتوّسط!۴  ) الّرأي املحّدد!۳  اآلباء!) حرفة ۲  ) تعلیم املهن املختلفة!۱  
  یلوُم الکاتب املدارس ألنّهم ...............  -۳۹

  ) کانوا قصیري الّنظر!۴  کانوا غافلیَن من تعلیم املهن! )۳  کانوا غیر عادیین يف التّعلیم! )۲  حّددوا إختیار وظائف األوالد! )۱  
 ۴۰-۴۲( ب و الّتحلیل الّرصيفّ اإلعرا عّین الّصحیح يف:(  
  »:یمتلکون« -۴۰

  و جملة فعلیّة» معّدل«فعل و مع فاعله / الزم -له حرفان زائدان-للغائِبَین -) فعٌل مضارعٌ ۱  
  فعٌل و له فاعل/ متعدٍّ  -له حرفان زائدان يف ماضیه و التّاء من حروفه األصلیّة -) للغائبین۲  

  فعٌل و الجملة فعلیّة /»إفتعال«مزید ثاليّث علی وزن -لجمع الغائبللمذکّر ا -»إمتَلَکوا«ماضیه ) ۳  
  »معّدل«فعل و مفعوله  معلوم/ -مزیٌد ثاليّث و من باب له حرف زائد -للغائبینِ  -) فعل مضارع۴  
  »:یفعلون« -۴۱

/ فعل و مفعوله  -للغائبینَ  -لیس له حرف زائد -من األفعال املضارعة) ۱     »أشیاء«متعدٍّ

/ فعٌل و فاعله  -معلوم -»ف ع ل«من ماّدة  -مجرّد ثاليثّ  -مضارعفعل ) ۲     »أشیاء«متعدٍّ
  فعٌل و له فاعل / متعدٍّ  -»إفعال«مزید ثاليّث من باب  -للغائبین -فعل مضارع) ۳  

  فعل و فاعله معه/ الزم -»ف ع ل«ماّدته  -»فاعل«إسم فاعله  -فعل مضارع) ۴  
  »: املختلفة« -۴۲

  » املهن«صفة للموصوف  /معرّف بأل -مؤنّث -»إفتعال«عول من باب إسم مف -مفرد) ۱  
  »املهن«صفة و موصوفها  معرّف بأل/ -إشتقاقه من فعل له حرفان زائدان -إسم فاعل من املزید الثّاليثّ ) ۲  

  معرّف بأل/ حال و منصوب  -»تخلّف«مصدره  -إسم فاعل من باب له حرفان زائدان -مؤنّث) ۳  
  »املهن«إلیه للمضاف  مؤنّث/ مضاف -معرّف بأل -معرب -مفرد -إسم) ۴  
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66   ) ۴۳-۵۰أجب عن األسئلة الّتالیة: (  

  يف ضبط حرکات الحروف:  الخطأعّین  -۴۳

  !) األُْرسُة أَْعضاُء البَیِت الواِحد یَعیُشوَن َمعاً کَاألَْهل۲  ) األَْرسی هم الّذیَن یَغلِبون يف الَحرب فَیأُخُذهم الِعداُة!۱  

ْخُص ِمن َمکاٍن إلی َمکاٍن يف اللَّیل!۴  ) األَِرسَُّة ِمَن الَوسائِل الّتي تُْستَْعَمُل لِلنَّوم کَالَفراش!۳     ) اإلْرساُء هو أْن یَُحرََّک الشَّ

  عیِّن الکلمة الغریبة عن األخری يف املعنی:  -۴۴

م۱     ) نُجوم۴  ) َمنَجم۳  ) نجمة۲  ) ُمَنجِّ

  »أال تَعلمین أنّـ (ّن) ............... بنتان فائزتان يف املسابقة الّنهائّیة؟!« للفراغ: الخطأعیِّن  -۴۵

  ) هاتین۴  ) هام۳  ) أولئک۲  ) نا۱  

  من الحروف األصلّیة للفعل:  لیست» الّنون«عیِّن  -۴۶

  ه أموات!) ال تَظُّنوا أّن الّذین قُتلوا يف سبیل اللّ ۲  ) إّن التّجارب ال تُْغني أّي شخص عن املطالعة!۱  

  ) يف املباراة أعطاين الَحَکم الکرة فبدأتُها أّوالً!۴  بومات املزرعة للتّخلّص من الفرئان! هم) أعانت۳  

  عیِّن الّصحیح يف تعیین نوع الحروف:  -۴۷

  التّعلیل) ه عّنا! (لبیانُنساعد مظلومي العامل حتّی یرضی اللّ ـل) ۲  نواجه الّناس بُخلق سیّئ! (الّناهیة) ال) علینا أْن ۱  

  تناُول الطّعام! (من الحروف الجارّة)ـلِجئنا إلی مطعم مدینتنا املشهد  )۴  نُجالِس األرشار يف حیاتنا بل علینا باألخیار! (الّنافیة) ال) ۳  

  عیِّن الّصحیح (بالّنظر إلی معاين األفعال و أبوابها): -۴۸

جرة ِبفأسک! ) یا۲  ) قد یُخِرج املعلّم تلمیذه املشاغب ِمن الّصّف!۱     أخي ال تَنَقِطْع غصَن الشَّ

  ه عباده الّصالحین يف جّنة الّنعیم!) یَدُخل اللّ ۴  ) إّن هذا األستاذ یَتعلَّم الطّّالَب جیّداً!۳  

  »:العلم«عیِّن ما فیه  -۴۹

  ) یا مجیب الّدعوات لسُت سعیدًة يف هذه الّدنیا!۲  ) و اجعل الیوم سعیداً و کثیر الربکات!۱  

ت أختي الکربی ولَدها العزیز سعیداً!) سَ ۳     يف حیاتها! ةٌ ) إّن زمیلتي القدیمة إمرأة سعید۴  مَّ

  عن االُخری: یختلفعیِّن خرب الحروف املشّبهة  -۵۰

  ) إّن هذا الجندّي یدافع عن الوطن دفاعاً!۲  ه علی کّل يشء شهید؟!) أال تعتقد بأّن اللّ ۱  

  ) إنّا إلی ربّنا راجعون فهل تَستعدُّ له؟!۴  علٌم! ه أن أسأله ما لیس يل به) أعوذ باللّ ۳  

  
  است؟ كدام نادرست ٔهويش به يجنس ازين به پاسخ ٔهثمر و ستيچ ازدواج يبرا يآمادگ بسترساز -۵۱

  ياجتماع يها بيآس جاديا  و يروان و يروح يفشارها شيافزا  -يفكر  و يعقل بلوغ و يجنس بلوغ) 1  
  ياجتماع يها بيآس جاديا  و يروان و يروح يفشارها شيافزا  - منزلت انساني يكسان زن و مرد به توجه) 2  
  گناه يآن لذت از پس او تيشخص شكست و فرد روان و روح يپژمردگ -يفكر  و يعقل بلوغ و يجنس بلوغ) 3  
  گناه يآن لذت از پس او تيصشخ شكست و فرد روان و روح يپژمردگ -منزلت انساني يكسان زن و مرد به توجه) 4  

  شد؟ امر كدام به اعتقاد موجب ،باستان رانيا در زنان حجاب و پوشش يبرجستگ -۵۲

  .است جهان در حجاب گسترش ياصل أمنش باستان رانيا ) 1  
  .است تر دهيپسند  خدا نزد و تر كينزد  يندار يد  به حجاب) 2  
  .ستين معهجا در زنان يآزاد سلب موجب اسالم، در حجاب دستور) 3  
  .است شده عفاف به زنان شدن شناخته به يمنته باستان، رانيا  در چادر مثل ييها  پوشش) 4  
 و آمده رونيب سربلند ينبو ثيحد كدام فهم از كند، يم »مِنه شَرٌ الشَّر فاعِلُ وَ مِنه رٌيخَ ريالخَ فاعِلُ« فيشر ثيحد متوجه را خود كه كس آن -۵۳

  ست؟يچ دنبال به

  يفاعل حسن به صرف توجه - »عَمَلِه مِن رٌيخَ المُؤمِن ةُيَّنِ«) 1  
  يفاعل حسن به صرف توجه - »ةيَّجاهِلِ تَةًيم ماتَ َزمانِهِ اِمامَ عِرفيَ لَم وَ ماتَ مَن«) 2  
  يفاعل حسن تقدم با يفاعل و يفعل حسن يهمراه يبرا تالش - »عَمَلِه مِن رٌيخَ المُؤمِن ةُيَّنِ«) 3  
  يفاعل حسن تقدم با يفاعل و يفعل حسن يهمراه يبرا تالش - »ةيَّجاهِلِ تَةًيم ماتَ َزمانِهِ اِمامَ عِرفيَ لَم وَ ماتَ مَن«) 4  

 

 

 )سنجش سازمان حذفیات گرفنت نظر در با( ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
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 يكسـان چـه حـال شامل ،متعال خداوند توسط امتيق روز در انسان شدن شاد يقطع ٔهوعد دييبگو،  اسالم مكرم ينب ثياحاد بر يمبتن -۵۴  77

  باشد؟ يم ياسالم تمدن اريمع دامك به توجه يراستا در و شود يم

  )لبَابِألٱ وْلُواْاُ يَتَذَكَّرُ نَّمَاإ يَعلَمُونَ لَا الَِّذينَ وَ يَعلَمُونَ الَِّذينَ يَستَوِي هَل قُل( -كند شاد را خود محارم از يزن كه يمرد) 1  
  )َرحمَةً وَ مََّودَّة بَينَكُم جَعَلَ وَ لَيهَاإ لِتَسكُنُواْ زَواجاأ  نفُسِكُمأ من لَكُم خَلَقَ نأ  آيَاتِهِ مِن وَ( -كند شاد را خود محارم از يزن كه يمرد) 2  
  )لبَابِألٱ وْلُواْاُ يَتَذَكَّرُ نَّمَاإ يَعلَمُونَ لَا الَِّذينَ وَ يَعلَمُونَ الَِّذينَ يَستَوِي هَل قُل( -كند آمد و رفت يعالم ۀخان به علم ليتحص يبرا كه يكس) 3  
  )َرحمَةً وَ مََّودَّة بَينَكُم جَعَلَ وَ لَيهَاإ لِتَسكُنُواْ زَواجاأ  نفُسِكُمأ من لَكُم خَلَقَ نأ  آيَاتِهِ مِن وَ( -كند آمد و رفت يعالم ۀخان به علم ليتحص يبرا كه يكس) 4  
  زد؟ خواهد رقم انسان يبرا را نامبارك محصول كدام د،يترد يرو از متعال خداوند پرستش -۵۵

  )بَعِيدا ضَلَالَاً يُضِلَّهُم نأ  الشَّيطَانُ يُِريدُ وَ بِهِ يَكفُرُواْ نأ  مِرُواْاُ قَد وَ() 2    )الخَاسِِرينَ مِنَ خِرَةِاآل  فِي هُوَ وَ() 1  
  )الظَّالِمِينَ القَومَ ييَهِد لَا اهللاُ وَ جَهَنَّمَ نَارِ فِي بِهِ فَانهَارَ() 4  )المُبِينُ الخُسَرانُ هُوَ َذلِكَ اآلخِرَةَ وَ الدُّنيَا خَسِرَ() 3  
  كنند؟ يم نگاه معاد به نسبت يناباور با كه است يكسان يبرا معاد بهتر درك جهت به قرآن راهكار انگريب فهيشر يۀآ كدام -۵۶

  )داد؟ ميخواه قرار كساني يزندگ در مفسدان با را دادند انجام ستهيشا  يها كار و آورده مانيا  كه ها آن ما ايآ () 1  
  )ميكن يم خلق مجدداً بوده، كه گونه همان زين را ها آن انگشتان سر بلكه م،يآور  يم در اول حالت به را ها آن يها استخوان تنها نه() 2  
  )داناست يخلقت هر به او و ديآفر  بار نينخست يبرا را ها آن كه ييخدا  همان بگو كند؟ زنده دوباره را دهيپوس يها استخوان نيا  كه ستيك: گفت() 3  
 يزندگ مرگش از پس ]لهيوس[ بدان را مرده نيزم آن تا ميبران مرده نيسرزم يسو به را ابر آن سپس زند؛يبرانگ را ابرها تا فرستد يم را بادها كه خداست() 4  

  )ميد يبخش
  آورد؟ يم ارمغان به انسان يبرا ار يرهاورد چه ، آن به التزام و است كدام ي،معنو مدارج و كماالت كسب ريمس در موجود يها يدشواركنندٔه  آسان -۵۷

  وقت اسرع در متعال، خداوند فضل و رحمت جوار در ير يقرارگ -)بِهِ اعتَصَمُواْ وَ بِاهللاِ آمَنُواْ() 1  
  يزندگ يرو به يسماو و يارض بركت ابواب شدن باز -)بِهِ عتَصَمُواْا وَ بِاهللاِ آمَنُواْ() 2  
  وقت اسرع در متعال، خداوند فضل و رحمت جوار در ير يقرارگ -)اتَّقَواْ وَ آمَنُواْ() 3  
  يزندگ يرو به يسماو و يارض بركت ابواب شدن باز -)اتَّقَواْ وَ آمَنُواْ() 4  
 تيهـدا ينـيّمع هدف سمت به را مخلوقات تمام و دارد دست در را امور ريتدب كه است يارياخت صاحب و مالك خالق، آن رب،« ،مييبگو اگر -۵۸

  م؟يا كرده ميترس را فهيشر يۀآ كدام اميپ ،»كند يم

  )القَهّار الواحِدُ هُوَ وَ ءيشَ كُلّ خالق اهللا قُلِ() 2  )االَرض يفِ ما وَ السّماوات يفِ ما لِلّه وَ() 1  
  )يهَد  ثُمَّ خلَقَه ءيشَ كُلّ ياَعط يالّذ  رَبّنا قالَ() 4    )رَبِّكُم مِن بَصائرُ جاءَكُم قَد() 3  
  ست؟يچ آن علت و كند ليتبد بخشش به را بُخل تواند يم فهيشر يۀآ كدام مفهوم به شدن نيعج با انسان، يها تيفعال و ها  ميصمت ۀسرچشم -۵۹

  .رديگ يم آرام آن با فقط و خداست گاهيجا  انسان قلب -)ذُنُوبَكُم لَكُم يَغفِر وَ اهللاُ يُحبِبكُمُ فَاتَّبِعُونِي() 1  
  .كند يم هيهد  انسان يقلب يها ادعا به را صداقت ن،يد  ياياول و خدا از عتيتب -)ذُنُوبَكُم لَكُم يَغفِر وَ اهللاُ كُمُيُحبِب فَاتَّبِعُونِي() 2  
  .رديگ يم آرام آن با فقط و خداست گاهيجا  انسان قلب -)هللاِ حُبّاً شَدُّأ آمَنُواْ الَِّذينَ وَ اهللاِ كَحُبِّ يُحِبُّونَهُم ندَاداأ اهللاِ دُونِ مِن يَتَّخِذُ مَن النَّاسِ مِنَ وَ() 3  
 يقلب يها ادعا به را صداقت ن،يد  ياياول و خدا از عتيتب -)هللاِ حُبّاً أشَدُّ آمَنُواْ الَِّذينَ وَ اهللاِ كَحُبِّ يُحِبُّونَهُم ندَاداأ اهللاِ دُونِ مِن يَتَّخِذُ مَن النَّاسِ مِنَ وَ() 4  

  .كند يم هيهد  انسان
  باشد؟ يم خيتار طول در ها انسان ريفراگ سؤال به پاسخ تنوع انگريب فهيشر اتيآ كدام -۶۰

  )نيالعِب نَهُمايبَ ما و االَرض وَ السّماوات خَلَقنا ما وَ( -)لَعِب وَ لَهوٌ لَّاإ الدُّنيَا الحَيَاةُ هَِذهِ مَا وَ() 1  
  )يَحزَنُونَ هُم لَا وَ عَلَيهِم خَوفٌ فَلَا صَالِحا عَمِلَ وَ آلخِرِا ليَومِا وَ بِاهللاِ نَآمَ مَن( -)لَعِب وَ لَهوٌ لَّاإ الدُّنيَا الحَيَاةُ هَِذهِ مَا وَ() 2  
  )نيالعِب نَهُمايبَ ما و االَرض وَ السّماوات خَلَقنا ما وَ( -)لدَّهرُا إِلَّا يُهلِكُنَا مَا وَ نَحيَا وَ نَمُوتُ الدُّنيَا حَيَاتُنَا لَّاإ هِيَ مَا قَالُواْ وَ() 3  
  )يَحزَنُونَ هُم لَا وَ عَلَيهِم خَوفٌ فَلَا صَالِحا عَمِلَ وَ آلخِرِا ليَومِا وَ بِاهللاِ آمَنَ مَن( -)لدَّهرُا لَّاإ يُهلِكُنَا مَا وَ نَحيَا وَ نَمُوتُ الدُّنيَا حَيَاتُنَا لَّاإ هِيَ مَا قَالُواْ وَ() 4  
  دارد؟ يم حذر بر شود، يم او در توبه ليم يخاموش و گناه به يآدم عادت موجب كه طانيش ۀليح آن از را انسان ريز يبايز اتياب از كي كدام -۶۱

ــــاز) 1    ــــاز آ، ب ــــر آ ب ــــه ه ــــت آنچ ــــاز يهس آ ب
 

آ بــــاز يپرســــت بــــت و گبــــر و كــــافر گــــر 
 

نــــه دگــــر يمرغــــ بــــر دام نيــــا  بــــرو) 2
 

ــــــه  ــــــا ك ــــــد را عنق انهيآشــــــ اســــــت بلن
 

داد وعـــــــده فـــــــردا و فـــــــردا يمـــــــدت) 3
  

نهـــــاد محكـــــم او خـــــار درخـــــت شـــــد 
 

ـــــه يمانيپشـــــ وان) 4 ـــــد  زان يخـــــورد ك يب
 

ــــــاخت ز  ــــــو  اري ــــــت شيخ ــــــد  يگش يمهت
 

  باشد؟ يم تر كينزد ،ريز تيب از شده استنباط مفهوم به فهيشر يۀآ كدام -۶۲

ــــل چيهــــ ــــر عاق ــــوخ م ــــد را يكل  ؟زن
 

ـــ  ـــا چيه ـــنگ ب ـــاب يس ـــس يعت ـــد ك  ؟كن
 

  )يَكسِبُونَ كَانُواْ بِمَا خَذنَاهُمأ فَ كَذَّبُواْ وَلكِن() 2  )كَفُوًرا مَّاإ وَ شَاكِرا مَّاإ السَّبِيلَ هََدينَاهُ نَّاإ() 1  
  )بِينمُ عَدُوّ لَكُم نَّهإ الشَّيطَانَ تَعبُدُواْ لَّا نأ  آَدمَ بَنِي يَا لَيكُمإ عهَدأ ألَم() 4  )علَمونيَ ال ثُيحَ مِن سَنَستدرجُهُم اتِنايبĤِ  كَذَّبوا نَيالّذ  وَ() 3  

  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

 

ال
س

 
لي
صي
تح

 
00 - 

99  
رة 
شما

چة 
تر
دف

1 - 
ي 
وم
عم

ن 
مو
آز

4 
ير 
ت

14
00

 ) 
وه
گر

 
شي

ماي
آز

 
وم
عل

 
ني
سا
ان

 (  

  شود؟ يم  زمان امام يمعنو تيوال از متنوع يها راه از عهيش ۀجامع يمند بهره موجب ف،يشر عبارت كدام به اعتقاد -۶۳  88

  ».اوست روانيپ و يعل فرزندان يشاد روز ،روز آن! هان. رسد يم فرا يآسمان يندا و ياله ٔهوعد و ظهور زمان نكهيا  تا«) 1  
  » .سازد يم بهره يب انشانيم در حجت وجود از را آنان ، گناه در شانيرو  ادهيز  و ها انسان يستمگر  علت به خداوند«) 2  
  ».ستين يمخف و دهيپوش ما بر شما اوضاع از زيچ چيه و ميآگاه شما احوال و اخبار از ما«) 3  
  ».كند يم عبور ها ابانيخ و معابر از دارد، حضور مردم انيم در خداوند حجت« )4  
  باشد؟ او ياستعدادها تنوع و يطلب تينها يب يگو پاسخ كه است يهدف سمت به انسان حركت ضرورت ٔهدهند نشان فهيشر يۀآ كدام -۶۴

  )نيالعِب نَهُمايبَ ما وَ االَرض وَ السَّماواتِ خَلَقنا ما وَ() 2  )تقواها وَ فُجورَها فَالهَمَها سَّواها ما وَ نَفسٍ وَ() 1  
  )حزَنونيَ هُم ال وَ هِميعَلَ خَوفٌ فَال صالحا عَمِلَ و اآلخر ومِيَال وَ بِاهللا آمَنَ مَن( )4  )ةاآلخِرَ وَ ايالدُّن ثَوابَ اهللا ندَفَعِ ايالدُّن ثوابَ دُير يُ كانَ مَن() 3  
  ست؟يچ بيترت به ر،يز موارد حكم دييبگو ،ياسالم ميتعال گرفتن نظر در با -۶۵

   يفرهنگ تهاجم با مبارزه و يماسال معارف و فرهنگ گسترش منظور به يهنر آثار ديتول  

   يمل و يمذهب يها جشن و يعروس جشن مانند يشاد مجالس در شركت  

   يخارج يكاالها مصرف صورت در كشور يوابستگ  

  حرام -حالل -ييكفا  واجب) 2    مكروه -حالل -مستحب) 1  
  حرام -مشروط اما زيجا  -ييكفا  واجب) 4  مكروه -مشروط اما زيجا  -مستحب) 3  
  رد؟يبگ روزه ديبا صورت چه در رود، يم روزه هشت واجب يسفر به مادر و پدر ينه با كه يافرمس -۶۶

  .رديبگ روزه ديبا  ،باشد فرسخ 3 او رفت مسافت اگر) 1  
  .است كامل اش روزه برسد، مقصد به ظهر از قبل و فرسخ 5 از گذر از پس اگر) 2  
  .باشد فرسخ 8 از شيب او برگشت و رفت وعمجم و فرسخ 4 از شيب او رفت مسافت كه يصورت در) 3  
  .است كامل هم نمازش و رديبگ روزه ديبا  يطيشرا  هر تحت است، شده رو روبه مادر و پدر ينه با كه آنجا از) 4  
 دنبـال هبـ را ياخـرو سرنوشت كدام و شود يم گروه كدام ٔهزمر در يريقرارگ موجب محرومان از يريدستگ عدم م،يكر قرآن اتيآ به توجه با -۶۷

  داشت؟ خواهد

  جهنم در ير يقرارگ - كنند يم بيتكذ  را ياله نيد  كه ها آن) 1  
  امتيق در خدا نگاه از تيمحروم - كنند يم بيتكذ  را ياله نيد  كه ها آن) 2  
  جهنم در ير يقرارگ - اند دهيخر  خود يبرا را آخرت ننگ و ايدن عذاب كه آنان) 3  
  امتيق در خدا نگاه از تيمحروم - اند دهيخر  خود يبرا ار  آخرت ننگ و ايدن عذاب كه آنان) 4  
 را قناعـت نيـا ييتوانـا قطعـاً شما، اما است كرده تيكفا نان قرص دو به خوراكش از و كهنه لباس دو به شيايدن از شما امام باش، اريهش« -۶۸

  باشد؟ يم مطلب كدام ٔهدهند نشان فيشر عبارت نيا. »ديكن ياري مرا يدرستكار و عفت و ]خدا راه در[ كوشش و يزكاريپره با يول د؛يندار

  .كند يرويپ  نيمعصوم از توان حد در امور تمام در ديبا  انسان) 1  
  .باشد توان حد در و ارزش با و خوب همواره امور در ديبا ،  اطهار ۀائم از ير يالگوگ) 2  
  .ميكن عمل  نيعصومم حضرات مانند ارزش با و خوب همواره يكارها در ميكن تالش ديبا ) 3  
  .كند يهمراه ها آن با تواند يم اما رد،يبگ الگو  ائمه از تواند ينم شيها  يكاست ليدل به انسان) 4  
  است؟ شده ابيز تيب كدام سرودن موجب »يبَعد يَنَبِّ ال اَنَّهُ اِلّا يموس مِن هارونَ بِمَنزِلَةِ يمِنّ اَنتَ« فيشر عبارت مفهوم به يشبستر محمود خيش توجه -۶۹

ــــي) 1     ــــا اول ز اســــت خــــط يك ــــه ت ــــر ب آخ
 

مســـــافر گشـــــته جهـــــان خلـــــق او بـــــر 
 

شــــد مجلـــس مــــاه و ديبدرخشـــ يا ســـتاره) 2
 

شـــــد مـــــونس و سيانـــــ را مـــــا ٔهديـــــرم دل 
 

ـــــر) 3 ـــــتم او ب ـــــده خ ـــــپا  آم ـــــا  اني راه ني
 

ـــــر  ـــــازل او ب ـــــده ن ـــــواا« ش ـــــ دع »اهللا يال
 

ــــــا  در) 4 ــــــانب ره ني ــــــون اي ــــــاربانند چ س
 

كارواننـــــــــــد يارهنمـــــــــــ و ليـــــــــــدل 
 

  باشد؟ يم منؤم انسان يزندگ در سنت نيا بودن يجار و يشگيهم ٔهدهند نشان فهيشريۀ آ كدام و ستيچ ياله هاي شيآزما ٔهدربار ناصواب پندار -۷۰

  )ةفِتنَ ريالخَ وَ بِالشَّر نَبلُوَكُم وَ المَوت ةذائِقَ نَفسٍ كُلُّ( -شود يم امتحان يشر  و ريخ هر با منؤ م انسان) 1  
  )ةفِتنَ ريالخَ وَ بِالشَّر نَبلُوَكُم وَ المَوت ةذائِقَ نَفسٍ كُلُّ( - هستند يعيطب يشامدهايپ يزندگ ٔهروزمر مصائب) 2  
  )فتَنونيُ ال هُم وَ آمَنّا قولوايَ يُترَكوا َان َان النّاس َاحَسِبَ( -شود يم امتحان يشر  و ريخ هر با منؤ م انسان) 3  
  )فتَنونيُ ال هُم وَ آمَنّا قولوايَ يُترَكوا َان َان النّاس َاحَسِبَ( - هستند يعيطب يشامدهايپ يزندگ ٔهروزمر مصائب) 4  
 و نمونـه انگريـب ،مـورد كـدام و باشد يم حضرات نيا اقدام كدام انجام ضرورت از يحاك ،ندهيآ يها نسل به ائمه يزندگ روش يمعرف تياهم -۷۱

  است؟ آن از يمصداق

  .ميبخور  ضربه كمتر ،دشمن به زدن ضربه نيع در كه يا گونه به اقدامات داشتن نگه يمخف -حق بر امام نوانع به شيخو  يمعرف) 1  
  .ميبخور  ضربه كمتر ،دشمن به زدن ضربه نيع در كه يا گونه به اقدامات داشتن نگه يمخف - مبارزه درست يها وهيش انتخاب) 2  
  »شُروطِها مِن اَنا« بر يمبن الذهب  سلسلة ثيحد  در  رضا امام ركمبا انيب - حق بر امام عنوان به شيخو  يمعرف) 3  
  »شُروطِها مِن اَنا« بر يمبن الذهب  سلسلة ثيحد  در  رضا امام مبارك انيب - مبارزه درست يها وهيش انتخاب) 4  
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  هستند؟ صحت به محكوم ر،يز ارتباطات از كي كدام -۷۲  99

  »بابُها يٌّعَل وَ العِلم ةُنَيمَد اَنا« » يعَل مَعَ الحَقُّ وَ الحَق مَعَ يٌّعل«) الف  

  »اَنفُسِهم مِن نيمِنؤبِالم النّاس ياَول مَن« » يعَل مَعَ القُرآنُ وَ القُرآن مَعَ يٌّعَل«) ب  

  )رِسالَتَه جعَلي ثُيحَ اَعلَمُ اهللاُ( » بابِها مِن تِهايَأفَل العِلم ارادَ مَنفَ«) ج  

  )يّةالبَر رُيخَ هُم اولئِكَ(  )ةحَسَنَ ةٌاُسوَ اهللا رَسول يف لَكُم كانَ لَقَد() د  

  ج -ب) 4  د -ب) 3  ج -الف) 2  د -الف) 1  
  اند؟ كرده يتوجه يب فهيشر يۀآ كدام دستور به است، كرده يزير برنامه انسان يبرا طانيش كه يدراز و  دور يگمراه در شدگان گرفتار -۷۳

  )الحَقِّ منَ جَاءَكُم بِمَا كَفَرُواْ قَد وَ بِالمََودَّةِ لَيهِمإ تُلقُونَ ولِيَاءَا عَدُوَّكُم وَ عَدُوِّي تَتَّخِذُواْ لَا نُواْآمَ الَِّذينَ يُّهَاأ  يَا() 1  
  )بِالقِسطِ النَّاسُ لِيَقُومَ المِيَزانَ وَ الكِتَابَ مَعَهُمُ نَزلنَاأ وَ بِالبَيِّنَاتِ ُرسُلَنَا رسَلنَاأ  لَقَد() 2  
  )الخَاسِِرينَ مِنَ اآلخِرَةِ فِي هُوَ وَ مِنهُ يُقبَلَ فَلَن ِدينا سلَامِاإل غَيرَ يَبتَغِ مَن وَ() 3  
  )وَ انَّ الدّار اآلخِرة لَهِيَ الحَيَوان لَو كانوا يَعلَمون() 4  
ةُ اَنـا وَ كُميعَلَـ يحُجَّتـ فَاِنَّهُم ثِنايحَد رُواةِ ياِل هايف فَارجِعوا ةالواقِعَ الحَوادِثُ اَمَّا وَ« فيشر ثيحد از آمده بر يها اميپ به نهيگز كدام -۷۴  اهللاِ حُجـَّ

   است؟ شده نيّمز »هِميعَلَ

 يهـيفق بـه هـا آن رجـوع راهكـار امام، به مردم يدسترس عدم زمان يبرا كه دارد تياهم ها زمان ۀهم در اسالم نيد  بودن جانبه همه و تيجامع حفظ) 1  
  .است ردهك ينيب شيپ را شناس زمان

  .است كرده ينيب شيپ را شناس زمان يهيفق به ها آن رجوع راهكار امام، به مردم يدسترس عدم زمان يبرا كه است روزآمد و ايپو  نيد  كي اسالم) 2  
  .شود يم قمحق فقها عدل و تقوا  با بت،يغ ٔهدور در امر نيا  و دارد تياهم ها زمان ۀهم در اسالم نيد  بودن جانبه همه و تيجامع حفظ) 3  
  .شود يم محقق فقها عدل و تقوا با بت،يغ ٔهدور در امر نيا  و است روزآمد و ايپو  نيد  كي اسالم) 4  
  باشد؟ يم فهيشر عبارت كدام بر يدأييت مهر شد، واقع شانيا سوگند مورد بدر جنگ شدگان كشته با  اسالم يگرام رسول گفتن سخن از پس آنچه -۷۵

  )َاخَّرَ وَ قَدَّمَ بِما ومَئِذٍيَ االِنسان اؤ نَبَّيُ() 2    )ايالدّن اتُنايحَ لّااِ يَهِ ما قالوا وَ() 1  
  )هيف بَيَر ال ةاميالقِ وميَ ياِل جمَعَنَّكُميَلَ() 4    »اِنتَبَهوا ماتوا فَاذا امٌين النّاس«) 3  

  

76- There were a few people left, by the looks of whom one could easily understand something bad ............... . 
 1) happened 2) happens 3) has happened 4) had happened 
77- The test was appropriate for this study because it measured the academic achievement of each 

student in the school ............... took Algebra. 
 1) which 2) which it 3) who 4) where 
78- The man looked ............... soldier after war. Not only he wasn’t able to walk, but he also couldn’t 

stand on his feet. 
 1) a more tired 2) as tired as a 3) the most tired 4) the most tired of 
79- The research shows that learning ............... at the elementary school rather than at the secondary school. 
 1) a second language should started 2) second language should be started  
 3) a second language should be starting 4) a second language should be started  
80- The various devices which have been used to ............... this difficulty will be described in the next 

journals.  
 1) provide 2) overcome 3) satisfy 4) emphasize 
81- The roof of the new tunnel hasn't been ............... supported; it shows signs of falling in. 
 1) primarily 2) additionally 3) properly 4) particularly 
82- The powder looks a lot like sugar. I suggest making a separate bottle and labeling it so you won't 

............... the two in the future. 
 1) pollute 2) order 3) compare 4) confuse 
83- Although it has been around since the beginning of human history as a cause of childhood 

paralysis, “polio” was not ............... a disease until the mid-19th century. 
 1) appreciated for 2) serious about 3) identified as 4) consumed as  
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1010  84- The article claims that combination of garlic and milk can be a/an ............... cure to breathing 
problems such as Asthma and Pneumonia. 

 1) recreational 2) essential 3) complicated 4) alternative 
85- This photograph is the only ............... of the time I spent in a place where you could see icicles the 

size of a man, Antarctica. 
 1) souvenir 2) collector 3) watcher 4) offer 
86- Scientists can learn much about the nature of the object by studying the way it absorbs light and 

other ……………. 
 1) generations 2) pollution 3) variations 4) radiation 
87- You don’t need to do anything. The company will ............... for a taxi to meet you at the airport 

and take you to your hotel. 
 1) search 2) arrange 3) care 4) apply 
 Cloze Test 

Many people believe that protecting wild animals and birds attract too much concern and public 
funding. …(88)… my observations, I completely agree with this opinion. On the one hand, …(89)… 
paid too much attention to protecting wild animals. First reason is that some animals are becoming 
extinct, and natural equality could be damaged. In particular, animal-hunting activities are 
increasing significantly; …(90)…, many animal protection organizations were established to 
prevent this …(91) … . Secondly, internet development makes people have more chances to 
approach news about wild animals. For example, if a bear is abused somewhere, this new subject 
…(92) … rapidly on social networks such as Facebook and attract more people to discuss it. 

88- 1) Such as 2) As well as 3) Based on 4) In relation 
89- 1) there are people why some reasons 2) are there some reasons why people  

3) there are some reasons why people 4) some reasons there are why people  
90- 1) As a result 2) Despite 3) However 4) Whereas 
91- 1) principal 2) issue 3) component 4) expression 
92- 1) will share 2) would share 3) will be shared 4) would be shared  

 Reading Comprehension I 
The number of people playing online games could reach three billion people worldwide by 2023, 

according to a new report. About one-third of this number are under the age of 18. That is a huge 
increase from just a few years ago. As the number of people playing online games increases, there 
are growing concerns about the impact of this fashion. 

According to Jeong-Suk Kim, a skillful gamer, online games are harmless fun. She says she is 
able to keep a balance between gaming and other parts of her life. When she was studying for 
university entrance examinations, she only played once a week. She has since been accepted by one 
of the top universities. Now she is back online, playing three or four hours each day. On the other 
hand Felipe Gomez has found it harder to stay away. "I ended up giving up everything in the real 
world," he explains. "I spent 20 hours online every day. I entered the unreal world. I didn't want to 
go out. I stopped eating and sleeping properly. I stopped hanging out with my friends and I played 
through the night." 

Various studies show that playing too much online games causes physical damages and increases 
anxiety in players. Many studies show that due to too much excitement and stress, most teenagers 
who are addicted to computer online games have high heart beat and blood pressure. 

There may be many reasons why young people become addicted to online games. Dr. James 
Brown, who studies the issue, believes that the main reason is that these games give people a chance 
to believe in themselves. He says that doing well in these games gives players a real sense of 
achievement. They can become the center of their virtual universe. This feeling of success may be 
harder to find in the real world, where many teenagers face exam stress and other problems. 

 

 
 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

سال
 

صيلي
تح

 
00

 - 
99

  
دفترچة شمارة 

1 -
 

آزمون عمومي 
4 

تير 
1400
 ) 

گروه
 

شي
آزماي

 
علوم
 

ساني
ان

 (
  

1111  93- Which of the following techniques is used in the second paragraph? 
 1) Use of definitions  2) Referring to differences 
 3) Describing the steps in a process 4) Describing cause-and-effect relationships 
94- Where can we find information about why people may like playing online games? 
 1) paragraph 1 2) paragraph 2 3) paragraph 3 4) paragraph 4 
95- In the passage which of the following is NOT mentioned as a negative effect of playing too much 

online video? 
 1) Anxiety and stress  2) Problems with sight 
 3) Sleeplessness  4) Heart-related issues 
96- Which of the following statements CANNOT be concluded from the passage? 
 1) Jeong-Suk Kim has left the online world since she was accepted to university. 
 2) Compared to previous years popularity of online games is growing much faster. 
 3) In addition to health effects, video game addiction can influence a person’s social behavior. 
 4) By estimation soon there will be about 1 billion teenage gamers worldwide. 

 Reading Comprehension II 
Some scientists have predicted that healthy adults and children may one day take drugs to 

improve their intelligence and intellectual performance. A research group has suggested that such 
drugs might become as common as coffee or tea within the next couple of decades. 

To counter this, students taking exams might have to take drugs tests like athletes. There are 
already drugs that are known to improve mental performance, like Ritalin, which is given to 
children with problems concentrating. A drug given to people with trouble sleeping also helps 
people remember numbers. 

These drugs raise serious legal and moral questions, but people already take vitamins to help 
them remember things better, so it will not be a simple problem to solve. It will probably be very 
difficult to decide at what point a food supplement becomes an unfair drug in an examination. 

97- Which of the following statements is supported by the passage? 
 1) Intelligence pills are already as common as coffee or tea. 
 2) Students could have to take intelligence drugs tests. 
 3) Only children will take pills to improve their intellectual performance. 
 4) Vitamins to help people study are illegal. 
98- The passage would most probably continue with a discussion of ............... .  
 1) drug testing  2) the effect of food  
 3) the side effects of Ritalin 4) sleeping troubles  
99- The passage seems to imply that ............... . 
 1) there are a lot of misunderstandings about intelligence  
 2) in the near future, people tend to take drugs in order to boost the ability to gain and apply 

knowledge and skills 
 3) one group of scientists suggest that using these drugs is as useful as using tea or coffee, and the 

other group think that they are decreasing mental performance 
 4) recent studies have shown that intelligence is a more exact predictor of future 
100- The word "which" in paragraph 2 refers to ............... .  
 1) sleeping drugs 2) Ritalin 3) problems  4) mental performance 
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 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی اشخاص متامی برای ، آزمون برگزاری از بعد یا و قبل ، ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق

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

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

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

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا دـــتوانی یـم شـام ،همچنین

 رو روبــــه رـصویـــــت نـاسکــــ

 یـا و هوشـمند گوشی ۀوسیل هـب

ریحیـتشــ پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

  
   ۱۴۰۰ تیر ۴ زمایشی زمون آ آ
  

 آزمون اختصاصی 

رچ
فت
د

 ة
مار
ش

2 ة
لة 
رح
م

19

 نهاديوقت پيش 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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حاصل عبارت  -۱۰۱
x x x x

(x )(x ) x x
  


  

3 2
2 2

2 8 12
2 16 4

  اند.) شده كدام است؟ (عبارات تعريف 

  1 (x
x



1
4  2 (x

x  4  3 (
x


31  4 (

x


31   

  است؟ كدام مستطيل طول باشد، بيشتر مربع واحد ۶ مستطيل، مساحت ربع از مثلث مساحت اگر است. آن عرض برابر ۲ مستطيل طول زير، شكل در -۱۰۲

  6يا  2) 1  
  8يا  4) 2  
  12يا  4) 3  
  8يا  6) 4  
كند. زماني كه هر دو شير باز باشند، استخر خالي در  باز است، پر مي Bحالتي كه فقط شير  ساعت زودتر از ۱۵تنهايي استخري را  به Aشير  -۱۰۳

  كند؟ تنهايي در چند ساعت اين استخر را پر مي به Aشود. شير  ساعت پر مي ۴

  1 (5  2 (6  3 (10  4 (15  

 تابع -۱۰۴

 f : , , B
xf (x)

x

  

 

 

1 4 2
2 2

3
 شكل  به مرتبي زوج نمايش با را  f ( , a) , ( , b) , (c , d) 4 a مقدار ايم. نوشته 2 b c d   است؟ كدام  

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

اگر  -۱۰۵ f ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )   2 8 3 1 0 2 1 و  6 g ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , )  3 5 1 6 2 6 4 باشـند، بُـرد تـابع  8
f g
f g



كـدام  

  گزينه است؟

  1 (, , 
 
 

27 03  2 (, 
 
 

27 3  3 (, , 
 
 

37 02  4 (,  
 

37 2   

fهاي  دو تابع با ضابطه -۱۰۶ (x) (x )  21 g(x)و  3 x اند؟ در نقاطي با كدام طول، مشترك  

3و  -1) 1   17
3و  1) 2  2 17

2  3 (1  4و  1) 4  4و  

fدر تابع  -۱۰۷ (x) x   4 f، مقدار 3 ( ) f ( )


21 3
4 كدام است؟ ( 8   صحيح است.) نماد جزء  

  1 (2-  2 (3-  3 (4-  4 (5-  
)در بسط عبارت  -۱۰۸ a a)2 32   كدام است؟ a4ضريب  5

  1 (60  2 (60-  3 (150  4 (150-  
C(x)صـورت  فروشد. اگر تابع هزينۀ ايـن كارگـاه بـه دالر مي ۸۰كند كه هر واحد آن را  يك كارگاه نوعي كاال توليد مي -۱۰۹ x x  2 20 30 

  باشد.) تعداد كاال مي xآن چند دالر است؟ ( ۀباشد، بيشترين سود روزان برحسب دالر

  1 (750  2 (790  3 (830  4 (870  
xيابي خطي در  رو، مقدار درون با توجه به جدول روبه -۱۱۰    چقدر است؟ 10

x
y

3 7 11 15 19
32 48 76 72 93   

  1 (66  2 (67  3 (68  4 (69  

  

  

  

  

  

  

  

 محل انجام محاسبات

 ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع

´ 25
پيشنهادي زمان

8

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

 

ي 
صيل

تح
ل 
سا

00 - 
99    

رة 
شما

چة 
تر
دف

2 - 
ي 
اص
ص
خت
ن ا
مو
آز

4 
ير 
ت

14
00

 ) 
ي 
سان

 ان
وم
 عل
شي

ماي
 آز
وه
گر

(  

هاي  داده» معيار انحراف -ميانگين«نمودار  -۱۱۱  22 , , , ,13 13 13 13   به كدام صورت است؟ 18

  1 (  2 (  3 (

  

4 (  

p)گزارٔه  ارزش اگر -۱۱۲ q)   درست باشد، گزارٔه(p r) ( r q)   ارز است؟ با كدام گزارٔه زير هم  

  1 (p  2 (q  3 (r  4 (r   
هاي آماري  در داده -۱۱۳ , , , , , , , , , , , ,2 2 7 7 10 16 19 25 31 48 52 60 هـاي  چـاركي داده كنـيم. دامنـۀ ميـان ، ميانه را حذف مي70

  ه كدام است؟ماند باقي

  1 (41  2 (42  3 (43  4 (44  
C(nاگر  -۱۱۴ , ) P(n , )  12 1 2 1   كدام است؟ nباشد،  3

  1 (5  2 (6  3 (7  4 (8  
هاي سفيد و سياه برابـر  كنيم. با چه احتمالي تعداد مهره مهره از اين كيسه خارج مي ۴مهرٔه سياه وجود دارد.  ۵مهرٔه سفيد و  ۶اي  در كيسه -۱۱۵

  ؟نيست

  1 (5
11  2 (6

11  3 (7
11  4 (8

11   

  توانيم با يك دنباله انجام دهيم؟ يك از موارد زير را مي سازي كدام مدل -۱۱۶

  درآمد يك سوپرماركت در تمام روزهاي يك سال )r   2مساحت دايره به شعاع ) 1  
  3فاصلۀ نقاط روي محور اعداد از عدد ) 4    اي آب يك رودخانه سرعت لحظه) 3  

nبا رابطۀ بازگشتي  هدر دنبال -۱۱۷ na a  1
3
a، اگر 2 2

15
  جملۀ اول كدام است؟ ۱۲باشد، مجموع  2

  1 (171  2 (172  3 (173  4 (174  

داريم. در مرحلۀ اول  ۹يك مربع به ضلع  -۱۱۸
2
كنيم. در مرحلۀ دوم  آن را رنگ مي 3

2
كنيم و اين كار را ادامه  ه را رنگ ميماند باقياز قسمت  3

  شده كدام است؟ مرحله، مساحت قسمت رنگ ۵دهيم. بعد از  مي

  1 (255
3  2 (242

3  3 (232
3  4 (224

3   

/عبارت  -۱۱۹


 
1

3 640 25 8   با كدام گزينه برابر است؟ 2

  1 (3
1
32

  2 (5
1
8

  3 (4
1
8

  4 (4
1
32

   

  درصد در سال باشد، جمعيت اين كشـور ۲۰صورت نمايي و با ضريب ثابت  نفر است. اگر رشد جمعيت به ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ال جمعيت كشوري امس -۱۲۰

  سال بعد چند نفر است؟ ۳ 

  1 (41,400,000  2 (42,500,000  3 (42,875,000  4( 43,200,000  
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33    
  پاسخ درست سؤاالت زير است؟ كدام گزينه -۱۲۱

  شويم؟ در يك تصوير ساده از زندگي و حيات انسان، با كدام مفاهيم اوليه مواجه ميالف)   

  زمان داشته باشند و در اين زمينه چه بايد كرد؟ خواهند هم توانند همۀ آنچه را مي ها، نمي به چه دليل انسانب)   

  چيزي است؟ مستلزم چه بر اساس قانون حيات انساني، هر انتخابيج)   

  هاي مختلف يك منبع كارگيري تمام قابليت ج) به  تعامل با ديگران  -ها ب) تفاوت در توانايي  ناپذيري جويي و سيري الف) كمال) 1  
  فرصت نظر از هزينه ج) صرف  تعامل با ديگران -ها ب) تفاوت در توانايي  ها الف) نيازها و منابع و امكانات براي رفع آن) 2  
  هاي آن ج) تشخيص عقالني استفاده از منافع و هزينه  انتخاب -ها ب) وجود محدوديت  ناپذيري جويي و سيري الف) كمال) 3  
  هايمان نظر از ساير انتخاب ج) صرف  انتخاب -ها ب) وجود محدوديت  ها الف) نيازها و منابع و امكانات براي رفع آن) 4  
  ؟كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است -۱۲۲

  كدام عبارت درست است؟الف)   

  شود؟ از باغ به كمپوت، چه نوع توليدي محسوب مي  آمده دست هاي به تبديل ميوهب)   

  اي كدام است؟ در رابطه با كاالي سرمايه نادرستعبارت ج)   

  پردازد. ينياز جامعه م شود كه به توليد كاالها و يا خدمات مورد الف) فعاليت توليدي، به فعاليتي اطالق مي) 1  
  شوند. كار گرفته مي به طور مستقيم در توليد ج) با تبديل شدن به ساير عوامل توليد، به    ب) نوع دوم توليد، يعني صنعت    
  هاي توليد يكساني نياز دارند. الف) توليدكنندگان محصوالت مختلف، به نهاده) 2  
  كنند. و ارزش افزوده ايجاد ميج) در طول زمان بادوام بوده     ب) نوع دوم توليد، يعني احيا    
  شود. الف) سرمايۀ مالي، صرف خريد يا اجارٔه همۀ عوامل توليدي مي) 3  
  شود. ج) حاصل كار گذشته انسان است كه از خدمات آن در توليد استفاده مي    ب) نوع دوم توليد، يعني صنعت    
  آيد. دست مي بههاي غيرمستقيم و سود ويژه، سود حسابداري  الف) از مجموع هزينه) 4  
  كند. فعاليت توليدي را تسهيل مي ،ج) ابزار و تجهيزاتي كه نيروي انساني با آن    ب) نوع دوم توليد، يعني احيا    
  رو به سؤاالت زير پاسخ دهيد. با توجه به نمودار تعادلي روبه -۱۲۳

  تومان چقدر است؟ ۲۳۰۰۰درآمد توليدكننده در قيمت الف)   

  تومان چقدر است؟ ۱۵۰۰۰ندگان در قيمت كن پرداختي مصرفب)   

  تومان چند واحد است؟ ۲۶۰۰۰مازاد يا كمبود عرضه در قيمت ج)   

تومـان چنـد  ۲۱۰۰۰مازاد يا كمبود تقاضا نسبت به نقطۀ تعادل در قيمت د)   

  واحد است؟

  شود و چقدر است؟ ) باالترين درآمد توليدكننده در كدام قيمت حاصل ميه  

  تومان 2,340,000 -26000) ه  واحد مازاد تقاضا 15د)   واحد مازاد عرضه 75ج)   هزار تومان 450ب)   تومان 1,725,000الف) ) 1  
  هزار تومان 900 -18000) ه  واحد كمبود تقاضا 10د)   واحد مازاد عرضه 75ج)   هزار تومان 450ب)   هزار تومان 690الف) ) 2  
  هزار تومان 900 -18000) ه  واحد مازاد تقاضا 15د)   واحد مازاد تقاضا 75ج)   هزار تومان 975ب)   هزار تومان 690الف)  )3  
  تومان 2,340,000 -26000) ه  واحد كمبود تقاضا 10د)   واحد مازاد تقاضا 75ج)   هزار تومان 975ب)   تومان 1,725,000الف) ) 4  

  

  

  

  

  

  

  

  

 محل انجام محاسبات

 ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
´ 10 
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ميليـون دالر و  ۳۶۰۰چه ارزش مجموع اقالم مواد غذايي، پوشـاك و خـدمات آموزشـي برابـر با توجه به مندرجات جدول فرضي زير، چنان -۱۲۴  44

  ميليون نفر باشد، در اين صورت: ۶۶جمعيت كشور 

  توليد ناخالص ملي چقدر است؟الف)   

  هزينۀ استهالك ساليانه برابر چه عددي است؟ب)   

  ليد خالص ملي چقدر است؟سرانۀ توج)   

  ميليون دالر  2850ب)   ميليون دالر 15200الف) ) 1  
  دالر 21/187ج)     
  ميليون دالر 510ب)   ميليون دالر 11200الف) ) 2  
  دالر 69/169ج)     
  ميليون دالر 510ب)   ميليون دالر 13200الف) ) 3  
  دالر 27/192ج)     
  دالرميليون  2850ب)   ميليون دالر 14250الف) ) 4  
  دالر 27/172ج)     
به اطالعات جدول، سرانۀ توليد ناخالص داخلـي را محاسـبه با توجه  .است Aهاي ملي كشور فرضي  مندرجات جدول زير مربوط به حساب -۱۲۵

  )اند. اعداد بر مبناي ميليون دالر منظور شده(كنيد. 

  دالر 23400) 1  

  دالر 25900) 2  

  دالر 20400) 3  

  دالر 30900) 4  

  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۲۶

  ن حجم پول نقد در دست مردم چه بود و از سوي چه نهادي اعمال شد؟با افزايش حجم مبادالت، اولين اقدام براي كم كردالف)   

  گيرد؟ دست كدام نهاد صورت مي ها به توسط بانك »پول خلق شبه« فرايندوظيفۀ كنترل ) ب  

  كارگيري ابزارهاي خاص و از طريق بانك مركزي ب) دولت با به    ها الف) ايجاد چك توسط بانك) 1  
  هاي اقتصادي نمايندگان شوراي شهر  گذاري ب) دولت با سياست    ها كالف) ايجاد چك توسط بان) 2  
  هاي انقباضي پولي كارگيري سياست ب) مجلس با به  هاي اعتباري الف) ايجاد پول الكترونيكي و كارت) 3  
  گذاري اقتصادي از طريق بانك مركزي ب) مجلس با ريل  هاي اعتباري الف) ايجاد پول الكترونيكي و كارت) 4  
  هاي زير كامالً درست است؟ ه در عبارتشد چند مورد از موارد ذكر -۱۲۷

  شود. هاي تجاري محسوب مي سازي مبادالت را ايفا كرده و جزو بانك ها و خدمات بانكي خود، نقش آسان بانك ملي ايران با مجموعه فعاليت الف)  

  سپارند و تا زمان سررسيد حق برداشت از آن را ندارند. به بانك ميدار، افراد پول خود را براي مدتي تقريباً طوالني  در سپردٔه مدتب)   

  باشند. همۀ اسناد اعتباري، قابليت واگذاري به غير را دارا ميج)   

  شود. ها تقسيم مي پردازد و در نهايت سود حاصله بين آن بانك، سرمايه را تأمين و مشتري با آن به تجارت مي» مضاربه«د) در عقد اسالمي   

هاي مفيد اقتصادي، از طريق كاهش تقاضاي كل در كاهش نرخ تـورم  ها در فعاليت انداز كارگيري پس انداز و به بورس با تشويق مردم به پس) ه  

  باشد. مؤثر مي

  .حساب كارگزاري واريز نمايد زمان با تكميل برگۀ درخواست خريد، مبلغ موردنظر خود را به گذار در بورس، بايد هم و) شخص سرمايه  

  مورد 5) 4  مورد 6) 3  مورد 2) 2  مورد 4 )1  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  ميليون دالر ۲۵۵۰  اي آالت سرمايه ارزش ماشين

  ميليون دالر ۱۹۰۰  خدمات پزشكي

  ميليون دالر ۲,۰۰۰  ارزش توليد خارجيان مقيم كشور

  ميليون دالر ۲۱۰۰  ونقل ارزش افزودٔه بخش حمل

  ميليون دالر ۳۰۵۰  ارزش توليد افراد كشور كه مقيم خارجند

  ميليون دالر ۱۰۵۰  اي توليد داخلي ارزش كاالهاي واسطه

  درصد ۲۰  نرخ استهالك ساالنه

  ۹۲۶,۰۰۰  توليد خالص ملي

  ۱۰۰,۰۰۰  سهم توليد افراد كشور كه مقيم خارجند

  ۱۶۰,۰۰۰  سهم توليد خارجيان مقيم كشور

  ۵۰,۰۰۰  هزينۀ استهالك ساليانه

  ميليون نفر ۴۰  جمعيت كل كشور

 محل انجام محاسبات
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  ترتيب: با توجه به جدول فرضي زير به -۱۲۸  55

  اين جامعه چقدر است؟ در حجم پول يا ميزان نقدينگيالف)   

  .دار را حساب كنيد هاي مدت ميزان سپردهب)   

  پول چقدر است؟ ميزان شبهج)   

  هاي جاري افراد بيانگر چه عددي است؟ موجودي حسابد)   

  1 (869,000- 126000- 425000- 190000  
  2 (795000- 330000- 520000- 425000  
  3 (869,000- 330000- 520000- 185000  
  4 (795000- 126000- 425000- 204000  
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۲۹

  است؟ افزايش توليد محصوالت كشاورزي در شكل و ابعاد متفاوت، بيانگر چه موضوعيالف)   

وكـار و وضـعيت  بررسي وضعيت كشورها با در نظر گرفتن معيارهايي نظير وضعيت تاريخي، امكان استفاده از علم و فناوري، فضاي كسبب)   

  تغذيه و مسكن اعضا كشور، بيانگر كدام مفهوم اقتصادي است؟

  بريم؟ گيري بهره مي دهيم، از چه شاخص اندازه ي قرار ميمورد بررس معيّنزماني كه وضعيت رشد اقتصادي يك كشور را در يك بازٔه زماني ج)   

  شود؟ يافتگي در كدام كشورها عنوان مي براي بررسي سطح توسعه H.D.Iكارگيري شاخص  الزام بهد)   

  ب) پيشرفت    الف) قرار گرفتن در مسير توسعه) 1  
  يافته توسعه و چه توسعهد) تمام كشورها چه در حال   ج) توليد ناخالص داخلي سرانه به دالر رفاهي    
  ب) توسعه     الف) دستيابي به رشد اقتصادي) 2  
  يافته د) تمام كشورها چه در حال توسعه و چه توسعه  ج) توليد ناخالص داخلي سرانه به قيمت ثابت    
  ب) پيشرفت    الف) دستيابي به رشد اقتصادي) 3  
  شان هماهنگي وجود ندارد. هاي رشد و توسعه كشورهايي كه بين شاخص د) دو گروه از  ج) توليد ناخالص داخلي سرانه به قيمت ثابت    
  ب) توسعه    الف) قرار گرفتن در مسير توسعه) 4  
  شان هماهنگي وجود ندارد. هاي رشد و توسعه د) دو گروه از كشورهايي كه بين شاخص  ج) توليد ناخالص داخلي سرانه به دالر رفاهي    
هـا  دالر است. با فرض اينكه شاخص دهك ۱۲۰۰۰ميليون نفر و سرانۀ درآمد ملي در آن كشور برابر  ۳ي جمعيت دهك پنجم يك كشور فرض -۱۳۰

  باشد، سهم دهك دهم اين جامعه از درآمد ملي كشور چند دالر است؟ برابر عدد يك 

  ميليارد دالر 36) 4  ميليارد دالر 6/3) 3  ميليارد دالر 120,000) 2  ميليارد دالر 1,200) 1  
  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۳۱

  كنيم. گوييم اكثر مردم سودان به حداقل درآمد معيشتي نيز دسترسي ندارند، در واقع در رابطه با ............... صحبت مي زماني كه ميالف)   

  باشد و پيامد ديگر آن نيز ............... است. افراد مي يكي از پيامدهاي نامطلوب فقر گسترده در هر جامعه، ايجاد نااميدي و عدم اعتماد به خود در ب)  

  شود.  كار ديگر است؛ مشمول ............... مي جايي از كاري به در مفاهيم اقتصادي، فردي كه در حال جابه ج)  

  هاي اجتماعي ب) افزايش نابهنجاري    الف) توزيع نابرابر درآمد و ثروت) 1  
  ج) بيكاري ساختاري    
  ب) ايجاد موانع جدي بر سر راه توسعۀ اقتصادي    ) فقر مطلقالف) 2  
  ج) بيكاري اصطكاكي    
  جانبه ب) از دست دادن توسعۀ همه    يافتگي الف) فاصلۀ توسعه) 3  
  ج) بيكاري داوطلبانه    
  ب) كاهش نرخ رشد اقتصادي    رعايت رفاه اجتماعي عدمالف) ) 4  
  ج) بيكاري پنهان    

  

  

  

  

  

  

 

 

  واحد پولي ۱۳۶۰۰۰  ها  اسكناس

  واحد پولي ۱۱۸۰۰۰  مسكوكات

  ها برابر اسكناس ۵/۱  انداز هاي پس سپرده

  واحد پولي ۹۵۰۰۰  الحسنه هاي قرض سپرده

  واحد پولي ۱۹۰۰۰۰  ديداري هاي سپرده

  واحد پولي ۵۲۰۰۰۰  هاي ديداري و غيرديداري مجموع سپرده

 محل انجام محاسبات
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  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟ -۱۳۲  66

  گيرد؟ هايي تعلق مي چه نوع ماليات »هشد كاالهاي صادر«و  »عوارض خودرو«، »ارث«، »درآمد امالك«به هريك از موارد الف)   

  است.بدترين نوع استقراض دولت، ............... و بهترين راه قرض گرفتن براي دولت، ............... ب)   

  فروش اوراق مشاركت -ب) از بانك مركزي  غيرمستقيم -غيرمستقيم -مستقيم -الف) مستقيم) 1  
  از بانك مركزي -ب) از كشورهاي ديگر  مستقيم -مستقيم -مستقيم -الف) غيرمستقيم) 2  
  از بانك مركزي -ب) از كشورهاي ديگر  غيرمستقيم -مستقيم -غيرمستقيم -الف) غيرمستقيم) 3  
  فروش اوراق مشاركت -ب) از بانك مركزي  غيرمستقيم -غيرمستقيم -غيرمستقيم -مستقيمالف) ) 4  
  هاي قانون اساسي است؟ يك از اصل ه در اصول اقتصادي مربوط به كدامشد ترتيب هريك از مفاهيم بيان به -۱۳۳

  داري است. عهدٔه خزانه وظيفۀ اجراي بودجۀ ساليانه، بهالف)   

  عهدٔه حكومت اسالمي است. اي عمومي در جهت مصلحت عمومي جامعه بهه تكليف انفال و ثروتب)   

  عهدٔه دولت است. منظور رسيدن به اشتغال كامل از هر راه مشروعي به تأمين شرايط و امكانات كار براي عموم، بهج)   

  شود. محدودٔه فعاليت اقتصادي كشور در سه بخش عمدٔه دولتي، خصوصي و تعاوني تعريف ميد)   

ها  هاي اقتصادي نبايد هيچ تبعيضي بين مناطق مختلف و استان برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي و توزيع فعاليت هره) در به  

  وجود داشته باشد.

    48 -44 -43 -49 -55و  54) 2    48 -44 -43 -45 -53) 1  
  49 -43 -44 -45 -53و  51) 4    49 -43 -44 -49 -52) 3  
  كدام است؟ درستناعبارت  -۱۳۴

گذاري اقتصادي و مالي، نقش اساسي در پيشـرفت  گذاري و مقررات دليل در اختيار داشتن بودجۀ كشور و امكان سياست عنوان قؤه مجريه به دولت به) 1  
  جانبۀ كشور دارد. همه

رنـگ و  و پهلوي رها شد و در نتيجه دولت نقش خود را كم مانده از دوران قاجار در دهۀ سوم انقالب، ساختار اقتصادي ايران از تمامي مشكالت برجاي) 2  
  حوزٔه فعاليت بخش خصوصي را گسترش داد.

  كند. ها مي هاي پولي انقباضي سعي در رفع مشكل افزايش قيمت كارگيري سياست هرگاه جامعه دچار تورم شده باشد، دولت از طريق بانك مركزي و با به )3  
اي  يك سازمان منطقه »آن آسه«فقط سازمان  »بانك جهاني«و  »آن سازمان آسه«، »سازمان تجارت جهاني«، »المللي پول صندوق بين«هاي  از بين نام) 4  

  شود. محسوب مي
  ترتيب: با توجه به اطالعات جدول فرضي زير به -۱۳۵

  سود مندرج در اظهارنامه مالياتي توليدكننده چقدر است؟الف)   

  شود بيانگر چه عددي است؟ ميسودي كه در اظهارنامه وارد نب)   

  توان گفت: در رابطه با سود مندرج در اظهارنامۀ مالياتي ميج)   

  ۴۳۰۰  ه در طول سالشد تعداد محصول توليد و فروخته

  ۱۰۰,۰۰۰  قيمت هر واحد محصول

  ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰  طور ساالنه  هاي توليدي به مجموع كل هزينه

  ۶۳,۰۰۰,۰۰۰  طور ساالنه هاي غيرمستقيم به مجموع هزينه

  نفر ۱۵  تعداد كاركنان واحد توليدي

  است. تر كوچكسود حسابداري از سود اقتصادي  -ميليون 272 -ميليون 335) 1  
  يا مساوي آن است. تر بزرگسود اقتصادي از سود ويژه  -ميليون 335 -ميليون 272) 2  
 مساوي آن است. يا تر كوچكسود ويژه از سود حسابداري  -ميليون 335 -ميليون 272) 3  
  در اغلب موارد هر دو سود با هم برابر هستند. -ميليون 357 -ميليون 335) 4  
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77    
  كدام گزينه دربارٔه سه قرن اول هجري صادق است؟ -۱۳۶

  هاي عربي، پهلوي و فارسي ادامه دادند. بانهاي علمي و ادبي خود را با ز  ) ايرانيان در سه قرن اول هجري فعاليت1  
  ترين دورٔه تمدن اسالمي بوده است كه نظم و نثر شكوفا شد. ) اين دوره مهم2  
  رسوم ملّي است. و  ) اين دوران دورٔه غلبه، رواج، حفظ و ارائۀ آداب 3  
  رود. شمار مي ) اين دوره عصر انديشۀ استقالل ملي ايران به4  
  است؟ نادرستكدام اثر توضيحات مقابل  -۱۳۷

  سازد. هاي مولوي است كه سبك نويسندگي او را بيشتر نمودار مي نامه ) مكاتيب: مجموعه1  
  سلوك عارفانه و در قالب نظم و نثر است.  ) لمعات: از آثار قرن هفتم است و موضوع آن سير و2  
  ري مصنوع دارد.في معايير اشعار العجم: در علم عروض و نقد شعر است و نث  ) المعجم3  
  .. است.  .) تاريخ گزيده: از آثار قرن هشتم است كه دربارٔه تاريخ پيامبران، خلفاي چهارگانه و4  
  ه در خارج و كتب مصنوع سبك هندي است؟شد هاي نوشته ترتيب مربوط به كتاب كدام گزينه به -۱۳۸

  احسن التواريخ) -(عيار دانش -نامۀ بدليسي) شرف -) (كتب داراشكوه1  
  محبوب القلوب) -(عيار دانش -بدايع الوقايع) -) (حبيب السير2  
  احسن التواريخ) -(عين الحيات -نامۀ بدليسي) شرف -) (كتب داراشكوه3  
  محبوب القلوب) -نامه (عباس -الوقايع واصفي)  بدايع -نامۀ بدليسي ) (شرف4  
  است؟ درست اثر چند ريمد اي مؤلف -۱۳۹

 -)يعشق ٔهرزاديم( ستميب قرن ۀروزنام -)دهخدا( سروش ۀروزنام -)عيبد خان حسن رزايم( باستان داستان -)راالشع  ملك( نوبهار ۀمجل«  

  )»ياصفهان نشاط( خداوندنامه -)بهار يمحمدتق( رانيا ياسيس احزاب مختصر خيتار

  سه) 4  چهار) 3  پنج) 2  شش) 1  
  ترتيب با كدام گزينه مشترك هستند؟ صاحبان آثار زير به -۱۴۰

  »بدوك -ظهور -هاي ناگهان آيينه -برآشفتن گيسوي تاك«  

  ضيافت -مهاجر كوچك -ظهر روز دهم -) گوشوارٔه عرش1  
  سفر ششم -مالقات در شب آفتابي -تنفس صبح -) صداي سبز2  
  جاي پاي خون -سفر ششم -در كوچۀ آفتاب -) خواب ارغواني3  
  تي پهلوگرفتهكش -دالويزتر از سبز -بال پريدن بي -) از آسمان سبز4  
  است؟ نادرسته در مقابل كدام گزينه شد هاي ذكر ويژگي -۱۴۱

ـــيديم1  ـــا نوش ـــۀ م ـــه پيمان ـــه او ريخـــت ب ) هرچ
 

ــت  ــادٔه مس ــر ب ــت و گ ــت اس ــر بهش ــر از خم اگ
 

  (تقديرگرايي) 

) گفــت و خــوش گفــت بــرو خرقــه بســوزان حــافظ2
 

ــب  ــن قل ــا رب اي ــود؟ ي ــه ب ــه آموخت ــي ز ك شناس
 

  ايي)(پرهيز از زهد ري 
) قيـــاس كـــردم و تـــدبير عقـــل در ره عشـــق3

 

كشـد رقمـي چو شـبنمي اسـت كـه بـر بحـر مـي 
 

  (برتري عشق بر عقل) 
ـــپهر ) 4 ـــاژگون س ـــوش از دور ب ـــق خ ـــوي عش مج

 

آميـز اسـت كه صـاف ايـن سـر خُـم جملـه دُردي 
 

 (توصيه به ترك لذات مادي) 
  ؟نيستهاي فكري شعر سبك هندي  كدام گزينه از ويژگي -۱۴۲

  يابي و ارائۀ خيال خاص و معني برجسته است. مضمون ،) كوشش شاعر سبك هندي1  
  معني بيشتر از صورت توجه دارند.  گراست و شاعران به ) شعر هندي معني2  
  ) روي آوردن افراد عامي به شعر، آن را از استواري و سالمت پيشين خود دور كرد.3  
  رود. است و طول و عرض معنا از يك بيت پيشتر نمي بيت خالصه ) شعر سبك هندي بيشتر در تك4  
  هاي نثر دورٔه بيداري، كدام گزينه درست است؟ با توجه به ويژگي -۱۴۳

  هاي قبل است. هاي عربي ناآشنا بيشتر از دوره ها و تركيب ) در نثر اين دوره واژه1  
  شود. و صنايع ادبي از نثر جدا مي شده) نثر گزارشي و ساده 2  
  نويسندگي اكثر نويسندگان در داستان مطابقت كاملي با ادبيات داستاني جديد داشت.) سبك 3  
  ها با طبيعت زبان هماهنگي نداشت. ) ساختار و تركيب دستوري كالم و جمله4  

  

 ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
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  دارد؟» لف و نشر«چند گزينه  -۱۴۴  88

ـــــف)      ـــــف داري ال ـــــارض و روي و زل  از ع
 

ــــم  ــــا ه ــــار ب ــــت و م ــــاووس و بهش  ط
 

ــا ــزش ابن ــتب) آمي ــاق اس ــين نف ــان ع  ي جه
 

هرجــا قــدم صــلح رســيده اســت صــفا نيســت  
 

ـــد ـــزم ببخش ـــتاند و در ب ـــه بس  ج) در معرك
 

 شــهري بــه ســواري و جهــاني بــه ســؤالي 
 

 سر درد و غم اسـت مرگ تلخ و زندگاني سر به  د) 
 

 يـك دلخـواه نيسـت پشت و روي كار عالم هـيچ 
 

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  
  هاي بيت زير درست است؟ گزينه در مورد آرايه كدام -۱۴۵

ــالم     ــن ع ــر در اي ــت اگ ــافيتي هس ــاس ع  لب
 

كه دست خـار از آن كوتـه اسـت، عريـاني اسـت  
 

  كنايه -تشبيه -استعاره -) تناقض2  سجع -حسن تعليل -تشبيه -) تضاد1  
  و نشرلف  -آميزي حس -ايهام تناسب -) كنايه4  جناس -حسن تعليل -تشبيه -) ايهام3  
  است؟ نشدهشبه ذكر  در كدام گزينه وجه -۱۴۶

هـا اي با جان غمناكم كـه در شـب ) ز لطف آن كرده1   
 

ـــا كشـــته  ـــاران كنـــد ب هـــاي آذاري هـــاي تشـــنه ب
 

) خويش را از خويش بشكن تا شوي اي قطـره، بحـر2
 

ــي  ــاب از ته ــون حب ــر چ ــاد در س ــي ب ــزي چراي مغ
 

ـــ3 ـــل نظ ـــايي اســـت عجـــب خـــاك ره اه ر) توتي
 

ــان  ــم جه ــني چش ــه در او روش ــت ك ــن اس ــين م ب
 

ـــت ) 4 ـــيختني نيس ـــه بگس ـــق ك ـــلۀ عش در سلس
 

غيـــــر از دل ســـــودازده آويختنـــــي نيســـــت 
 

  در كدام گزينه آمده است؟» جناس، تلميح، تناقض، ايهام تناسب و تشبيه«هاي  ترتيب آرايه -۱۴۷

 هاي زلف تركـان بوالعجـب دام بالسـت الف) حلقه   
 

ــاد ا  ــه افت ــتهرك ــاري برس ــدر آن دام از گرفت  ن
 

 ب) گفتار تلخ از آن لب شيرين چـو شـكّر اسـت
 

اي جــان مــن كــه خســرو خوبــان عــالمي  
 

 ج) گــر نــازش مســلمان از زمــزم اســت و كعبــه
 

 تخت تـو هسـت كعبـه دسـت تـو هسـت زمـزم 
 

ــرد)  ــيب شگ ــرنج بشناس ــت از ت ــي و دس  بين
 

 روا بـــود كـــه مالمـــت كنـــي زليخـــا را 
 

 ماه رويت عاشقان از چشم تر هـر شـب) جدا از ه
 

ــا فــرو ريزنــد كوكــب   هــا فــرو ريزنــد كوكــب ت
 

  ه -ب -الف -د -) ج4  د -ه -الف -ج -) ب3  ج -ه -د -الف -) ب2  ه -د -ب -الف -) ج1  
  ............... جز بههاي مقابل همۀ ابيات درست است،  آرايه -۱۴۸

شـــما را تـــا بـــود مـــه مشـــتري ) حلقـــۀ گـــوش 1 
 

ـــتر   ـــمامش ـــوش ش ـــه در گ ـــالم حلق ـــد غ ي باش
 

  استعاره) -(جناس 

رود سرشــكم مــي امــا ) گرچـه چشــمم بســته اسـت، 2
 

گويـــد بـــه مـــردم مـــاجراي چشـــم مـــن بـــاز مـــي 
 

 ايهام تناسب) -آرايي (واج 
) در ايــن چمــن كــه گلــش خــار در بغــل دارد3

 

ــم  ــادام چش ــو ب ــه چ ــي ك ــا كس ــد خوش ــته دمي بس
 

  تشبيه) -(تناقض 
ــواي  ) 4 ــدن نغمــۀ عشــاق از اصــفهان چــه خــوش آي

 

مـــرا كـــه ميـــل عـــراق اســـت و شـــاهدان عراقـــي 
 

  ايهام) -(تناسب 
  در كدام گزينه آمده است؟» استعاره، حسن تعليل، اسلوب معادله، لف و نشر و ايهام«هاي  ترتيب آرايه -۱۴۹

 الف) پيوند آب و بـاده چـه جـويي كـه همسـري   
 

 بــــا زادٔه عنــــب نكنــــد زادٔه ســــحاب 
 

 ب) آفتاب از بيم آن كاين جرم را نسبت به اوسـت
 

ــوفري   ــد نيل ــر گنب ــد ب ــت زرد ش ــو كلك همچ
 

 ج) جيب گردون كـه پـر از رشـتۀ يـاقوت و گهـر
 

 اجر مزدي است كـه در خـدمت درويشـان اسـت 
 

 د) بــاز پــس مانَــد ز همراهيــت اگــر آصــف بــود
 

ــه گــرد لشــكري؟  ــارواني كــي رســد هرگــز ب  ك
 

 روزد چـــراغ خـــويش) در رهگـــذار بـــاد فـــه
 

ــاده  ــرد آن س ــوا ب ــب ه ــيض ز كس ــه ف  دل ك
 

  د -الف -ه -ب -) ج4  الف -ه -ج -د -) ب3  ه -الف -د -ب -) ج2  الف -ه -د -ج -) ب1  
  است؟ نادرستهاي مقابل كدام ابيات  آرايه -۱۵۰

 روي فارغ و خلقي نگران از پـس و پـيش الف) مي 
 

ــك  ــو ي ــا ت ــري  ت ــر لطــف در ايشــان نگ ره ز س
 

  (ايهام) 

ــه را  ــي كالل ــو از رخــت برفكن ــبحدمي چ ب) ص
 

 چشم و رخت خجل كند نـرگس مسـت و اللـه را 
 

  (تشبيه) 

ــق  ــت عش ــن در دول ــه م ــن ك ــر ك ــدح پ ج) ق
 

ــــرم جــــوان   بخــــت جهــــانم گرچــــه پي
 

  (پارادوكس) 

ـــاق ـــو دام دل عش ـــكين ت ـــۀ مش  د) اي دان
 

ــت  ــوان جس ــان نت ــو آس ــف ت ــر زل  از دام س
 

  (جناس تام) 

ــــزانم) از آه ــــرم گري ــــل ك  ن ز ســــايۀ اه
 

ــت  ــان اس ــول احس ــدن در قب ــق ش ــه رد خل  ك
 

  (حسن تعليل) 

  ه -ج -) ب4  د -ج -) الف3  ه -د -) ج2  د -ب -) الف1  
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  است؟ نادرستقافيۀ كدام گزينه  -۱۵۱  99

ـــان1    ـــا كس ـــردم ب ـــه ك ـــود آنچ ـــا خ ـــت ب ) گف
 

شــــد جــــزاي آن بــــه جــــان مــــن رســــان 
 

ـــــــدر مرتعـــــــه ) او نمـــــــي2 دانســـــــت كان
 

از گــــــــــالب آمــــــــــد ورا آن واقعــــــــــه 
 

ــــدي از نخــــل خلــــد3 ) تــــو يكــــي شــــاخي بُ
 

چـــــون گـــــرفتيم او مـــــرا تـــــا خلـــــد بـــــرد 
 

) گـــوش مـــن از غيـــرِ گفـــتِ او كـــر اســـت4
 

ــــان  ــــيرين ج ــــان ش ــــرا از ج ــــت او م ــــر اس ت
 

  با توجه به ابيات زير كدام گزينه درست است؟ -۱۵۲

ــــاه     ــــه ش ــــدي گرانماي ــــايونش خوان  كت
 

چــــو تابنــــده مــــاه دو فرزنــــدش آمــــد  
 

ـــن     ـــار ك ـــر آن ك ـــد ب ـــه گوي ـــا چ ـــر ت  نگ
 

ـــن   ـــوار ك ـــان خ ـــن جه ـــزين اي ـــرد برگ خ
 

 ســـــران و بزرگـــــان و هـــــر مهتـــــران    
 

ـــــــام  ـــــــا و ن ـــــــكان دان ان  آور پزش
 

 هــــا پــــر از نــــور مينــــو بِبُــــد دخمــــه    
 

ــــه  ــــد تخم ــــاك ش ــــودگي پ ــــا  وز آل ه
 

  جفت قافيه وجود دارد. 5قافيتين، ) با احتساب ابيات ذو 2    ) قافيۀ يك بيت نادرست است.1  
  ) الگوي حروف اصلي قافيۀ يك بيت با بقيه فرق دارد.4    ) يك بيت داراي قافيۀ دروني است.3  
  است؟ متفاوتوزن كدام گزينه  -۱۵۳

ـــــــــه1    ـــــــــدار حمل ـــــــــوق دي اي آورد ) ش
 

ــــــــــت  ــــــــــا بگريخ ــــــــــتين م ادب از آس
 

ــــــــامي2 ــــــــار ناك ــــــــت غب ــــــــا قيام ) ت
 

بــــــــاف دريچــــــــۀ دل ماســــــــت پــــــــرده 
 

ــــــز3 ــــــت عج ــــــت از غاي ــــــفات لب ) در ص
 

ــــــــي  ــــــــدزبان م ــــــــل را كن ــــــــابم عق ي
 

ـــــاد دل اســـــت4 ـــــو در نه ـــــز ت ) آتشـــــي ك
 

ــــــر ماســــــت  ــــــد رهنمــــــاي و رهب ــــــا اب ت
 

  است؟ ناهمسانكدام مصراع در وزن  -۱۵۴

ـــــي ) 1    ـــــربت ب ـــــا ش ـــــيدند ت ـــــودي چش خ
 

ـــــــو را2  ـــــــس ت ـــــــۀ اطل ـــــــود جام ) ور نب
 

هــــا خــــورد گــــره خــــوردن مــــا ) رشــــته3
 

 گـــاه فضـــولي بـــه پيـــري ز صـــيد ايـــم ) رســـيده4 
 

  وزن هستند؟ كدام ابيات زير هم -۱۵۵

ــف    ــر زل ــه س ــي ب ــا دســت برزن ــر كج ــف) ه  ال
 

 رود از خانـــه بـــوي مشـــك بـــه بـــرزن 
 

ـــه جـــان ـــه ب ـــم آمـــد در ايـــن خراب  ب) دل
 

ـــب   ـــه ل ـــاك ب ـــن مغ ـــد در اي ـــانم آم ج
 

 ج) مملكـــــت را ز فكرهـــــاي صـــــواب
 

ـــــرد  ـــــد ك ـــــت ارم بباي ـــــون بهش  چ
 

ــــه از ــــر د) دان ــــاز مگي ــــم ب ــــرغ دل  م
 

ـــاز امشـــب  ـــو دمس ـــگ ت ـــد از بان ـــه ش  ك
 

ــته ــه نيس ــتم ك ــان مس ــقت چن ــي عش  ) از م
 

ـــــرا  ـــــياري م ـــــت روي هش ـــــا قيام  ت
 

  ه -) د4  د -) ب3  ج -) الف2  ج -) ب1  
  وجود دارد؟» بلند و كشيده«ترتيب چند هجاي  با در نظر گرفتن اختيارات شاعري در بيت زير به -۱۵۶

ــد     ــه دي ــائب ز دل ب ــنص ــلح ك ــار ص  ٔه خونب
 

يك قطره اشـك گـرم بـه صـد دل برابـر اسـت  
 

  سه -) دوازده4  سه -) سيزده3  چهار -) دوازده2  دو -) سيزده1  
  وجود دارد؟» ابدال، آوردن فاعالتن به جاي فعالتن، تغيير مصوت كوتاه به بلند و بلند به كوتاه«در كدام گزينه اختيارات  -۱۵۷

ــــــــد و 1    ــــــــاقي از در درآم ــــــــت) س بنشس
 

ــــت  ــــان برخاس ــــك زم ــــه ي ــــت ب ــــد قيام ص
 

ــــــــي2 ــــــــاهد و م ــــــــماع و ش ) ز آرزوي س
 

از همـــــــه عاشـــــــقان فغـــــــان برخاســـــــت 
 

) صـــــبح چـــــون دردميـــــد از پـــــس كـــــوه3
 

ـــــــت  ـــــــان برخاس ـــــــه جه آتشـــــــي از هم
 

ـــبح4 ـــش ص ـــوخت ز آت ـــو س ـــب چ ـــر ش ) عنب
 

ـــــــر ز گلســـــــتان برخاســـــــت  ـــــــوي عنب ب
 

  د؟نوجود دارهر دو در كدام گزينه اختيار وزني و زباني  -۱۵۸

ـــــي1    ـــــد يك ـــــار را درد و دوا ش ـــــا دل عط ) ت
 

ــاختن  ــا س ــدح و ثن ــق م ــه عش ــز او را ب ــت ج نيس
 

ـــن2 ـــان م ـــر دل بري ـــاد ب ـــي نه ـــو داغ ـــل ت ) لع
 

ـــه و پيمـــان مـــن  ـــو درهـــم شكســـت توب ـــف ت زل
 

ـــده را3 ـــا دل درمان ) هـــم نظـــري كـــن ز لطـــف ت
 

بــــو كــــه بــــه پايــــان رســــد راه بيابــــان مــــن 
 

نشناســـي كـــه تـــو ي) خفتـــۀ غفلـــت شـــدي مـــ4
 

ـــده  ـــال مان ـــي هســـتي خـــويش در چـــه ب اي؟ از پ
 

  با توجه به بيت زير كدام گزينه درست است؟ -۱۵۹

ــــــك     ــــــاي كب ــــــاز كبوترنم  وش آن ب
 

ــــه  ــــاي  فاخت ــــرّ هم ــــه ف ــــته ب رو گش
 

  ) در بيت دو نوع اختيار زباني وجود دارد.2  ) در بيت دو نوع اختيار وزني وجود دارد.1  
  ) قافيه بر اساس قاعدٔه دو است.4    ين است.) بيت ذوقافيت3  
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  است؟ نادرستكدام گزينه  ،با توجه به قطعه شعر زير -۱۶۰  1010

تر از  ساده اما  ،گون و رنگ و وارنگ است/ چيست باف/ ماجراها گونه اي بغرنج و درهم سان بيشه زندگي با ماجراهاي فراوانش/ ظاهري دارد به«  

  »آهنگ است؟ هيچي و پوچي هماين، كه در باطن/ تار و پود 

  ) وزن شعر همسان است.1  
  كار رفته است. ) دو كلمۀ قافيه طبق قاعدٔه دو در شعر به2  
  ) اختيار شاعري حذف همزه و تغيير مصوت بلند به كوتاه در شعر وجود دارد.3  
  ) اين قطعه داراي اختيارات وزني ابدال و بلند حساب كردن هجاي پاياني است.4  
  كدام گزينه است؟» باشي خوش -اغتنام فرصت -رازداري -كمال آفرينش خدا -ناپايداري«يب آمدن مفاهيم ترت -۱۶۱

 انـدام ماسـت هرچه هست از قامت ناساز بـي الف)   
 

 ورنه تشريف تـو بـر بـاالي كـس كوتـاه نيسـت 
 

 ب) اشك غماز مـن ار سـرخ برآمـد چـه عجـب؟
 

دري نيسـت كـه نيسـت  خجل از كردٔه خود پـرده 
 

 سـاز كـرد ج) ناگشوده گل نقـاب آهنـگ رحلـت 
 

 افگاران خـوش اسـت ناله كن بلبل كه گلبانگ دل 
 

 د) پــنج روزي كــه در ايــن مرحلــه فرصــت داري
 

 خوش بياساي زماني كه زمـان ايـن همـه نيسـت 
 

ــيمه ــا كن ــا قض ــا ت ــت بي ــز رف ــت عزي  ) وق
 

ــي  ــه ب ــت  عمــري ك  حضــور صــراحي و جــام رف
 

  ه -د -ب -الف -) ج4  ه -د -ج -الف -) ب3  د -ه -الف -ب -) ج2  د -ج -الف -ب -ه) 1  
  است؟ متفاوتمفهوم كدام گزينه با ساير ابيات  -۱۶۲

كنـــد راز نهــان از مهــر خاموشـــي ) تــراوش مــي1   
 

ــل را  ــت گ ــردد نكه ــوالن نگ ــانع از ج ــبنم م ــه ش ك
 

) كــدام ظــاهر و بــاطن موافــق اســت بــه هــم2
 

اســـت دلـــش ز ســـنگ بـــود گـــر ســـپهر مينـــايي 
 

) نــوك مژگــانم بــه ســرخي بــر بيــاض روي زرد3
 

ـــي  ـــۀ دل م ـــت قص ـــار نيس ـــت گفت ـــد، حاج نويس
 

ـــم4 ـــيد از دل ـــد و مپرس ـــونم ببيني ـــم پرخ ) چش
 

ـــد  ـــونم كني ـــم پرخ ـــاس از چش ـــت دل را قي حال
 

  تر است؟ مفهوم اين سروده به كدام گزينه نزديك -۱۶۳

  »اش پيداست/ ورنه خاموش است و خاموشي گناه ماست شعلهزندگي آتشگهي ديرنده پابرجاست/ گر بيفروزيش رقص «  

كـرده را چـه چـاره تـوان؟ ) همي چـه گـويم و خـود1   
 

ـــدين حـــديث كـــه كـــردم خـــود اقتصـــار كـــنم  ب
 

 (اقتصار: بسنده) 
) جمــــال يــــار نــــدارد نقــــاب و پــــرده ولــــي2

 

 

غبــــار ره بنشــــان تــــا نظــــر تــــواني كــــرد
 

  
ازداشـــت) شـــعله را خاشـــاك نتوانـــد ز جـــوالن ب3

 

خـورد خـاري كـه در پـاي مـن اسـت خون خود را مي 
 

  
ــن وحشــت ) دارد از هــر موجــه4 ســرا اي صــائب در اي

 

ــــي  ــــل ب ــــدگي نع ــــار زن ــــش جويب ــــابي در آت ت
 

  
  با كدام گزينه قرابت مفهومي بيشتري دارد؟» به نانهاده دست نرسد و نهاده هر كجا هست، برسد«مفهوم عبارت  -۱۶۴

آيــد بــرون ن از ســنگ مــيكشــا  ) روزي ســختي1   
 

ــد؟  ــخواره ش ــه آتش ــي ك ــورد مرغ ــم روزي خ ــي غ ك
 

ــود قســمت كــس2 ــون نب ــان چ ــد ز ده ــه افت ) لقم
 

ـــــزد  ـــــدان ري ـــــن دن ـــــز ب ـــــر ك روزي اّره نگ
 

سـرا خـوردن قناعـت كـن كـه ايـن مهمـان ) با جگـر3
 

ــــــاده  ــــــدارد روزي آم ــــــم روزي ن ــــــز غ اي ج
 

ــــي4 ــــعي م ــــه س ــــعادت ب ــــن س ــــود ) اي نش
 

ــــــــــد  ــــــــــم او روزي خ ــــــــــتغ اداد اس
 

  است؟ نادرستمعني چند واژه  -۱۶۵

  »ديجور (ستمكار) -سُفت (كتف) -تذهيب (زراندود كردن) -انباز (شريك) -تمنّع (برخوردار شدن) -صحيفه (كتاب) -سنجق (پرچم)«  

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  

  
  ۱۶۶-۱۷۴( املفرداتأو املفهوم أو  أو الّتعریبالجواب للّرتجمة عّین األصّح و األدّق يف(:  

ق لّذة الّنجاح يف اإلمتحان!« -۱۶۶   »:َمن یلتزم مبا اُِمَر يف واجباتنا الّدراسّیة یتذوَّ

  تان امر شده پایبند شد، پس لّذت موفّقیّت در امتحان را چشید! کسی که به آنچه در تکالیف درسی ) هر۱  

  کند! شویم پایبند شود، لّذت موفّقیّت در امتحان را احساس می مان دستور داده می های درسی یف) کسی که به چیزی که در تکل۲  

  چشد! مان امر شده پایبند شود، لّذت پیروزی را در امتحان می کس به آنچه در تکالیف درسی  ) هر۳  

  امتحانات را چشید!کس به چیزی که در تکالیف درسی دستور داده شده پایبند شد، لّذت پیروزی در  ) هر۴  

  

 ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
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  »:إّن الّتبادل بین اللّغات یجعلها غنّیًة و لن نجد لغًة بدون مفرداٍت دخیلٍة!« -۱۶۷  1111

  ایم! کند و هرگز زبانی را بدون کلامت واردشده نیافته نیاز از هم می ها را بی ها، آن ) مبادله میان زبان۱  

  های وارده نخواهیم یافت! شوند و یک زبان را هم بدون کلمه غنی میها از نظر زبانی  ها، آن وستد میان زبان ) با داد۲  

  سازد و زبانی را بدون واژگان واردشده نخواهیم یافت! ها را غنی می ها، آن وستد میان زبان ) داد۳  

  !کند و زبانی بدون کلامت واردشده یافت نخواهد شد نیاز می ها را بی ای که میان دو زبان است، آن  ) مبادله۴  

  : )و لََقد رضبنا للّناس يف هذا القرآن من کّل مثٍل لعلّهم یتذکّرون( -۱۶۸

  ایم؛ شاید آنان یادآور شوند. ) و برای مردم در این قرآن از هر مثلی زده۱  

  ایم؛ امید است به یاد آورند. ها برای مردم زده ) و در این قرآن از همۀ مثل۲  

  ن زده شده؛ شاید که به یاد آورند.) و برای مردم از هر مثلی در این قرآ ۳  

  ای کاش یادآور شوند. ) و در این قرآن از هر مثلی برای مردم زده بودیم؛ ۴  

  »:تُسهِّل اآلالت املتقّدمة أعاملنا الّصعبة و تؤّدي إلی رسعة عمٍل يف إنشاء الجسور!« -۱۶۹

  ها شوند! رسعت کار در ایجاد پل به  اند که کارهای دشوارمان را آسان کنند و منجر ) ابزارهایی پیرشفته۱  

  ها را منجر خواهند شد! وجود آمدن پل به شود و رسعت کار در ) با ابزارهای پیرشفته، کارهای سخت ما آسان می۲  

  شوند! وجود آوردن پل می به رسعت عمل در گردانند در حالی که منجر به  ) ابزارهای پیرشفته اعامل دشوار را آسان می۳  

  شوند! ها می رسعت کار در ایجاد پل کنند و منجر به رهای پیرشفته کارهای سختامن را آسان می) ابزا۴  

  »:صار الجندّي مجروحاً يف ساحة القتال و هو یهرب لیجلَس يف زاویٍة حّتی ال یراه العدّو!« -۱۷۰

  شمن او را نخواهد دید!پس د ،ای بنشیند  کند تا گوشه ) رسباز در میدان نربد زخمی گشت و اوست که فرار می۱  

  گریزد تا در یک گوشه بنشیند که دشمن او را نبیند! شود در حالی که می ) آن رسباز در میدان جنگ زخمی می۲  

  ای بنشیند تا مگر دشمنش او را نبیند! گریخت تا در گوشه ) رسباز در میدان نربد مجروح گشت در حالی که می۳  

  ای بنشیند تا دشمن او را نبیند!  کرد که گوشه حالی که فرار می ) رسباز در میدان جنگ زخمی شد در۴  

  عیِّن الّصحیح:  -۱۷۱

  شوید.  : و سستی نکنید و غمگین مشوید که شام برتر می)و ال تهنوا و ال تحزنوا و أنتم األعلون() ۱  

  هایشان نیست. گویند که در دل هایشان چیزی را می : با زبان)یقولون بألسنتهم ما لیس يف قلوبهم() ۲  

  پس قطعاً خدا به آن بسیار آگاه است.  ،کنید : آنچه را از نیکی انفاق می)ه به علیمٌ ما تنفقوا من خیٍر فإّن اللّ () ۳  

  را به مناز و زکات فراخوانده بود.: خانوادۀ خویش )و کان یأمر أهله بالّصالة و الّزکاة() ۴  

  عیِّن الّصحیح يف تضاّد الکلامت:  -۱۷۲

  محارضًة يف الجامعة!: (األمرد) الّشاّب ) کان یلقي ۲  الطّّالب من ینتخب صدیقاً عاقالً! (أرذل) أفضل) ۱  

  والديت اإلحساَن إلی الّضعفاء! (َعزََمْت) قَرَّرَت) ۴  رُب)حْ أیّام اإلمتحانات و نحن ما قرأنا شیئاً! (تَ  تَقرتُِب ) ۳  

  »:ه نیرویی توامنند دارد!های درختان رسسبز را خداوندی آفرید ک میوه« -۱۷۳

  ) أمثاُر الفواکِه الطّازجِة َخلَقها ربُّنا الّذي قدرتُه مقتدرٌة!۱  

  ) فواکُه األشجاِر الخرضاِء خلَقتها الرّبُّ الّذي له قدرٌة مقتدرٌة!۲  

  ه الّذي لدیه قدرٌة مقتدرٌة!) أمثاُر الفواکِه الّنرضِة َخلُْق اللّ ۳  

  قدرة مقتدرة فواکَه األشجار املخرضِّة!ُه الّذي له ) َخلََق اللّ ۴  

  ن الّصحیح يف املفاهیم:عیّ  -۱۷۴

  : اإلکرام باإلمتام!)من جاء بالحسنة فله عرش أمثالها() ۱  

  أنظر إلی ما قال و ال تنظر إلی من قال!: ما برون را ننگریم و قال را!) ۲  

  ست و نپرسید!!: دانا دانست و پرسید؛ نادان ندانالعلم نصف» ال أعلم«قول ) ۳  

  !به رُ ذكَبعدي أُ  جميالً اجعل يل ذكراً  و: )و اجعل يل لسان صدٍق يف اآلِخرین( )۴  

 ۱۷۵-۱۷۷الّتحليل الّرصيفّ ( اإلعراب و عنيِّ الّصحيح يف(:  

 »:هل تصّدق أن تری يف یوم من األیّام أسامکاً تتساقط من الّسامء« -۱۷۵

 الزم/ فعل و له فاعل -»تفعیل«اليّث من باب مزید ث -للغائبة -تصّدق: فعل مضارع) ۱  

 مبنّي/ مفعول و منصوب -نکرة -و هو مذکّر» مفرده سمک« -أسامکاً: جمع تکسیر) ۲  

 / فعل و الجملة فعلیّة و وصفیّةمزید ثاليّث بزیادة حرفان زائدان -تتساقط: للغائبة) ۳  

 ة/ مجرور بحرف الجارّ نکر  -و هي مؤنّث» جمعه: الّساموات«مفرد  -الّسامء: إسم) ۴  
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 :»علی کّل الّناس أن یتعایشوا مع بعضهم تعایشاً سلمّیاً مع احتفاظ کّل منهم بعقائده!« -۱۷۶  1212

 فعل مع فاعله »/ تعایش«مصدره  -»ع ی ش«ماّدته  -للغائبین -أن یتعایشوا: فعل مضارع) ۱  

 عول و منصوب بالفتحةمعرب/ مف -نکرة -مفرد -تعایشاً: مصدر من املزید الثّاليثّ ) ۲  

  و منصوب» تعایشاً «معرب/ صفة للموصوف  -معرفة علم -مذکّر -مفرد -سلمیّاً: إسم) ۳  

  »بعقائد: جاّر و مجرور«معرب/ مجرور بحرف الجاّر  -مذکّر -جمع تکسیر -عقائد: إسم) ۴  

 »:نادی أصحابه: الّنجدة فأرسعوا إلیه لینقذوه و عندما وصلوا إلیه ضحک علیهم!« -۱۷۷

/ فعل و فاعله  -»مفاعلة«مزید ثاليّث من باب  -للغائب -نادی: فعل ماٍض ) ۱    »أصحاب«متعدٍّ

  معلوم/ فعل مع فاعله و الجملة فعلیّة -»إفعال«مزید ثاليّث من باب  -للمخاطبین -أرسعوا: فعل أمر) ۲  

/  -له حرف زائد -»إفعال«من باب  -للغائبینَ  -ینقذوا: فعل مضارع) ۳    فعل و له فاعلمتعدٍّ

 معلوم/ فعل و الجملة فعلیّة -متعدّ  -مجرّد ثاليثّ  -للجمع املذکّر الغائب -وصلوا: فعل ماٍض ) ۴  

 ۱۷۸-۱۸۵( عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة(:  

 يف ضبط حرکات الکلامت: الخطأعّین  -۱۷۸

 ذي یُْرضِب به املثُل!أَرسَ املسلموُن يف َغزوة طّيء ابَنَة حاتٍَم الطّايّئ الّ ) ۱  

 اُت املؤمنیَن حّقاً فإّن أباها کان یحبُّ َمکارَِم األخالِق!هذِه صف) ۲  

  فإذا یکوُن نبیّاً فللّسابِق فضله و إذا یکوُن َملِکاً فالتزاُل يف عزِّ ُملِکه!) ۳  

ء کلّها بعدما أَمَر النَّبيُّ بإطالِق أرساُهم! و أسلََمْت ) ۴     قبیلَُة طيِّ

  يف الّتوضیحات الّتالیة:  الخطأعیِّن  -۱۷۹

  ) الّشعور بالفرح و الّرسور کثیراً! (البسامت)۲  ) یُخفي شیئاً و یجعله بعیداً عن األنظار! (یُضِمر)۱  

  ) مثرٌة قرشها صلٌب و غیر صالٍح لألکل! (الجوز)۴  ) أصبح فقیراً و ال ثروة له! (افتَقَر)۳  

  یُقرأ مجهوالً:  فیه فعل یُمکن أن لیسعیِّن ما  -۱۸۰

  ) الیوم سّجَل هدف التَّعادل يف هذه املباراة!۱  

  »!ال تَصافَُحوا رجاءً «) عندما َدَخلُْت املدرسة شاَهْدت لوحاً کتب علیها ۲  

  )و یقوُل الکاِفُر یا لیتني کُْنُت تراباً () ۳  

  ) أنزل ِمَن الّسامء ماء فتصبح األرْض مخرضّة به!۴  

  أسلوب الّرشط:فیه  لیسعیِّن ما  -۱۸۱

  ) ما تشاِهد فیام َعرْضُت لک أیّها الحبیب!۲  ) من یقول: إذا ملَک األراذل َهلََک األفاضل!۱  

  ) إن تقّدم يف الّدراسة یفتح لک صفحًة جدیدًة يف الحیاة!۴  ) َمْن حاَوَل يف حیاته فاز فَْوزاً ال شکَّ فیه!۳  

  إسامً فاعالً:  لیسعیِّن الحال  -۱۸۲

  ) َوَصَل املساِفروَن إلی َمَحطّة القطار متأّخریَن!۲  یش عیشاً يف هذه الّدنیا قانعات!) نحُن نع۱  

  ) املؤِمُن ُهَو الّذي یُقیُم الّصالة و یُؤيت الّزکاة و هو راکِع!۴  ِه!) ال تُصاِدقوا الّناَس ضالّین عن طریق اللّ ۳  

 عبارة جاء فیها الحرص:عّین  -۱۸۳

  ء يف الوصفة إّال حبوباً مسّکنة!مل تصف الطّبیبة يل دوا) ۱  

  ال یواصل دراساتهم للحصول علی الّشهادة دؤوبین إّال الطّّالب!) ۲  

  ما حفظ کّل ما قاله األستاذ من أشعار موالنا التّالمیذ إّال صدیقي!) ۳  

  نحن مل نصعد إلی جبل دماوند إّال من کانت لهم أرجل قویّة! ) ۴  

  ول املطلق؟املفع ما جاءيف أّي عبارة  -۱۸۴

  ) إن یساِعدين أيب مساعدة مثمرة فأنا أنجح بال شّک!۲  ) تلوُِّث هذه املصانع الّتي بُنیت جّو القریة تلویثا!۱  

  ه الّذي أنعم علینا نعامً ال نقدر علی إحصاءها!) لنعبد اللّ ۴  ) کان املجنون ینظُر إيلَّ نظراً مملوءاً بالتّعّجب يف الّشارع!۳  

 ن أن یصبح أسلوب الّنداء (من حیث املعنی):ما یمکعّین  -۱۸۵

 إخويت یساعدکُنَّ إذا کُننُتّ بحاجة إلی مساعدة!) ۱  

  صدیقي الحمیم کان یستشیر والدي إلستعانة به يف مشاکله!) ۲  

  وا علیکم!دتم فلن یستطیع األعداء أن یتغلّبمسلمي العامل، إذا اتّح) ۳  

 ال یتوکّلون إّال علیه! عبادي الّصالحون یعملون بأمر ربّهم و) ۴  
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1313    
  داشت؟ هبرعهد را ييقضا و يمال ،يادار امور ٔهادارمسئوليت » كارگزار كل كشور«در كدام تمدن باستاني، شخصي با عنوان  -۱۸۶

  النهرين ) بين4  ) هند3  ) چين2  ) مصر1  
  شاره دارد؟به كدام دوره از تاريخ تمدن يونان ا» عصر تاريكي« -۱۸۷

  هاي پياپي ميان يونانيان و ايرانيان (هخامنشيان) ) دورٔه جنگ2  شهرهاي يوناني ) دورٔه كشمكش و جنگ داخلي ميان دولت1  
  شهرها ) فاصلۀ بين انحطاط تمدن ميسني و روي كار آمدن دولت4  ) فاصلۀ بين سقوط تمدن مينوسي و تسلط مقدونيان بر يونان3  
  ؟شد ليتبد قدرتمند يپادشاه كي ي در شرق فالت ايران، بهمحل حكومت كي از انياشكان ۀسلسلني كدام پادشاه، در دوران فرمانروا -۱۸۸

  ) فرهاد دوم4  ) مهرداد يكم3  ) اردوان چهارم2  ) مهرداد دوم1  
  هاي باستاني در ايران اشاره دارد؟ كدام گزينه به ويژگي برجستۀ جشن -۱۸۹

  هاي كشاورزي ) پيوند تنگاتنگ با فعاليت2    ت) ابراز وفاداري به پادشاه وق1  
  رگيكد ي با معاشرت و حيتفر  ،يشاد) 4  خداوند بزرگ درگاه به يشكرگزار  و عبادت) 3  
  هاي برخي از شاهان اشكاني، نشانۀ چيست؟ بر روي سكه» آتشدان«تصوير  -۱۹۰

  ) پرستش ايزد مهر (ميترا)2    ) گرايش به كيش زرتشتي1  
  ) افزايش قدرت و نفوذ موبدان در دربار اشكاني4  و سياست در عصر اشكاني) گره خوردن دين 3  
  از انتقال مركز خالفت از مدينه به كوفه چه بود؟ انگيزٔه امام علي  -۱۹۱

  ) تأمين امنيت بيشتر براي شيعيان2  ) خنثي كردن دسيسۀ پيامبران دروغين1  
  اميه ي بنيها يآشوبگر  و ها يسركش دفع) 4  ) اعتبار بخشيدن به مسلمانان غيرعرب (موالي)3  
  ؟گذاشت انحطاط و ضعف به رو تدريج به انيعباس حكومتدر نتيجۀ كدام تحول،  -۱۹۲

  )راالمراءيام) افزايش خودسري فرماندهان ترك (2  ) خارج شدن ادارٔه امور از دست وزيران ايراني1  
   انيعباس ضدهاي  و قيام يطلب استقالل يها جنبششدن ) فراگير 4  اي ضعيف هاي جانشيني هارون و برآمدن خليفه ) جنگ3  
  كدام اقدام يعقوب (امير صفاري) سبب شد كه خليفۀ عباسي فرمان حكومت كابل، بلخ و سيستان را براي او بفرستد؟ -۱۹۳

  انيطاهر  حكومت برداشتن انيم از و شابورين) تصرف 2  ) اظهار تبعيت از خليفۀ عباسي و خواندن خطبه به نام وي1  
  ) متحد شدن با علويان عليه خالفت عباسي4  يشرق يمرزها كفار با جهاد و خوارج سركوب) 3  
  نگاري در عصر ايلخاني شد؟ چه عاملي باعث رشد و شكوفايي تاريخ -۱۹۴

  خود يها ييكشورگشا  ساختن جاودانه بهمندي ايلخانان  ) عالقه2  هاي ايلخانان مغول گري  ) تمايل مورخان به ثبت و ضبط وحشي1  
  دوست ايراني مانند امير عليشير نوايي  هاي وزيران فرهنگ ) تالش4  ) متمدن شدن تدريجي مغوالن و افزايش خودآگاهي ايلخانان3  
  ؟كرد يگذار هيپا را اصفهان مكتب رش،ينظ يب يها ينوآور و ها طرح باكدام نقاش عصر صفوي،  -۱۹۵

  ركيم نيالد  جالل) 4  بهزاد نيالد  كمال )3  ) آقا رضا عباسي2  يز يتبر  محمد سلطان) 1  
 ياسـيس نفـوذ و ينظـام تهاجم با مقابله در اما ،بود موفق يداخل اوضاع به دادن سامان و كشور يكپارچگي حفظ دركدام پادشاه قاجاريه،  -۱۹۶

  ؟ماند ناكام يياروپا يكشورها

  شاه ) مظفرالدين4  شاه ) محمدعلي3  ) احمدشاه2  شاه ) فتحعلي1  
  وزير)، انگلستان به كدام اقدام دست زد؟ السلطنه (نخست دنبال انحالل مجلس شوراي ملي به دستور صمصام هب -۱۹۷

  نمود. رانيا  جنوب وارد را هندوستان از ييقوا ) 2  هاي مقاومت تهران و تبريز را سركوب كرد. ) كانون1  
  ني و ياران وي را به شهادت رساند.اهللا آخوند خراسا ) آيت4  را به توپ بست. ) مرقد مطهر امام هشتم 3  
  بهانۀ انگلستان و روسيه براي لشكركشي به ايران، همزمان با شروع جنگ جهاني اول، چه بود؟ -۱۹۸

  طرفي رضاشاه در جنگ  ) اعالم بي2  ) تأسيس دولت موقت ملي در كرمانشاه1  
  لماني بر ضد متفقين در ايران) اقدامات جاسوسان آ 4  ايران غرب از يمناطق در يعثمان ارتشپيشروي  )3  
  وزيري چه بود؟ اهللا زاهدي پس از رسيدن به مقام نخست اولين اقدام فضل -۱۹۹

  ي مخالفاسيس احزاب) انحالل 2  و ياران وي مصدق دكتر) دستگيري 1  
  ۀ نفتمسئل ا دربارٔهكيآمر  و ) توافق با انگلستان4    ) اعالم حكومت نظامي3  
  اي در پي داشت؟ ي چه نتيجهتيوال و يالتيا يها انجمن انتخابات قانون اصالح، ره)(از ديدگام امام خميني -۲۰۰

  ) تداوم سلطۀ آمريكا و انگلستان بر ايران2  ياجتماع و سياسي، فرهنگي يساختارهاتضعيف  )1  
  حكومت در انيبهائ حضور شيافزا ) تضعيف اسالم و 4  گانگانيب به يوابستگ و رانيا  اقتصاد ينابود )3  

 )سنجش سازمان حذفیات گرفنت نظر در با( ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
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 درخواسـت و كـرده مهـاجرت بـنگالدش مرزهـاي بـه كشور اين مسلمانان از نفر صدها ميانمار، دولت قومي سازي پاك پي در« عبارت به توجه با -۲۰۱

  است؟ آمده ها بخش كدام در »چرا« و »چيز چه« هاي پرسش پاسخ ،»است شده تخريب ميانمار نشين مسلمان ناحيۀ نتيجه، در و اند نموده پناهندگي

  سازي قومي دولت  پاك -) مهاجرت مسلمانان2  سازي قومي دولت پاك -نشين ) تخريب ناحيۀ مسلمان1  
  مهاجرت مسلمانان  -نشين ) تخريب ناحيۀ مسلمان4  درخواست پناهندگي -) مهاجرت مسلمانان3  
  شود؟ چگونه ايجاد ميرو  روبهشناختي  پديدٔه زمين -۲۰۲

  شيفرسا  از حاصل مواد اشتانب) 1  
  هاي گچي و آهكي ) انحالل سنگ2  
  نيزم اعماق از آب بخار اي گاز خروج) 3  
  ها ) باال آمدن مواد مذاب در نتيجۀ شكستن گسل4  
  است؟» شيراز«تر از دماي شهر  خنك» همدان«چرا دماي شهر  -۲۰۳

  تري قرار دارد. يراز در عرض جغرافيايي پايين) ش2  ) شيراز در مقايسه با همدان از منابع رطوبتي دورتر است.1  
  هاي هوا قرار دارد. تأثير توده  تحت) همدان برخالف شيراز 4  كوه البرز واقع شده است. هاي رشته ) همدان در دامنه3  
  اند؟ كدام گزينه را يكي از داليل خشك شدن درياچۀ اروميه دانسته -۲۰۴

  اچهيدر  آب ۀچرخ تغييردهندٔه موانع وجود) 2  ) فرونشستن كف و بستر خاكي كف درياچه1  
  هاي پيرامون درياچه ) ثابت بودن نوع كشت در زمين4  ينمك يها يهال  از ي منتهي به درياچهرودها عبور) 3  
  ايران، شكل روستاها چگونه است؟» مناطق خشك داخلي«و » هاي حاصلخيز شمالي جلگه«در  -۲۰۵

  خطي -) متمركز4  متمركز -) پراكنده3  شعاعي -) متمركز2  پلكاني -) پراكنده1  
  ؟كردند ثبت نيزم ترين نقطۀ گراد را براي كدام منطقه به عنوان داغ درجۀ سانتي ۷۰ يدما ها ماهواره ميالدي، ۲۰۰۹ سال در -۲۰۶

  يبي) منطقۀ العزيزيه در ل4  ) بيابان آتاكاما در شيلي3  ) درٔه مرگ كاليفرنيا در آمريكا2  ) بيابان لوت در ايران1  
  است؟ » برخان«مشابه » شكل فرسايشي«كدام عارضۀ طبيعي از حيث  -۲۰۷

  مرجاني  ) آبسنگ4  ) طاق دريايي3  ) چالۀ بادي2  ) دشت ريگي1  
  ...............  تر، در ارتفاعات پايين -۲۰۸

  تر است. ) فصل رويش گياهان كوتاه2  هاي گياهي كمتر است. ) تنوع گونه1  
  ) ضخامت خاك كمتر است.4  گياهان بيشتر است. ) انبوهي و درجۀ رشد3  
  درست است؟» ب«و » الف«باشد، كدام گزينه دربارٔه موارد » ناحيۀ سياسي«رو بيانگر اركان يك  اگر مثلث روبه -۲۰۹

  نظام سياسي -) ملت1  

  حاكميت -) جمعيت2  

  حكومت -) ساختار انساني3  

  نظام مديريت -) سازٔه انساني4  

  است؟» راتزل«يانگر عقيدٔه ژئوپليتيكي كدام گزاره ب -۲۱۰

  است. دسترس  غيرقابل ،ييا يدر  ي ها قدرت يبرا) منطقۀ خشكي اوراسيا (دژ جهان) 1  
  ها مؤثر هستند. گيري قدرت جهاني و محاصرٔه خشكي ) فضاهاي دريايي و اقيانوسي در شكل2  
  .گذارد  مي ريتأث آن رتقد و استيس بر ف،يضع اي يقو دولت كي مجاورت در كشور كي تيموقع) 3  
  تواند بر كل جهان فرمان براند. مي شود، مسلط آن منابع بر هركس و است قدرت بزرگ منبع اروپا، شرق) 4  
  ...............  ها»مگاالپليس« -۲۱۱

  كنند. خطي يا كريدوري پيدا مي شكلمعموالً  ،يارتباط يها راه امتداد در) 1  
  دهند.  پيرامونشان، يك منطقۀ مادرشهري را تشكيل ميهاي اقماري  همراه حومه ) به2  
  شوند. نيز ناميده مي» شهر جهان«سبب نقش بسيار وسيع در اقتصاد و تجارت جهاني،  ) به3  
  ي سياسي و اقتصادي دارند.برتر  ي يك كشور يا ناحيه،ها سكونتگاه ريسا  برشهرها هستند كه  ) همان كالن4  
  است؟ نادرست» پايدارشهر «كدام گزينه دربارٔه  -۲۱۲

  شود.  زيست مشاهده نمي گونه تأثير نامطلوبي بر محيط ) هيچ2  ) پايداري شهر، حد و حصر و نقطۀ انتهايي ندارد.1  
  اندازد.  نمي خطر به را ندهيآ  يها نسل منافع) تأمين نيازهاي شهر، 4  شود. مي برطرف عادالنه و مناسب طور به شهر ساكنان يازهاين) 3  

 ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
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  ونقل شهري كدام است؟ ترين راهكار بهبود حمل مهم -۲۱۳  1515

  هاي ترافيك  ) اجراي مناسب طرح4  ها ) جلوگيري از تردد موتورسيكلت3  آوري خودروهاي فرسوده ) جمع2  ونقل عمومي ) گسترش حمل1  
  باالي سرزمين ايران چيست؟ يزيخ لرزهعلت اصلي  -۲۱۴

  يا در امتداد يكديگراوراس و عربستانهاي دو صفحۀ  ) لغزش گسل2  و عربستان ياراساو هاي صفحات  خوردگي و شكستگي گسل ) چين1  
  يااوراس -هند انوسياق و عربستان صفحات ييهمگرا ) 4  عربستانو  يااوراس -هند انوسياق دو صفحۀ ) واگرايي3  
  ... ............ جز بههستند؛ » مديريت خشكسالي«ي ترين راهكارها ها از مهم همۀ گزينه -۲۱۵

  رفشا  تحت يار يآب يها روش از ) پرهيز2    يخشك به مقاوم اهانيگ كاشت) 1  
  ها ها و پساب ) مديريت فاضالب4  ينيرزميز  آب يها سفره يمصنوع) تغذيۀ 3  

  
  ترتيب كدام گزينه عبارات مرتبط با مفاهيم ذيل را آورده است؟ به -۲۱۶

   ارادي بودن كنش 
   خودداري از انجام كنش 
   ها ٔه انسانها و خلقيات ويژ تجربه 
   ها با يكديگر ديدگاه دوم در تعامل جهان  

ها وابسته اسـت، احتمـالي  انسان ٔهپيامدهايي كه به اراد -شود و خواست انسان نباشد، انجام نمي آگاهيانسان وابسته است؛ يعني تا  آگاهيكنش به ) 1  
 .دهد ل خود را در برابر جهان فرهنگي از دست ميالجهان تكويني استق -بخش ذهني جهان انساني -ام بشود يا نشوداست؛ يعني ممكن است انج

هاي خود را با توجه به پيامدهاي ارادي و غيرارادي  در بسياري از موارد، آدميان كنش -انسان نيز ضروري است ٔهوه بر آگاهي، ارادال براي انجام كنش، ع) 2  
 . ها نظير علوم طبيعي است ذهن افراد و فرهنگ نيز هويتي طبيعي و مادي دارند و علوم مربوط به آن -بخش ذهني جهان انساني -دهند آن انجام مي

هاي خود را با توجـه بـه پيامـدهاي ارادي و  در بسياري از موارد، آدميان كنش -ممكن است فردي به كاري آگاه باشد؛ ولي تصميم به انجام آن نگيرد) 3  
 .دهد ل خود را در برابر جهان فرهنگي از دست ميالجهان تكويني استق -بخش فردي جهان انساني -دهند يرارادي آن انجام ميغ

ها وابسته است، احتمالي است؛ يعني ممكن است انجام بشود  انسان ٔهپيامدهايي كه به اراد -خالف فعاليت ساير مخلوقات معنادار است ) كنش انسان بر4  
 . ها نظير علوم طبيعي است ذهن افراد و فرهنگ نيز هويتي طبيعي و مادي دارند و علوم مربوط به آن -بخش فردي جهان انساني -يا نشود

ها را خلـق و  درستي مطرح شده است؟ و عبارت كدام گزينه با ديدگاهي كه دانش هاي اجتماعي، در كدام گزينه به علت معنادار بودن پديده -۲۱۷

  دانند، سازگاري دارد؟ ميبازسازي واقعيت 

 . داند ها را دانش حاصل از زندگي مي دانش ۀهم -هاي اجتماعي از طريق كنش اجتماعي بر افراد اثرگذاري دارند ) زيرا پديده1  
 است. جربي دانش عمومي پايه و اساس هرگونه دانشي از جمله دانش ت -كنند افراد انساني با آگاهي، اراده و هدف عمل ميدليل اينكه  ) به2  
بـيش در آن  و موثق و نامعتبر نيست، بلكه كـم دانش عمومي نيز دانش غير -هاي اجتماعي از طريق كنش اجتماعي بر افراد اثرگذاري دارند ) زيرا پديده3  

 . هاي حقيقي و صحيح نيز وجود دارد دانش
 . هاست ت دانش علمي با دانش عمومي در روش آنفاو ت -كنند افراد انساني با آگاهي، اراده و هدف عمل ميدليل اينكه  ) به4  
  بودن عبارات زير را مشخص كنيد: نادرستدرست يا  -۲۱۸

   شود ها آشكار مي هاي آن ها و تفاوت  ها با يكديگر، شباهت پديده ۀدر مقايس. 
   يابد هاي بعد تداوم مي جهان اجتماعي با انتقال فرهنگ خود به نسل. 
    فرهنگ جهاني است ،ماند، اما نگاهي جهاني دارد خود ميجغرافيايي و قومي  مرزهاي درفرهنگي كه. 
   نتيجـه،  هاي مختلـف داشـته باشـند و در توانند معيار و ميزاني براي سنجش عقايد و ارزش هايي كه به حقيقتي قائل نباشند، نمي فرهنگ

  . هاي خود دفاع كنند توانند از حقانيت ارزش  نمي

 نادرست -درست -نادرست -) نادرست2  نادرست -نادرست -درست -) نادرست1  
 درست -نادرست -درست -) درست4    درست -درست -نادرست -) درست3  
  يك از عبارات زير به چه مفهومي اشاره دارد؟ ترتيب هر به -۲۱۹

   گيرند جانبه و فراگير دارند و كمتر در معرض تغيير قرار مي تأثيرات همه. 
   ديگر همراه است ٔهاجتماعي با تغيير در پديد ٔهدتغيير در يك پدي. 
   معني وحدت روش علوم است به. 
    هاي نظم اجتماعي ها به پيچ و مهره انسانتقليل  

  شناسي تبييني جامعه -پوزيتيويسم -تغيير هاي هم پديده -) نهادهاي اجتماعي1  
  شناسي تبييني جامعه -شناسي تبييني جامعه -تماعيهاي اج ارتباط كمّي بين پديده -هاي عميق جهان اجتماعي ) اليه2  
  يكسان دانستن طبيعت و جامعه -پوزيتيويسم -تغيير هاي هم پديده -هاي عميق جهان اجتماعي ) اليه3  
 يكسان دانستن طبيعت و جامعه -شناسي تبييني جامعه -هاي اجتماعي ارتباط كمّي بين پديده -) نهادهاي اجتماعي4  

 
 

  )سنجش سازمان حذفیات گرفنت نظر در با( ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
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  چيزي است؟ يك از عبارات زير مصداق چه رتيب هرت به -۲۲۰  1616

   هاي سطحي يهالهاي مربوط به  تفاوت 
   گيرند قرار مي مسيرجوامع در يك  ۀهم. 
   اند. روي يك سكه  منزلۀ دو به 
   كنند علوم تجربي تعقيب مي ۀوسيل هايي كه اهداف دنيوي را به كنش.  

 -ي جهـان اجتمـاعيهـا ها و محـدوديت فرصت -خطي به تاريخ بشر نگاه تك -شود ن اجتماعي پذيرفته ميهايي است كه درون يك جها  از نوع تفاوت) 1  
 گسترش عقالنيت ابزاري

 -ي جهـان اجتمـاعيهـا ها و محدوديت فرصت -خطي به تاريخ بشر نگاه تك -دهد هايي است كه درون يك جهان اجتماعي واحد رخ مي از نوع تفاوت) 2  
  عطوف به دنيام ۀهاي حسابگران كنش

 -هـاي جهـان اجتمـاعي هـا و ارزش آرمـان -قائل به نمودار طولي در جوامع -دهد هايي است كه درون يك جهان اجتماعي واحد رخ مي از نوع تفاوت) 3  
  معطوف به دنيا ۀهاي حسابگران كنش

 -هـاي جهـان اجتمـاعي هـا و ارزش آرمـان -ر طولي در جوامـعقائل به نمودا  -شود هايي است كه درون يك جهان اجتماعي پذيرفته مي از نوع تفاوت) 4  
 گسترش عقالنيت ابزاري 

  آورده است؟» ابوعلي مسكويه«و » ريكاردو«، »فارابي«، »ماكس وبر«كدام گزينه عبارات درستي در ارتباط با  -۲۲۱

اما هنجارها  ،هاي آن حق باشد اي را كه عقايد و ارزش جامعه -كند ها به دو نوع دنيوي و معنوي تقسيم مي اساس فرهنگ آن هاي اجتماعي را بر جهان) 1  
هـا و  كارگران و رفاه آنان را موجـب افـزايش توليـد نسـل آن حتي افزايش دستمزد -نامد فاسقه مي ۀو رفتارهاي آن موافق و همسو با حق نباشد، مدين

 هشت جلد تاليف كرد. االمم را در  با نگاهي تفهمي كتاب تجارب -داند ت بعدي ميال پيدايش مشك
اما هنجارها و  ،هاي آن حق باشد اي را كه عقايد و ارزش جامعه -است هاي جهان متجدّد انديشيده ويژگي ٔهكه دربارشود  محسوب مييكي از متفكراني ) 2  

هـا و  موجـب افـزايش توليـد نسـل آن كارگران و رفـاه آنـان را حتي افزايش دستمزد -نامد فاسقه مي ۀرفتارهاي آن موافق و همسو با حق نباشد، مدين
 االمم را در هشت جلد تاليف كرد.  با نگاهي تبييني كتاب تجارب -داند ت بعدي ميال پيدايش مشك

ري ها، هنجارها و رفتارهاي آن مطابق نيازهاي فطـ فرهنگي كه عقايد، ارزش -هايي ارائه كرده است ) در مورد عقالنيت ابزاري و زوال عقالنيت ذاتي تحليل3  
 االمم را در هشت جلد تاليف كرد. با نگاهي تفهمي كتاب تجارب -بود مخالف دخالت دولت در اقتصاد -نامد ميفرهنگ حق را باشد 

هـا، هنجارهـا و رفتارهـاي آن  فرهنگي كه عقايـد، ارزش -كند ي تقسيم مياساطير و  توحيديها به دو نوع  فرهنگ آن بر اساسهاي اجتماعي را  جهان) 4  
 االمم را در هشت جلد تاليف كرد. با نگاهي تبييني كتاب تجارب - بود مخالف دخالت دولت در اقتصاد - نامد ميفرهنگ حق را نيازهاي فطري باشد  مطابق

هـاي مهـاجم  هدف جهان غرب در استعمار فرانو در كدام گزينه ترسيم شده است؟ و قدرت و غناي فرهنگ اسالمي چه نتايجي براي گروه -۲۲۲

  ه داشت؟بيگان

 نـاگزيرهـاي بيگانـه يـا  گروه هضم و جذب -هاي فرهنگي خود تبليغ و ترويج باورها و ارزشو  هاي ديگر هاي فرهنگ ها و ارزش به عقايد، آرمان) هجوم 1  
 در ظاهر دينيهاي  مفاهيم و ارزش استفاده ازدر ها  ن آنساخت

از مرزهاي جغرافيايي و سياسي جوامـع عبور  -هاي فرهنگي خود تبليغ و ترويج باورها و ارزش و هاي ديگر هاي فرهنگ و ارزشها  به عقايد، آرمان) هجوم 2  
 هاي سياسي و با تالش و كوشش عالمان  فارغ از عملكرد قدرت مختلف

هـا  ن آنساخت اگزيرنهاي بيگانه يا  گروه هضم و جذب -هاي ديگر در حاشيۀ فرهنگ غرب و شكل دادن به ناتوي فرهنگي جوي هويت فرهنگ و ) جست3  
 در ظاهر دينيهاي  مفاهيم و ارزش استفاده ازدر 

 از مرزهاي جغرافيايي و سياسي جوامـع مختلـفعبور  -هاي ديگر در حاشيۀ فرهنگ غرب و شكل دادن به ناتوي فرهنگي جوي هويت فرهنگ و ) جست4  
 هاي سياسي و با تالش و كوشش عالمان فارغ از عملكرد قدرت

  شود؟ اي خواهد داشت؟ و چه زماني هويت يك فرهنگ دچار تغيير مي جهاني چه نتيجه قرآن محدود نشدن به ابعاد دنيوي و ايندر نگاه  -۲۲۳

 هاي يك فرهنگ جاي خود را به نمادها و هنجارهاي فرهنگ ديگر بدهند.  زماني كه عقايد و ارزش -) تقرب به خداوند1  
 . هاي عميق و بنيادين آن برسند يهال هاي سطحي يك فرهنگ به  يهال وقتي تغييرات از  -) دستيابي به كرامت2  
 هاي يك فرهنگ جاي خود را به نمادها و هنجارهاي فرهنگ ديگر بدهند. زماني كه عقايد و ارزش -) دستيابي به كرامت3  
 . برسندهاي عميق و بنيادين آن  يهال هاي سطحي يك فرهنگ به  يهال وقتي تغييرات از  -) تقرب به خداوند4  
  كند؟ ترتيب كدام گزينه جدول زير را كامل مي به -۲۲۴

  پيامد  علت

  (الف)  ها عمل مردم مطابق با ارزش

 هاي اجتماعي داوري علوم اجتماعي دربارٔه حق يا باطل بودن آرمان  (ب)

  (ج)  عمدي دانسته شدن خطاهاي ديگران توسط كودكان

 ها نسبت به رفتار ديگران تغيير قضاوت آن -معناي علم تجربي محدود نكردن علم به -هاي اجتماعي ) تبديل شدن هنجارها به ارزش1  
 شايستۀ مجازات دانستن رفتار ديگران  -هاي كيفي در علوم اجتماعي توجه به نگاه همدالنه و روش -هاي اجتماعي ) تبديل شدن هنجارها به ارزش2  
   ها نسبت به رفتار ديگران تغيير قضاوت آن - هاي كيفي در علوم اجتماعي توجه به نگاه همدالنه و روش - ها به قلمرو واقعي جهان اجتماعي وارد شدن آرمان )3  
 شايستۀ مجازات دانستن رفتار ديگران -معناي علم تجربي محدود نكردن علم به -ها به قلمرو واقعي جهان اجتماعي ) وارد شدن آرمان4  
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دسترسـي «هاي  ترتيب در مقابل ويژگي ، در تكوين نظام نوين جهاني كدام است؟ و بهرت، سرمايه و صنعتپيوند قدرت با تجامرحلۀ بعد از  -۲۲۵  1717

 توان ذكر كرد؟ در فضاي مجازي چه پيامدهاي مضري مي» سرگرم شدن«و » آزادي و قدرت«، »به مطالب زياد و متنوع
 سطحي شدن -كنترل قرار گرفتن  تحت -از دسترسي به مطالب مهمدن محروم ش -فراماسونريهاي  به خدمت گرفتن مبلغان مذهبي و سازمان) 1  
  از دسترسي به مطالب مهممحروم شدن  -سطحي شدن -كنترل قرار گرفتن  تحت -فراماسونريهاي  به خدمت گرفتن مبلغان مذهبي و سازمان) 2  
  از دسترسي به مطالب مهممحروم شدن  -شدنسطحي  -كنترل قرار گرفتن  تحت -استعمار و ادغام جوامع در نظام نوين جهاني) 3  
 سطحي شدن  -كنترل قرار گرفتن  تحت -از دسترسي به مطالب مهممحروم شدن  -استعمار و ادغام جوامع در نظام نوين جهاني) 4  
  يك از پيامدهاي زير در كدام گزينه آمده است؟هرترتيب علت  به -۲۲۶

   اعيآموزش شيؤه زندگي به فرد توسط جهان اجتم 
   گرايي پيدايش فرهنگ فايده 
   بحران هويت  

 هاي جهان اجتماعي ها و ارزش مورد ترديد قرار گرفتن عقايد، آرمان -مندي ارزيابي اشراف با معيار فايده -) تالش براي بقا و تداوم توسط جهان اجتماعي1  
  اجتماعي خودهاي  حفظ و دفاع از عقايد و ارزشناتواني جهان اجتماعي در  - مندي توسط عموم مردم پذيرش معيار فايده - شناخت حقوق و تكاليف افراد )2  
حفـظ و دفـاع از عقايـد و نـاتواني جهـان اجتمـاعي در  -مندي توسط عموم مردم پذيرش معيار فايده -) تالش براي بقا و تداوم توسط جهان اجتماعي3  

  اجتماعي خودهاي  ارزش
 هاي جهان اجتماعي  ها و ارزش مورد ترديد قرار گرفتن عقايد، آرمان -مندي يابي اشراف با معيار فايدهارز  -) شناخت حقوق و تكاليف افراد4  
  آيند؟ وجود مي يك از شرايط زير در چه حالتي به هر -۲۲۷

   تحوالت هويتي جهان اجتماعي 
   ايجاد خودباختگي فرهنگي در ذهنيت مسلمانان 
    ايرانعليه  رجنگ اقتصادي تمام عياراه انداختن  

عنـوان پاشـنه  اقتصاد را به -با مسلمانانها   قدرت سياسي و نظامي غرب در نخستين رويارويي -جهان اجتماعي هنجارهاي) پافشاري نكردن بر عقايد و 1  
 آشيل ايران دانستن 

عنـوان پاشـنه آشـيل  به اقتصاد را -با مسلمانانها   ييقدرت سياسي و نظامي غرب در نخستين رويارو  -هاي جهان اجتماعي ) رويگرداني از عقايد و آرمان2  
 ايران دانستن

ه ديـدن تمـامي شـد  نـابود -مالنگاران غربي از هويـت جهـان اسـ شناسان و تاريخالقاي تصوير شرق  -هاي جهان اجتماعي ) رويگرداني از عقايد و آرمان3  
 داري هاي اقتصادي غيرسرمايه شيوه

ه ديدن تمـامي شد  نابود -مالنگاران غربي از هويت جهان اس شناسان و تاريخالقاي تصوير شرق  -جهان اجتماعي هنجارهاي ) پافشاري نكردن بر عقايد و4  
 داري  هاي اقتصادي غيرسرمايه  شيوه

  چيست؟ تفسيري كردروي در هدف و شود؟ مي گرفته ناديده انسان زندگي از ابعادي چه است گرفته شكل رنسانس از بعد كه غربي انساني علوم در -۲۲۸

 ها براي يافتن معناي آنها  نگاه از درون به پديدهيعني تفسير  -) ابعاد معنوي1  
  بخشي به زندگي اجتماعي معنابخشي و انسجام -غربيغير  ) ابعاد بومي و هويتي جوامع2  
  بخشي به زندگي اجتماعي معنابخشي و انسجام -) ابعاد معنوي3  
  ها براي يافتن معناي آنها  نگاه از درون به پديدهيعني تفسير  -غربيغير  مع) ابعاد بومي و هويتي جوا4  
شـدن انتقـال   كردند؟ و آسـان دادند و در مقابل چه نگاهي اين موضوع را مطرح مي جوامع سوسياليسم چه مفهومي را شعار خود قرار مي -۲۲۹

  شود؟ ثروت از كشورهاي پيرامون به كشورهاي مركز چگونه انجام مي

 غربي  كشي از كشورهاي غير بهره -جريان چپ -توزيع مناسب ثروت) 1  
 غربي كشي از كشورهاي غير بهره -ليبراليسم اوليه -توزيع مناسب ثروت) 2  
  المللي هاي مشترك و معاهدات بين  گذاري سرمايه -جريان چپ -عدالت اجتماعي) 3  
  المللي اي مشترك و معاهدات بينه  گذاري سرمايه -ليبراليسم اوليه -عدالت اجتماعي) 4  
  ؟نيستهراسي درست  گسترش زندگي مدرن در جهان چه اثري در ارتباط با محيط زيست به جا گذاشت؟ و كدام گزينه در ارتباط با اسالم -۲۳۰

هژمونيـك  ۀسلطمدلي از  -حل كندت خود را ال تواند تمامي مسائل و مشك با تسخير طبيعت و تصرف آن، مي) اين گمان را براي انسان حاصل كرد كه 1  
 شود. استفاده مي آمريكاجويي  ابزارهاي فرهنگي مانند هنر و رسانه براي مهندسي رضايت عمومي و توجيه برتري وها  از شيوهاست كه در آن 

و نظارت بـر رضـايت عمـوم مـردم شيؤه فرهنگي است كه كه براي كنترل  به نوعي از سلطه -سرعت گسترش داد به هاي زيست محيطي را ) انواع آسيب2  
 گيرد و مقبوليت اجتماعي ندارد. ولي همواره مورد رضايت و پذيرش قرار نمي ،شود استفاده مي

 آمريكـاييهـاي  رسـانه -ت خود را حـل كنـدال تواند تمامي مسائل و مشك با تسخير طبيعت و تصرف آن، مي) اين گمان را براي انسان حاصل كرد كه 3  
 .برند كار مي اي براي بسط هژموني آمريكا به عنوان شيوه به را هراسي مالاس

م المردم جهـان را بـراي مقابلـه بـا اسـاي است تا  هراسي پروژه هاي آمريكايي اسالم در رسانه -سرعت گسترش داد محيطي را به هاي زيست ) انواع آسيب4  
 . راضي و همراه سازند
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  ه مفهومي اشاره دارد؟يك از عبارات زير به چ ترتيب هر به -۲۳۱  1818

   در جهان غرب برگزاري مراسم عيد پاك 
   نياز فطري آدمي به حقايق قدسي و ماوراء طبيعي 
   از بين رفتن انگيزٔه رقابت در رويكرد اول به نابرابري 
    براي رسيدن به وضع مطلوب  حل راهارائۀ  

 رويكرد تجويزي -خصوصيحذف مالكيت  -پساسكوالريسم -) توجيه ديني رفتارهاي دنيوي1  
 دانش انتقادي  -تأكيد بر هميشگي بودن قشربندي -پساسكوالريسم -غربي ۀحضور دين در فرهنگ عمومي جامع) 2  
 دانش انتقادي -حذف مالكيت خصوصي -تداوم باورهاي ديني و معنوي در زندگي انسان -غربي ۀحضور دين در فرهنگ عمومي جامع) 3  
 رويكرد تجويزي  -تأكيد بر هميشگي بودن قشربندي -تداوم باورهاي ديني و معنوي در زندگي انسان -دنيوي ) توجيه ديني رفتارهاي4  
وَ مِنْ آياتِـهِ (ديدند؟ و آيۀ  ضعفي در مواجهه با فرهنگ غرب داشتند و خطر غرب را بيشتر در چه فضايي مي بيدارگران نخستين چه نقطه  -۲۳۲

  اشاره دارد؟ اي  به چه نكته ) ذلِكَ لĤَياتٍ لِلْعالِمين  وَ اخْتِالفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَ أَلْوانِكُمْ إِنَّ في خَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ

ظرفيـت افشـاگري و  خواهـد اين گونه است كه مـيرويكرد انتقادي نگاه قرآن به  -گري سياسي و اقتصادي سلطه -شناخت عميق از فرهنگ غرب عدم) 1  
 .بيند ميها  و فرهنگها  ي علوم اجتماعي نگه دارد و اين نقش را در نقد روابط و مناسبات ميان افراد، گروهبخشي را برا رهايي

الگوي مطلوب قرآني، تكثر و تنوع زباني، نـژادي و قـومي را، مـانع وحـدت و همـدلي  -قدرت سياسي و اقتصادي -شناخت عميق از فرهنگ غرب عدم) 2  
 . سازد ه منشأ وحدت رهنمون ميرا بها  داند، بلكه انسان نمي

الگوي مطلوب قرآني، تكثر و تنوع زباني، نژادي و قومي را، مانع وحدت و همدلي  -گري سياسي و اقتصادي سلطه -) تأكيد بر امت و ملت واحد اسالمي3  
 . سازد را به منشأ وحدت رهنمون ميها  داند، بلكه انسان نمي

ظرفيـت افشـاگري و  خواهـد ايـن گونـه اسـت كـه مـيرويكرد انتقـادي نگاه قرآن به  -قدرت سياسي و اقتصادي -) تأكيد بر امت و ملت واحد اسالمي4  
 . بيند ميها  و فرهنگها  بخشي را براي علوم اجتماعي نگه دارد و اين نقش را در نقد روابط و مناسبات ميان افراد، گروه رهايي

كه در انقالب اسالمي از آن بهره بردند در كدام گزينه آمده است؟ و روي ديگر سكه تقابل با  دو مورد از مصاديق تجربۀ تاريخي مردم ايران -۲۳۳

  ، در كدام گزينه مطرح شده است؟انساني و فرهنگيهاي  حاشيه راندن و حذف هويتبه 

و اصـالت بخشـيدن بـه آن هـا  ع و تكثـر هويـتگاهي تأكيد بر تنـو -بلوك شرق و غرب ۀروشنفكران در حاشيرقابت با  -گرا رقابت با منورالفكران غرب) 1  
 . برد را از بين ميها  و فرهنگها  انسان ۀگو و معارف و هاست و فرصت گفت معناي انكار اشتراك و وحدت انسان به

توانـد  فرهنـگ و هـويتي مـيشود و هـر  اي درون فرهنگ و تاريخ خود توليد مي هر نظريه -گرا رقابت با منورالفكران غرب -) رقابت با استبداد استعماري2  
فرهنگـي و تـاريخي  ۀهـايي باشـد كـه در زمينـ پسندد كه موضوع نظريه رو هيچ فرهنگ و هويتي نمي ازاين. متناسب با خود را توليد كندهاي  نظريه

 .اند ديگري شكل گرفته
شود و هر فرهنـگ و  ي درون فرهنگ و تاريخ خود توليد ميا هر نظريه -هاي سكوالر رقابت با دولت -بلوك شرق و غرب ۀروشنفكران در حاشي) رقابت با 3  

فرهنگي  ۀهايي باشد كه در زمين پسندد كه موضوع نظريه رو هيچ فرهنگ و هويتي نمي ازاين. متناسب با خود را توليد كندهاي  تواند نظريه هويتي مي
 . اند و تاريخي ديگري شكل گرفته

معنـاي انكـار اشـتراك و  و اصالت بخشيدن بـه آن بـهها  گاهي تأكيد بر تنوع و تكثر هويت -ستبداد استعماريرقابت با ا -هاي سكوالر ) رقابت با دولت4  
 .برد را از بين ميها  و فرهنگها  انسان ۀگو و معارف و هاست و فرصت گفت وحدت انسان

نامـد و رويكـرد او در مقايسـه بـا  ماعي خود را چه ميخلدون علم اجت ترين پيامد انقالب اسالمي ايران در جهان اسالم چه بود؟ و ابن مهم -۲۳۴

  توان توصيف كرد؟ شناسي فارابي را چگونه مي جامعه

مي و با تكيه بر ايمان به المقاومت در برابر صهيونيسم را از موضع اعتقاد اس ديويد را در باور مسلمانان، مخدوش كرد؛ ثانياً مشروعيت قرارداد كمپ الًاو ) 1  
 تبييني -علم عمران -الهي آغاز كردخداوند و قدرت 

هاي سياسـي در چهـار كشـور عربـي   ش است كه تاكنون به سقوط قدرت.ه 1389مردم در كشورهاي عربي از سال  ٔههاي گسترد بال و انقها  جنبش) 2  
 تبييني  -علم مدني -منجر شده است

مي و با تكيه بر ايمان به المقاومت در برابر صهيونيسم را از موضع اعتقاد اس ؛ ثانياًديويد را در باور مسلمانان، مخدوش كرد مشروعيت قرارداد كمپ الًاو ) 3  
 كارانه  محافظه -علم مدني -خداوند و قدرت الهي آغاز كرد

ربـي هاي سياسـي در چهـار كشـور ع  ش است كه تاكنون به سقوط قدرت.ه 1389مردم در كشورهاي عربي از سال  ٔههاي گسترد بال و انقها  جنبش) 4  
 كارانه محافظه -علم عمران -منجر شده است

  يك از عبارات زير به كدام نوع از انواع عقل اشاره دارد؟ هر -۲۳۵

   شناسي عوامل مهاجرت در جمعيت 
   ش ذهني و فكريالهرگونه ت 
   قانون جاذبۀ زمين در فيزيك 
   آورد علوم انساني و اجتماعي را پديد مي  

 عقل عملي -عقل نظري -عقل تفسيري -) عقل تجربي2  معناي عام عقل به -عقل تجربي -يريعقل تفس -) عقل ابزاري1  
 معناي عام عقل به -عقل تجربي -معناي عام عقل به -) عقل ابزاري4  عقل عملي -عقل نظري -معناي عام عقل به -) عقل تجربي3  
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شـود، تجـويز  بندي استراحت مي سبك زندگي خاصي را كه شامل رژيم غذايي، برنامۀ ورزشي و زماناگر پزشكي براي سالم ماندن كسي،  -۲۳۶

  دان است؟ كند، اين عمل پزشك مانند كدام كار منطق

 ها هاي جلوگيري و اصالح آن ها و روش ) آموزش انواع مغالطه2  ها ) آموزش شيؤه درست انديشيدن و دور ماندن از مغالطه1  
  ها بندي اقسام مغالطات و آموزش جلوگيري از آن ) ارائۀ جدول طبقه4  ها و خطاهاي ذهن سرعت و دقت پيدا كردن مغالطه ) باال بردن3  
  ؟نيستكدام گزينه داراي مغالطۀ اشتراك لفظ  -۲۳۷

  كامران درّنده و وحشي است.، پس ) كامران شير است. شير درّنده و وحشي است1  
  يك سال، دوازده برابرِ زمين ماه دارد.، پس ين يك ماه دارد) يك سال دوازده ماه دارد. زم2  
  رو هستند. نشاط زيبا هستند. دختران بانشاط خندهرويي است. دختران با ) زيبا دختر خنده3  
  سعادت انسان، مرگ است.، پس ) سعادت انسان، غايت زندگي است. غايت زندگي، مرگ است4  
  كدام مفهوم مشخص شده، كلي است؟ -۲۳۸

  .شقايقشود؟ شاگرد گفت:  ) استاد گفت: آن چيست كه با برداشتن حرف اولش روي آب شناور مي1  
 رنگ، وحشي و زيبا. نامش را دوست داشت چون نام گلي است سرخ شقايق) 2  
  كه برسي ديگر فرصت كاشتن از دست رفته است. زمستان) جوان، مراقب بهار عمرت باش! به 3  
  ».ز«شود؛ يعني  شود كه پاييز با آن تمام مي روع ميبا همان چيزي ش زمستان) 4  
  ؟نيست» جامع«هست، ولي » مانع«كدام عبارت » مفهوم كلي«در تعريف  -۲۳۹

  مشخص را داشته باشدغير  هاي ) مفهومي كه قابليت داشتن مصداق1  
  ) مفهومي كه قابليت صدق بر بيش از يك مورد واقعي خارجي را دارد 2  
  واند بيشتر از يك مصداق فرضي ذهني داشته باشد ت ) مفهومي كه مي3  
  ) مفهومي كه يا هيچ مصداق خارجي ندارد يا بيش از يك مصداق دارد4  
  علت ضعف استدالل زير چيست؟ -۲۴۰

خاب و تا چنـد كشي، صدها نفر از افراد ميانسالي كه آن را تزريق كرده بودند، انت زيرا ما بر اساس قرعه ،اين واكسن عوارض زودهنگام ندارد«  

  »ها را رصد كرديم و هيچ عوارضي مشاهده نشد. ماه سالمت عمومي آن

  ها نسبت به كل، كافي نيستند. ) تعداد نمونه2  ها متفاوت و تصادفي نيستند. ) نمونه1  
  ها نيستند. گر همۀ طيف ها بيان ) نمونه4  ) حمايت مقدمات از نتيجه ضروري نيست.3  
  است؟ كدام گزينه قضيۀ حملي -۲۴۱

  ) تو گر نيكي كني نيكي ببيني2    ) درختي كه سبز و پربار است1  
  ) هان اي پسر عزيز دلبند، بشنو ز پدر نصيحتي چند4    كننده نيكي ببيند ) هر نيكي3  
  كدام است؟» هر كتابي نويسنده دارد«عكس مستوي قضيۀ  -۲۴۲

  .ها كتاب دارند ) بعضي نويسنده2    اي كتاب دارد. ) هر نويسنده1  
  ها كتاب هستند. ) بعضي داراي نويسنده4  اي داراي كتاب است. ) هر داراي نويسنده3  
  در كدام گزينه نه همۀ مصاديق موضوع، موردنظر گوينده است و نه همۀ مصاديق محمول؟ -۲۴۳

  خوار نيست. ) اين گياه گوشت2    ) رخش اسب رستم است.1  
  خوار هستند. ها علف پلنگ) بعضي 4    گذار نيستند. ها تخم ) بعضي زرافه3  
  ...............  نماد متداخل آن باشد. در اين صورت طبق احكام قضايا» ب«نماد قضيۀ حملي كليه و » الف«فرض كنيد  -۲۴۴

  منفصل مانعةالرفع است.» غيرالف يا ب) «2  منفصل حقيقي است.» الف يا ب) «1  
  منفصل حقيقي است.» ف يا غيربغيرال) «4  منفصل مانعةالرفع است.» الف يا غيرب) «3  
  درست است؟» دانش فلسفه«كدام گزينه دربارٔه  -۲۴۵

  شود. ) از آغازين روزهاي حيات فكريمان ايجاد مي2  ) مرتبۀ دوم تفكر انسان براي پيدايش آن كافي نيست.1  
  ي ندارد.ها نتيجۀ روشن گيري ) بدون آن، تصميم4  يابد. هاي صحيح سؤاالت بنيادي دست مي ) به پاسخ3  
  ...............  دانيم كه دربارٔه تالس و فيثاغورس مي -۲۴۶

  معناي جهان تحقيق كرد. بار دربارٔه عنصر اوليۀ كيهان به ولي فيثاغورس براي نخستين ،كرد ) تالس دربارٔه عنصر اوليۀ عالَم طبيعت تحقيق مي1  
  كار برد. به معناي امروزين به را» تئوري«و » فلسفه«هاي  بار واژه براي نخستين گويند فيثاغورس برد و مي كار نمي به را» فلسفه«) تالس واژٔه 2  
  شود. گذاران فلسفه نيز محسوب مي دانند كه مانند انديشمند ديگر، فيثاغورس، يكي از پايه ) مورخان تالس را نخستين انديشمند يوناني مي3  
  ولي فيثاغورس به تلفيق فلسفه با رياضيات پرداخت. ،به مشاهدٔه حسي پرداخت ) براي پاسخ به اين سؤال كه مبدأ تغييرات چيست، تالس4  

 )سنجش سازمان حذفیات گرفنت نظر در با( ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
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  سوفسطائيان هست؟» دانيمِ چيزي نمي«سقراط و » دانمِ چيزي نمي«چه تفاوتي بين  -۲۴۷  2020

  ولي سوفسطائيان نسبت به امكان دانايي جهل مركب داشتند. ،) سقراط جهل ساده داشت لذا در پي كسب دانايي بود1  
  كردند. ولي سوفسطائيان ديگران را جاهل قلمداد مي ،پرسيد دانست لذا از ديگران سؤال مي ) سقراط خودش را جاهل مي2  
  دانم. گفت چيزي نمي ولي هدف سقراط دانايي بود و در ابتدا مي ،دانستند ) هدف سوفسطائيان كسب دانش نبود لذا چيزي نمي3  
  كرد. شمارد، تواضع مي ولي سقراط از آنجا كه در مقابل عظمت جهان، دانش خود را ناچيز مي ،تنددانس ) سوفسطائيان واقعاً چيزي نمي4  
  استنباط است؟ قابل وگوي زير كدام مطلب از گفت -۲۴۸

  »دانم. نه نمي«گويد:  و او مي» داني عروسكت كجاست؟ مي«پرسيم:  اي مي از دختربچه  

  ) چيستي و معناي معرفت براي او روشن است.2  .) او به امكان شناخت جاي عروسك باور دارد1  
  ) هنوز تحقق معرفتي براي او اثبات نشده است.4  ازايي ندارد. ) آگاهي او به عروسك فعالً مابه3  
 كدام عبارت بيان درستي از نقش پيامبر در معارف وحياني است؟ -۲۴۹
  سازد. ا به مردم منتقل ميها ر  كند و آن ) پيامبر صرفاً كلمات و عبارات الهي را شهود مي1  
  رساند. كند و با تأمل و تدبر در آن، ما را به بسياري حقايق مي ) پيامبر وحي را دريافت مي2  
  دهد. ريزد و در اختيار بشر قرار مي ) پيامبر محتواي وحي را در قالب كلمات و عبارات مي3  
  كند. بۀ شهود، هدايت مي) پيامبر مردم را به مسير تهذيب نفس و رسيدن به برترين مرت4  
  را ثابت كرد؟» ايمان به خدا«مطابق ديدگاه كدام مكتب ممكن است بتوان درستي  -۲۵۰

  گرايي ) ماده4  ) اصالت عمل3  گرايي ) نسبي2  ) پوزيتيويسم1  
  گر ديدگاه فيلسوفان مسلمان در باب اخالق است؟ كدام گزينه بيان -۲۵۱

  داند. ها را خوب و زيبا مي كند و آن ك ميها را در  ) عقل انسان فطرتاً فضيلت1  
  ) اعتقاد به خدا فقط يك پشتوانه براي فضائل نيست، بلكه يك ضمانت است.2  
  ) كسي كه در انجام فضائل تابع حكم عقل نباشد، به عقل عملي نرسيده است.3  
  ها است. سوي فضيلت به ) احساس لذت يكي از عوامل سوق پيدا كردن انسان4  
  دهد؟ تري از حملي كه در قضيۀ زير انجام شده است، ارائه مي گزينه تحليل مناسب كدام -۲۵۲

  »اند. نياز به ماده از نظر برخي فيلسوفان، عقول، موجودات كامالً مجردي هستند كه حتي در افعال خود نيز بي«  

  دليل عقلي و فلسفي است. ولي تمام اجزاي محمول، براي حمل بر موضوع، نيازمند ،) هرچند اين حمل، ضروري است1  
  بر هر ماهيتي نيازمند دليل عقلي يا تجربي است.» موجود«زيرا حمل  ،) حمل اين محمول بر موضوع، غيرضروري است2  
  شده، نيازمند دليل است. هاي حمل ولي فقط موجوديتِ عقول، برخالفِ ساير ويژگي ،) حمل صورت گرفته، ضروري است3  
  نياز به دليل است. گاه اين فيلسوفان، موجودات كامالً مجرد (حتي در افعال) است، اين حمل بي) چون تعريف عقول، از ن4  
كدام ويژگي ماهيات، مستلزم آن است كه ماهيتي كه تاكنون موجود نبوده است، بتواند موجود شود يا ماهيتي كه وجود داشته است، بتواند  -۲۵۳

  معدوم شود؟

  ) وجوب يا ضرورت بالغير2    جودباو ) رابطۀ وجوبي يا امتناعي 1  
  ) ذاتي نبودن حالت امكاني4    ) رابطۀ امكاني با وجود3  
  فرض استدالل زير چيست؟ پيش -۲۵۴

عليتـي كـه  ؛ لذادرك نيست قابل با حس» عليت«، اما دهد نشان ما به را قبيل اين از اموري و ها شكل و ها و رنگ اجسام تواند مي فقط حس«  

  »واند يك رابطۀ ضروري و واقعي باشد.ت كنيم، نمي درك مي

  اند، اشكال دارند. كنندٔه رابطۀ عليت ) داليل عقلي محض كه ثابت2  ) برخي ادراكات فقط امور ذهني ناشي از تكرار مشاهدات هستند.1  
  دست يابد. تواند مستقل از حس به شناخت حقايق ) عقل نمي4  ها ممكن است. ) اجتماع نقيضين و ايجاد خود به خودي پديده3  
گرا و خداباورِ غربي براي حل بحران معناداري زنـدگي انجـام گرفـت، درسـت  هايي كه از سوي فيلسوفان تجربه كدام توضيح دربارٔه تالش -۲۵۵

  است؟

  راد بردند.هاي معنوي دروني و عشق و عرفان براي خداوند استفاده كردند و ايمان به خداوند را به حوزٔه زندگي شخصي اف ) همگي از تجربه1  
  دند.) گروهي دليل آوردن براي وجود خدا را كنار گذاشتند و به نياز انسان به ايمان به خدا پرداختند و گروهي از داليل غيرعقلي استفاده كر 2  
  ه زندگي تجويز كردند.عنوان عامل معنابخش ب جاي ذكر داليل اثبات خدا، اعتقاد راسخ و قطعي به او را كنار گذاشتند و باور به خدا را به ) به3  
  سمتي سوق دادند كه بستري براي ارزشمند ساختن زندگي و اموري مثل عشق و عرفان فراهم شود. به هاي فلسفيِ وجود خداوند را ) استدالل4  
  براي نشان دادن امتناع تسلسل علل نامتناهي كدام بيان مناسب است؟ -۲۵۶

  رسيم كه محتاج معلول خود است. است، نهايتاً به علتي مي ) اگر هر علتي يك علت بخواهد كه خودش معلول1  
 ) اگر علتي كه معلول نباشد، نداشته باشيم، در سلسلۀ علل، علتي كه نوبت اول را داشته باشد، نخواهيم داشت.2  
  ورد.طور نامتناهي ادامه يابد، هيچ علتي نيست كه معلول آخر را پديد آ  هاي مترتب بر هم، به ) اگر تسلسل علت3  
  ماند و علت اوّلي هم نيست كه به انتظار پايان دهد. ) اگر سلسلۀ علل متوقف نشود، هر علتي منتظر علت قبلي مي4  
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  هاي فرشتگان است؟ كدام گزينه از نظر برخي فيلسوفان، از ويژگي -۲۵۷  2121

  اثبات هستند.  بلغيرقا) با عقل محض و استدالل فلسفي، 2  ها مختص و ويژٔه انبيا است. ) شهودهاي آن1  
  مشاهدٔه حسي باشند. قابل هاي مهذّب توانند براي انسان ) مي4  نياز هستند. ) از مفاهيم و استدالل مفهومي بي3  
  سينا عقل انسان از چه جهت شبيه يك انسان است؟ از نظر فارابي و ابن -۲۵۸

  بيت شود تا رشد كند و استعدادهايش شكوفا شوند.) بايد تر 2  تواند مسير كمال را طي كند و هم مسير انحطاط را. ) هم مي1  
  يابد. روش خاصي پرورش مي به ) دو بُعدي است و هر بُعد آن4  اي متناسب با خود دارد تا رشد كند و بالغ شود. ) نياز به تغذيه3  
  چيزي سبب بهترين بودن جهان طبيعت است؟ سينا چه از نظر ابن -۲۵۹

  ) داشتن اعتدال در سطح كلي4  جوي جهان ) طبع كمال3  طف و عنايت خداوند) ل2  ) ارتباط با ماوراء طبيعت1  
  ...............  اگر هم وجود اصيل باشد و هم ماهيت، -۲۶۰

  ) مغايرتي بين مفاهيم وجود و ماهيت باقي نخواهد ماند.2  ) هيچ شيء واحدي وجود نخواهد داشت.1  
  ري، واقعيت خارجي خواهد داشت.) هر تصو 4  ) كثرتي در جهان باقي نخواهد ماند.3  

  
منظور ميزان مصرف رازيانه در مادران بـاردار  دنبال بررسي اين موضوع است كه آيا جنين از حافظه بويايي برخوردار است؟ بدين محققي به -۲۶۱

دهد. اين محقـق بايـد از كـدام  وي رازيانه مورد سنجش قرار ميها را نسبت به ب كند و چندماه بعد واكنش نوزادان آن روستايي را بررسي مي

  آوري اطالعات استفاده كند؟ روش جمع

  ) آزمون4  ) مصاحبه3  نامه ) پرسش2  ) مشاهده1  
  ؟نداردوجود » رفتار«در كدام گزينه  -۲۶۲

  سرعت خورد. سبزي را به شدت گرسنه بود و يك بشقاب كامل قرمه به ) مژده1  
  هاي آنالين است. تمركز در كالس عدمدليل  ن نتيجه رسيد كه افت تحصيلي او به) فرشيد به اي2  
  قدري خسته بود كه چند ساعت خوابيد. به خانه برگشت  ) مجيد پس از اينكه از مدرسه به3  
  شد. دليل احساس ترس و خجالت، دائم پشت مادرش پنهان مي ) عطيه در اولين روز ورود به مدرسه، به4  
يك از اهداف علم تجربـي مربـوط  ، به كدام»شود در چه شرايطي احتمال شيوع ويروس كرونا بيشتر مي«براي پاسخ به اين سؤال كه تالش  -۲۶۳

  است؟

  ) كنترل4  بيني ) پيش3  ) تبيين2  ) توصيف1  
  رود كه فرد به پختگي رسيده باشد؟ از كدام مقطع زماني انتظار مي -۲۶۴

  ) اواخر جواني4  ) اواسط جواني3  اني) اواسط نوجو 2  ) اواخر نوجواني1  
  ؟نيستندبه چه دليل كودكان از لحاظ اخالقي مسئول رفتار خود  -۲۶۵

  ) با اصول شرعي، عرفي و قوانين اجتماعي آشنايي ندارند.2  ) از دليل انجام عمل اخالقي آگاهي ندارند.1  
  ونه بايد با ديگران رفتار درست داشته باشند.دانند چگ ) نمي4  ) در ابتدا هيچ تصوري از كار خوب يا بد ندارند.3  
  كدام عبارت درست است؟ ،حركتي در كودكي -در رابطه با رشد جسماني -۲۶۶

  آيد. دست مي ) مهارت درست كردن پازل قبل از مهارت بستن بند كفش به1  
  شود. زدن بعد از نشستن مستقل ايجاد مي ) توانايي غلت2  
  آيد. دست مي يش از نشستن مستقل به) توانايي ايستادن با كمك پ3  
  آيد. وجود مي ) بلند شدن از وضعيت نشسته پيش از ايستادن مستقل به4  
محمد در جلسۀ آزمون مشغول يكي از سؤاالت شد، ولي نتوانست پاسخ آن را بدهد، چون متوجه معنا و مفهوم آن نشده بود. در اين مثـال  -۲۶۷

  دچار مشكل شده است؟ فرايندكدام 

  ) ادراك4  ) توجه3  ) تمركز2  ) احساس1  
  كاركرد است؟  رو بيانگر كدام پيدا كردن اعداد انگليسي پنهان در تصوير روبه -۲۶۸

  ) رديابي درست عالمت1  

  زنگي به ) گوش2  

  جو و ) جست3  

  ) خطاي ادراكي4  

 
 

 ۱۴۰۰ سال رسارسی آزمون محدودۀ مطابق جامع
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ها رخ فرايندترتيب كدام  ، به»است و چقدر از ما دور استدهيم كه صدا كج تشخيص مي«و » كنيم نواز بلبل گوش مي به صداي گوش«وقتي  -۲۶۹  2222

  داده است؟

  ادراك -) توجه4  توجه -) احساس3  توجه -) توجه2  ادراك -) احساس1  
  كنند؟ حافظه اشاره مي  ترتيب به كدام هاي زير به ويژگي -۲۷۰

  ن استفاده از اطالعات است.تأثير ميزا كند و تحت مدت كوتاهي نياز داريم، ذخيره مي به الف) مطالبي را كه  

  سازي كوتاه يعني حداكثر چند دقيقه است. سازي اطالعات در آن، فقط ذخيره ب) مالك ذخيره  

  كاري -) كاري4  مدت كوتاه -) كاري3  كاري -مدت ) كوتاه2  مدت كوتاه -مدت ) كوتاه1  
  هاي زير مربوط به حافظۀ رويدادي است؟ يك از گزينه كدام -۲۷۱

  از چه مثالي استفاده كرد؟ 8) معلم در ابتداي تدريس فصل 2  الي روزانه به كرونا در كشور ايران چقدر است؟) آمار ابت1  
  هاي ترافيكي ساعت چند تا چند است؟ ) محدوديت4  شود؟ ) چه عواملي منجر به بروز خالقيت در كودكان مي3  
  ي دارد؟يك از عوامل ايجاد فراموشي ارتباط بيشتر عبارت زير با كدام -۲۷۲

  »تر خواهد بود.  در توجه، هرچه آگاهي شما بيشتر باشد، نوع توجه هم ارادي«  

  هاي بازيابي ) مشكالت مربوط به نشانه2    رمزگرداني عدم) 1  
  ) گذشت زمان4    ) تداخل اطالعات3  
اي طـوالني از  سـت. مراجـع تاريخچـهپرسد كه براي حل چه مشكلي مراجعه كرده ا شناس از مراجع خود مي در يك جلسۀ مشاوره، روان -۲۷۳

كند. در اين موقعيـت  شناس را گيج مي كند، طوري كه روان كند و به چندين مشكل تحصيلي و عاطفي اشاره مي اش را بيان مي اتفاقات زندگي

  يك از مراحل حل مسئله بايد انجام شود؟ كدام

  حل ) بازبيني و اصالح راه4  لح ) ارزيابي راه3  حل مناسب كارگيري راه ) به2  ) تشخيص مسئله1  
خواهد هر سه را به آن طرف رودخانه ببرد، بدون اينكه علف و گوسـفند خـورده  چوپاني يك گرگ، يك گوسفند و مقداري علف دارد و مي -۲۷۴

  شود؟ هاي حل مسئله انجام مي يك از روش شوند. اين كار با كدام

  لوب) كاهش تفاوت وضع موجود با وضع مط2    ) خرد كردن1  
  ) شروع از آخر4    ) بارش مغزي3  
  چيزي بستگي دارد؟ موفقيت و سالمت يك فرد و حتي يك جامعه به چه -۲۷۵

  ) كاهش فشارهاي رواني2    كارگيري فنون بهسازي حافظه ) به1  
  گيري ) چگونگي تصميم4    هاي درست اسناددهي ) روش3  
سالگي بايد ازدواج كند، به خواستگار خود جـواب مثبـت داده اسـت. دوسـت او لـيال  ۳۰خاطر اينكه والدينش اصرار دارند قبل از  سارا به -۲۷۶

خاطر عذاب وجـدان و  خواستگاري دارد كه چندين بار از او خواستگاري كرده و جواب رد شنيده و اخيراً دست به خودكشي زده است. ليال به

  گيري برخوردارند؟ ترتيب سارا و ليال از كدام سبك تصميم بهترحم نسبت به خواستگارش تصميم گرفته كه به او جواب مثبت بدهد. 

  احساسي -) منطقي4  تكانشي -) منطقي3  احساسي -) وابسته2  تكانشي -) وابسته1  
منظور در هر مورد بايد نكاتي را رعايـت   هاي درستي داشته باشد. بدين خواهد در تحصيل، انتخاب رشته و شغل آينده، انتخاب فردي مي« -۲۷۷

  يك از عوامل نگرشي مربوط است؟ اين عبارت به كدام» د.كن

  ) ادراك كنترل و كارايي4  ) باورها و نظام ارزشي3  ) اراده2  ) هدفمندي1  
هـاي اسـناددهي  يـك از روش داند، از كـدام گر و مستبد مي نفس خود را داشتن مادري سرزنش بودن اعتمادبه اي كه علت كم ساله ۳۰فرد  -۲۷۸

  د؟كن استفاده مي

  كنترل  قابل -ناپايدار -) دروني2    كنترل غيرقابل -ناپايدار -) بيروني1  
  كنترل غيرقابل -پايدار -) دروني4    كنترل غيرقابل -پايدار -) بيروني3  
  يك از عالئم فشار رواني ذكر شده است؟ ترتيب كدام در مثال زير به -۲۷۹

و متوجـه  آيد هايش را تيز كرد تا ببيند صدا از كجا مي گوشگهان صداي عجيبي شنيد. زدن بود كه نا  تنهايي در جنگل در حال قدم سعيد به«  

  .»سمت او شليك كرد به، تفنگ خود را برداشت و شدت ترسيد بهباشد. سعيد  سمت او مي به شد يك خرس در حال حمله

  رفتاري -هيجاني -) شناختي4  يرفتار  -شناختي -) شناختي3  هيجاني -شناختي -) جسماني2  جسماني -هيجاني -) جسماني1  
  هاي زير چيست؟ شناختي در مثال ترتيب نقش متغيرهاي روان به -۲۸۰

  »درد مزمن شده است. صحبت، دچار معده هاي شديد و نداشتن هم دليل تنهايي فردي به«  

  »دهد. شان ميكم عالئم افسردگي را ن تواند با كسي دوست شود و كم علت وجود سوختگي روي صورتش نمي كودكي به«  

  عامل رواني -) پيامد رواني4  پيامد رواني -) عامل رواني3  عامل رواني -) عامل رواني2  پيامد رواني -) پيامد رواني1  
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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 ۴ تیر ۱۴۰۰ (مرحلۀ ۱۹)

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 یدتوان می شام گرامی، داوطلب

  هوشمند گوشی ۀوسیل به باال تصویر
ـاگرام  صفحۀ به خود، تبلت یا و اینست

  شوید. وارد دو گزینه مؤسسه
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سؤال طراحان اسامی
عمـومی هـای درس ریحیـتشـ پاسخ

 

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ

  

۲  
۳  
    مهم  رهایتذک   ۱۵

  

  

 ماننــد خــود یــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ی،گرامــ داوطلــب 

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

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

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

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

  .یدشو gozine2.irwww.آدرس  به دو ینهگز

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

  .اید منوده انتخاب خودتان که است

 ــۀ آزمایشــی آزمــون های کارنامــه ــه ۱۹ مرحل ــا ،کامــل صــورت ب فاصــلۀ ب

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

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

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

 پیگیری منایید. خود شهر
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 ۱۴۰۰رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ علمی تئهی اسامی
ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عموم
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|.................................. زابن و ادبیات فاریس
 الدین افشین محیمسئول درس: 

موسوی نرگس  شجاعی علیرضا  الدین محی افشین  غالمی بوالفضلا

|....................................................... 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 قریشی  سید میالد

ــ گـروه ــیریاضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ            ــ

 
روه
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م

  :
ری

شاک
ید 

 س
مد

مح
میر

د ا
  ریاضیاتسی

  مسئول درس:
سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... گروه ریایض  
 

  

  یارس ارشدی  زاده حسین شفیع مهرداد کیوان 
 پورحسینی امیدرضا  میراسالمی محسن سید   یبیخط رشیف علیرضا

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

 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

ــی گروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   انسان
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|............................................................ اقتصاد
 امیر محمدبیگیمسئول درس: 

 ساز میرتا چینی

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

 ابوالفضل قاضی

|........................................... عریب اختصایص
 زاده محمدصادق رمضانی: مسئول درس

 سید اسحق بلندنظر

|............................................................... اتریـخ
 پور محمداسماعیل سلمانمسئول درس: 

 زهرا نعمتی

|............................................................ جغرافیا
 پور انمحمداسماعیل سلممسئول درس: 

 محمدصالح فتاحی

|.............................................. شنایس جامعه
 عاطفه محمدیمسئول درس: 

 محمدزمان کبیر

|............................................. منطق و فلسفه
 حمید سودیان طهرانیمسئول درس: 

 حمید سودیان طهرانی  عظیم قاهری مغانی

|................................................. شنایس نروا
 ضحی سکاکیمسئول درس: 

 نرگس نظرپور سیمین زاهدی 
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ تیر ۴ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  

  ۲و  ۱واژگان فارسي *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱

  معادل معنايي در صورت سؤال ندارد:» محنت«فقط واژٔه  ۳در گزينۀ   

  / رهايي دادن: استخالص/ آسان گرفتن: مسامحهخايب: نااميدجوانمردي: حميّت/ فرياد بلند: نهيب/   

  ها: ساير گزينه  

  و تخلّص معادل معنايي ندارند. ، منكر: محنت۱زينۀ گ  

  : تخلّص و اهمال معادل معنايي ندارند.۲گزينۀ   

  و اهمال معادل معنايي ندارند. شماتت، منكر: ۴گزينۀ   

  ۳فارسي  ۱۷۴تا  ۱۶۵هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲

  ها: معني درست واژه  

  آويخته/ شيدايي: ديوانگي/ طيلسان: نوعي ردا/ آزرم: شرم و حيا/ هيون: شتر فروش/ آوند: خمّار: مي  

  ۳و  ۲، ۱واژگان فارسي *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۳

  وه) نادرست هستند.برداري و اطاعت) و محمل (كجا هاي دولت (دارايي، زمان فرمانروايي)، طوع (فرمانبري، فرمان ترتيب واژه به ۴و  ۲، ۱هاي  در گزينه  

  ۳فارسي  ۱۷۴تا  ۱۶۵هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۴

  ها: صورت صحيح واژه  

  ) زن و پندار: ظن و پندار۲    القصوي القسوي: غايت ) غايت۱  

  ) همايل و محافظ: حمايل و محافظ۴    اباع و امتناع: ابا و امتناع) ۳  

  گرد گرد: داروغه و شب ) داروقه و شب۶    سلۀ ارحام: صلۀ ارحام) ۵  

  ۲فارسي  ۱۶۵تا  ۱۶۱هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۵

  صورت صحيح عبارت:  

تـالش)  ( جهـداي) بر سر نهاد اشارت كرد، صفير ناي و كوس به آسمان خاست، ميمنه را دستور داد تا  كالهخود نقره ( سيمينچون خودِ   

كدام را حاصـل  حوالي غروب) ادامه يافت و ظفر هيچ جنگ) تا قُرب غروب ( ضربه) دشمن از آن سو بيمناك بود. غزا ( ( زخم كنند كه از

  غلط  ۳نبود. 

  ۱فارسي  ۱۲۷و  ۱۱۶، ۱۱۰، ۸۳هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۶

  ها: بررسي گزينه  

  متاع مطاع الف)   

 طبع تبع ج)   
  تاريخ ادبيات جامع*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۷

  تصحيح موارد نادرست:  

  ديوار: جمال ميرصادقي -سانتاماريا: سيد مهدي شجاعي -ماه نو و مرغان آواره: رابيندرانات تاگور  

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

  ها: بررسي گزينه  

  : تضاد: خفي و جلي/ تشبيه: ندارد/ جناس: جال و جلي۱ گزينۀ  

  است و پست -: تضاد: ندارد/ تشبيه: من مانند خاك هستم/ جناس: است و اسب۲گزينۀ   

معني  : تضاد: طاق (مصراع دوم) و جفت/ تشبيه: طاق دو ابرو/ جناس: طاق (در مصراع اول به بناي خميدگي) و طاق (در مصراع دوم به۳گزينۀ   

  تا) جناس همسان دارند.يك

معني فعل ماضي از ديدن)  معني چشم) و ديده (در مصراع دوم به : تضاد: ديده و نديده/ تشبيه: ندارد/ جناس: ديده (در مصراع اول به۴گزينۀ   

  جناس همسان دارند.

  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۹

  بينا شدن چشم يعقوب با بوي پيراهن يوسف اشاره دارد.تلميح: بيت ج: به داستان   

  : صحبت خشكهآميزي: بيت  حس  

  قبول و متناسب با ساعد) قابل ها (معني غير دست -۲قبول)  پدر رستم (معني قابل -۱ايهام تناسب: بيت الف: دستان:   

  تشبيه مرجّح وجود دارد.داند و  تر از نبات مي صورت پنهاني لب يار را شيرين تشبيه: بيت د: شاعر به  

  جناس: بيت ب: است و دست  
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  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۰

  مجاز از گلستان و گلزار» چمن«مجاز:   

  جناس: بوستان و دوستان  

  و نسرين تناسب دارد. در اين بيت در معني توجه و ميل است، اما در معني بخشي از گياه با الله» برگ«ايهام تناسب:   

  مراعات نظير: بوستان، چمن، الله و نسرين  

  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۱

  ها: بررسي گزينه  

عاره: ) حسن تعليل: علت آنكه صدف در ته دريا قرار گرفته است، خجالت كشيدن از احسان و نيكويي ابر نيسان دانسته شده اسـت./ اسـت۱  

  خجالت كشيدن صدف و پنهان شدن او زير دامن دريا تشخيص و استعاره دارد.

  ) جناس همسان: شور (مزٔه شور) و شور (غوغا) جناس همسان دارد./ اسلوب معادله: ندارد.۲  

كبوتر و شاهين)/ تشبيه: مرغ دل قبول و متناسب با مرغ و  پرندٔه شكاري (معني غيرقابل -۲قبول)  دوباره (معني قابل -۱) ايهام تناسب: باز: ۳  

  اي دارد. واژه ابرو تشبيه درون اضافۀ تشبيهي است و كمان

غير از  گويد: اي فروغي به كند و مي ) از چشم تو بر زمين افتاد (در اين معني شاعر يعني فروغي خود را خطاب مي۱) ايهام: ز چشم تو فتاد: ۴  

ارزش شد (در اين حالت  بي -۲آورد؟)  آيد و آن را به حساب نمي دي كه دريا هم در نظرش نمياي دي اشكي كه از چشمان تو افتاد، آيا قطره

  است...)/ تضاد: قطره و دريا  ارزش شده اليه است: غير از اشك فروغي كه از چشم تو افتاده و بي فروغي مضاف

  ۱سي فار ۱۳۸و  ۸۱، ۴۱، ۱۹هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۲

  ها: بررسي گزينه  

: رزمش همه با نصرت (است)/ رسمش همه نيكو (است)/ روزش همه با دولت (است) و كارش همه زيبا (است)/ شاها (منادا يـك فعـل ۱گزينۀ   

  قرينۀ معنوي فعل محذوف به  ۶قرينۀ معنوي دارد)  قرينۀ معنوي دارد)/ ملكا (منادا يك فعل محذوف به محذوف به

بين جمالت  ،هر دو واو زمش همه با نصرت (است) و رسمش همه نيكو است/ روزش همه با دولت (است) و كارش همه زيبا است : ر۲گزينۀ   

  كار رفته است. واو عطف بين دو واژه به آمده است بنابراين واو ربط هستند/ ظفر و فتح 

  ند.: بيت فاقد جملۀ مركب است و تمامي جمالت هر دو بيت ساده هست۳گزينۀ   

  ) كارش/ فاقد تركيب وصفي۴) روزش ۳) رسمش ۲) رزمش ۱هاي اضافي بيت اول:  : تركيب۴گزينۀ   

  ۲فارسي  ۱۳۲و  ۴۳هاي  صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۱۳

  هاي پيشين: وابسته  

  موجود كدام) ۴  فطرت اين) ۳  سرشت اين) ۲  گل زيباترين) ۱  

  هاي پسين: صفت  

   ابدي) فطرت ۴  ابدي) سرشت ۳  جاودانيگل  )۲  ايدارناپ) جان ۱  

  زالل) آواز ۵  

  دستور جامع*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۱۴

  كنيم: هاي دستوري جمالت را مرتب مي كردن نقش براي مشخص  

  اليه) روشن (مسند) است، از گوهر است. افتن (نهاد) بي فروغ دل (متمم) گوري تار (مسند و صفت) است، اگر دلِ گنجينه (نهاد و مض  خانۀ  

  ۲فارسي  ۵۴ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۵

  بررسي ضماير متصل در ابيات:  

  متمم چون برون از بادٔه ياقوت فام براي من، قوت نيست  فامم، قوت نيست  چون برون از بادٔه ياقوت  

  تممم قوت جان به من بده  قوت جانم دِه   

  مفعول درد و غم چون من را از پا افكند  درد و غمم چون ز پا فكند   

  اليه مضافٌ كار دل من چون ز دست رفت چه تدبير  كار دلم چون ز دست رفت چه تدبير؟   

  ۳فارسي  ۵۵و  ۵۴، ۲۰هاي  صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۶

  ها: بررسي گزينه  

  است).» بريدن«فعل جمله ماضي نقلي از مصدر ( يده است. اين جمله فاقد مسند استنبد فيروزه را برالف) صبح، فرق گ  

  مسند است.» نشنيده« بپندار)  بگير ( نشنيدهب) آن را   

  وجود ندارد): فاقد مسند است. نهاد) نيست ( ج) بيم تنهايي (  

  مسند) [است]: بيت دو مسند دارد. نهاد) دانه ( و خالت (مسند) [است]  د) اي (معشوقي كه) زلف تو (نهاد) دام (  

  معني گرداندن نيست): فاقد مسند. ) او بر همۀ عالم، ستم كرده است (فعل كردن نياز به مسند ندارد، زيرا بهه  
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  ۲فارسي  ۵۸ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۱۷

  شده است.  ) ازلي بودن عشق است و اينكه پيش از آمدن به اين دنيا عشق در سرشت انسان نهادهه( مفهوم مشترك بيت سؤال و ابيات (ب)، (د) و  

  مفهوم ساير ابيات:  

  رسد. الف) هركس راضي به تقدير باشد به خوشي هميشگي مي  

  ج) فراگير بودن عشق  

  ۲فارسي  ۲۰صفحۀ *  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۸

  كند به دنيا و مافيها توجهي ندارد. و بيت صورت سؤال اين است كه كسي كه قناعت مي ۴نۀ مفهوم مشترك گزي  

  ها: مفهوم ساير گزينه  

  يار بودن : ترجيح يار بد بر نداشتن يار/ سختي بي۱گزينۀ   

  نشيني و دوري از تعلقات مادّي : توصيه به گوشه۲گزينۀ   

  ارزش بودن زندگي مادّي  : بي۳گزينۀ   

  ۳فارسي  ۱۵۳ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۱۹

اي  كند كه نخنديـد و در گوشـه صراحتاً سفارش مي ۴بيت صورت سؤال توصيه به خنديدن در هر شرايطي دارد، اما كامالً برعكس بيت گزينۀ   

  غمگين بنشينيد.

  ها: مفهوم ساير گزينه  

  نخوريد.هاي ديگران را  : فريب تعريفات و ستايش۱گزينۀ   

  انديشي  : عاقبت۲گزينۀ   

  : پنهان شدن غم و غصّه در پشت خنده۳گزينۀ   

  ۱فارسي  ۳۲ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۰

مفهـوم ايـن  ۲ها نبايد نااميد شد. در گزينۀ  رسد و در سختي است كه بعد از سختي راحتي مي بر اين نكته تأكيد شده  ۴و  ۳، ۱هاي  در گزينه  

  است و بايد با همۀ شرايط آن ساخت.  آميخته وجود ندارد و صحبت از اين است كه سختي و راحتي دنيا به هم 

  ۳فارسي  ۲۲صفحۀ *  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ: پاسخ -۲۱

  هاي مادي ): توصيه به ترك عاليق و خواسته۳) و (۲)، (۱مفهوم مشترك ابيات (  

  كرم چيزي نخواه. (توصيه به عزّت نفس داشتن) ): از اهل۴مفهوم بيت (  

  ۳فارسي  ۱۴درس *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ: پاسخ -۲۲

  است. ۱هاي ناچيز، مفهوم مشترك صورت سؤال و گزينه  ترجيح معشوق بر خواسته  

  مفهوم ساير ابيات:  

  : عشق در همۀ ذرّات جاري است.۲گزينۀ   

  عشق را ندارد.: هركسي شايستگي راز ۳گزينۀ   

  جا حضور دارد؛ اما هركسي قدرت درك آن را ندارد. : عشق همه۴گزينۀ   

  ۱فارسي  ۱۱۶ صفحۀ*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۳

  هايي همچون آدمي دارند. ههايي كه چهر ها است: ابليس رياكاري و دورويي انسان ۴و  ۳، ۱مفهوم مشترك بيت صورت سؤال و ابيات   

  اما مفهوم بيت دوم، توصيه به اين نكته دارد كه آدمي بايد پيش از مرگ، اختيار خود و اعمالش را از دست ابليس بستاند.  

  ۱فارسي  ۱۰۳ صفحۀ*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ: پاسخ -۲۴

  ترجيح پيشگيري بر درمان است. ۳مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينۀ   

  ها: مفهوم ساير گزينه  

  : وصف رياكاران و ظالمان۱نۀ گزي  

  كند./ تأثير همنشين ناباب : ذات افراد تغيير نمي۲گزينۀ   

  : مسؤولين بايد در خدمت مردم باشند، نه برعكس.۴گزينۀ   

  ۳فارسي  ۵۲ صفحۀ*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ: پاسخ -۲۵

  رسد. ه درك حسن نميهمانند عبارت سوال سخن از اين است كه جز عاشق كسي ب ۲در گزينۀ   

  ها: مفهوم ساير گزينه  

  دليل حسن معشوق ) غرور عاشق به۱  

  ) افزون شدن حسن سبب افزون شدن عشق است.۳  

  ) از وقتي حسن جلوه كرد، عشق در دل عاشق ايجاد شد.۴  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

  

 
سخ

پا
 

حی
رشی

ت
 

ون
آزم

 ۴ 
 تیر

۱۴
۰۰

    |
وه

گر
 

شی
مای

آز
 

وم
عل

 
سان

ان
  ی

۶  

 

  ۳ن عربی، زبان قرآ  جامع*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۶

  ها:  بررسی سایر گزینه  

  ترجمه نشده است. » ما«ماضی است/ » شاء«زائد است/ » هیچ« ) الی نفی جنس نیست ۱  

  نیست.» ال أملک«اصالً معادل » توانم برسانم منی«زائد است/ » هیچ« ) الی نفی جنس نیست ۲  

  بیاید. » قطف«جمع بسته شده است؛ ضمناً ساختار آیه حرص نیست که با » ها زیان) «۳  

  ۳عربی، زبان قرآن  جامع*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۲۷

 )/ لسـان صـدٍق: یـادی نیکـو۳و  ۲های  نامناسب است/ حظّي: بخت و سهم و قسمِت من (رد گزینه ۲)/ ساختار ابتدایی ۱الله: پروردگار (رد گزینۀ   

  ) (اآلَخرین: دیگران)۳و  ۱های  ه)/ اآلِخرین: آیندگان (رد گزین۳و  ۱های  (رد گزینه

  ۳عربی، زبان قرآن  ۲درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۸

  ها:  بررسی سایر گزینه  

  ساختاری نادرست است/ هذه الّتقنّیة: این فّناوری/ حلَّت: حل منوده است.» بود کهدر سال گذشته ) «۱  

    در عربی معادل ندارد.» تواند حل مناید می«هایشان/ هذه التّقنیّة: این فنّاوری/  بیوتهم: خانه»/ کثیر« است نه» أکرث«بیشرت نادرست و معادل « )۳  

  معادل دقیقی نیست. » بیشرت مشکالت«حذف شده و دو جمله به یک جمله تبدیل شده است/ » َعِمل) «۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۵درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۲۹

  هـا)/  امـر اسـت (رد سـایر گزینـه» إسـتعیني: یـاری بگیـر)/ «۴و  ۳هـای  )/ الحنونة: مهربان (رد گزینـه۳زمیلة: همکار، همکالسی (رد گزینۀ   

  )۴)/ و إن کانت صعبة: هرچند سخت باشد (رد گزینۀ ۳کّل األمور: همۀ کارها (رد گزینۀ 

  ۳ربی، زبان قرآن ع ۴درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۰

)؛ ۳جملۀ حالیه است (رد گزینۀ » و هم یعیشون)/ ««۳و  ۱های  آینده و مجهول است (رد گزینه» سوف یحاَسبون«مهم نیست/ » إنّ «ترجمۀ   

  )۴و  ۱های  )/ عیش الفقراء: مانند فقرا (رد گزینه۴جایی این گزینه نادرست است/ يف الّدنیا: در دنیا (رد گزینۀ  ضمناً ساختار جابه

  ۲عربی، زبان قرآن  جامع*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۱

  )/ أمـرين: ۴و  ۲هـای  هـر دو درسـت هسـتند (رد گزینـه» معلّم از سخن من خوشش آمده بـود«و » زده کرده بود سخن من معلّم را شگفت«  

» تُکَتب: نوشته شود)/ «۴)/ فوق اللّوحة: باالی تخته (رد گزینۀ ۱زینۀ )/ تلک العبارة: آن عبارت (رد گ۴و  ۲های  به من دستور داد (رد گزینه

  )۴و  ۱های  مجهول (رد گزینه

  ۲عربی، زبان قرآن  جامع*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۲

)/ الحضـارات ۳شناسـان (رد گزینـۀ  )/ املستشــرقین: رشق۴و  ۲هـای  )/ هذا ال یعني: این بدین معنا نیست (رد گزینه۳لکن: ولی (رد گزینۀ  و  

)/ ۴هـا (رد گزینـۀ  ها)/ عـدد مـنهم: تعـدادی از آن )/ مل تقّدم: تقدیم نکرده (رد سایر گزینه۴و  ۲های  های اسالمی (رد گزینه اإلسالمّیة: متّدن

  )۲اند (رد گزینۀ  کانوا منصفین: با انصاف بوده

  ۲عربی، زبان قرآن  جامع*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  ها:  بررسی سایر گزینه  

  ) اگر صرب تلخ باشد، عاقبتش شیرین است!۱  

  ماضی است. » جعل«زائد است/ » ظرفی است که) «۳  

  درست است. » کارهای نیک«زائد است/ » و«صفت است/ » املشفق) «۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  جامع*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  درست است. » ترک نکنند« مضارع التزامی  مضارع  ّل لع  

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

  نامناسب است. ۴جایی در گزینۀ  )/ ضمناً جابه۴و  ۳های  کند: یستهلک (رد گزینه )/ مرصف می۴و  ۲های  ترین عضو: أهّم عضو (رد گزینه مهم  

 نتترجمۀ م:  

آورم  نگرم، به یـاد مـی تر نگردانده است! وقتی به گذشته می اند، زندگی من را آسان هایم، هامنا آنچه که به من آموخته بر اساس تجربه«

دانیم که یکی از اهداف از رفنت به مدرسه، آماده شدن برای زندگی در  ها نبود! همۀ ما می هایی که در مدرسه بودم، بحثی دربارۀ شغل سال

هـای مختلـف  ها نگـاهی کلّـی دربـارۀ شـغل آموزان توّجه کنند تا به آن ها و فنون برای دانش ینده است، بنابراین مدارس باید به رشح شغلآ

کنم شغل پدرشان را از کودکی بیاموزند  ویژه به کسانی که از درجۀ هوشی متوسطی برخوردارند! به بسیاری از پرسان، پیشنهاد می بدهند، به

تر برای انتخاب آن (شغل) بهره خواهند برد! گاهی برای مـن  شود، از یک افق گسرتده ها بیشرت می شان از شغل شخاص، وقتی اطّالعاتو این ا

زده  هـا قطعـاً مـرا شـگفت کـردم و آن دهند که هرگـز قـبال آن را تصـّور منی شوم که چیزهایی انجام می آید که با اشخاصی مواجه می پیش می

بسـا سـبب ایـن غفلـت ایـن اسـت کـه اکـرث  کـردم! چـه شد، احساس نشـاط می ها در مدرسه به من چیزی گفته می دربارۀ آن کردند و اگر می

  »ها خودشان چنین دیدگاه محدودی را داشتند! مدرسه
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  ۳عربی، زبان قرآن  جامع*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۶

  »!ظام آموزشی، او را برای زندگی آینده هدایت نکرده استن«کند که  در جملۀ اّول، نویسنده شکایت می  

  ها: ترجمۀ سایر گزینه  

  اش نپرداختند! ) معلّامنش به مشکالت درسی۱  

  ) آموزش برایش دشوار بود!۳  

  اند! گونه که باید به آموزش او نپرداخته ) والدینش آن۴  

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

  »های پدرانشان امکان پذیر است! ها استفاده و بهره بردن از شغل که برای آن«کند  نویسندۀ منت به پرسان پیشنهاد (توصیه) می  

  ها: ترجمۀ سایر گزینه  

  های پدران خود را دنبال کنند! جای اینکه شغل های دیگر مشغول شوند (کار کنند) به ) که به شغل۱  

  های پدران خود آشنا شوند! غیر از شغل هایی ) که با شغل۲  

  ها سعادمتند شود! ) از حرفۀ پدرانشان پیروی نکنند را تا زندگی آن۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  جامع*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۸

  »های مختلف یاد دادن شغل«در سطر آخر منت چیست؟ » غفلت«قصد نویسنده از   

  ا:ه ترجمۀ سایر گزینه  

  ) مردان دارای هوش متوسط!۴  ) دیدگاه محدود!۳  ) شغل پدرها!۲  

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

  »!ها غافل بودند از آموزش شغل«ها  کند؛ زیرا آن نویسنده، مدارس را رسزنش می  

  ها: ترجمۀ سایر گزینه  

  کردند! های پرسان را محدود ) انتخاب شغل۱  

  نظر بودند! ) کوتاه۴  عادی بودند! ) در آموزش غیر۲  

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

  ها: بررسی سایر گزینه  

  »معّدل«مفعوله  » معّدل«متعّد/ فاعله  للغائبیَن/ الزم  ) للغائبیِن ۱  

  »م ل ک«ن حروفه الزّائدة، حروفه األصلّیة الّتاء م ) الّتاء من حروفه األصلّیة ۲  

  من باب له حرفاِن زائدانِ  للغائبیَن/ من باب له حرف زائد  ) للغائبیِن ۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  جامع*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۱

  ها: بررسی سایر گزینه  

  فاعله معه » أشیاء«) فاعله ۲  

  ثاليثّ مجرّد  ) مزید ثاليّث ۳  

  متعدٍّ  ) الزم ۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  جامع*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۲

  ها: بررسی سایر گزینه  

  إسم فاعل ) إسم مفعول ۱  

  صفت و مجرور حال و منصوب »/ إختالف«مصدره  » تخلّف«) مصدره ۳  

  »املهن«صفة للموصوف  » املهن«إلیه للمضاف  ) مضاف۴  

  ۳عربی، زبان قرآن  جامع*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱اسخ: گزینۀ پ -۴۳

  یُْغلَبون ؛ لذا فعل باید مجهول بیاید شوند مغلوب میاسیران در جنگ   

  »ُعداة« » دشمنان«همچنین   

  » حرکت دادِن شبانه«معنای  األُرسة: خانواده/ األَِرسّة: جمع رسیر (تخت)/ اإلرساء: مصدر به»/ أسیر«دّقت: األرسی: جمع مکّرس   

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

  ها شناس/ نجمة: یک ستاره/ نُجوم: ستاره ُمنّجم: ستاره  

  ارتباط است.  است و با بقیه بی» معدن«معنای  به» َمنَجم«ولی   

  ۱بان قرآن عربی، ز  ۱درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۵

  رود نه مثّنی. کار می برای جمع انسان به» أولئک«  
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  ۱عربی، زبان قرآن  ۸درس *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۶

  ) ع ط ي۴  ) ع و ن۳  ) ظ ن ن۲  ) غ ن ي۱  

  نون وقایه داریم.  ۴در گزینۀ   

  ۲عربی، زبان قرآن  جامع*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۷

  و در جایگاه فعل رشط، حتامً نافیه است. (معادل مضارع التزامی منفی)» أن، کي، حّتی«بعد از » ال«) حرف ۱  

  ».علّت«است نه » امر«برای بیان » لـِ ) «۲  

  ناهیه است نه نافیه.» الی«دهد که  نشان می» نُجالِس «) با توّجه به عالمت ۳  

  و لذا حرف جّر است.  شود مصدر است و اسم محسوب می» تناُول) «۴  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۴درس *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۸

  همواره الزم است. » إنفعال«ال تَقطْع (نرب)/ باب  ال تنَقطْع (بریده نشو)   

  است. » تعلّم: یادگیری«و » تعلیم: یاد دادن«دهد)/  یُعلّم (یاد می گیرد)  یتعلَّم (یاد می  

  گردند.  تبدیل به فعل متعّدی می» إفعال«در باب » خرج«و » دخل«کند)/  یُدِخل (وارد می شود)  ل (وارد مییَدخ  

  ۲عربی، زبان قرآن  ۴درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۹

  اسم خاص است. » سعید« ۳با توّجه به معنای عبارات در گزینۀ   

  نام نهاد!» سعید« ترم، فرزند عزیزش را خواهر بزرگ  

  ) سعیدة: سعادمتند۴  ) سعیدة: خوشبخت۲  یمن ) سعید: خوش۱  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۱درس *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۵۰

  ها:  بررسی گزینه  

  (مفرد) » أنّ «خرب » شهید) «۱  

  (فعلیه)» إنّ «خرب » یدافع) «۲  

  (مفرد)» إنّ «خرب » راجعون) «۴  

   حروف مشّبهه نداریم. ۳گزینۀ دّقت: در   

  

  ۲ زندگي و دين ۲۲۶ و ۲۲۵ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۱

   رسد يم فرا يجنس بلوغ از پس يمدت كه يفكر و يعقل بلوغ يديگر و يجنس بلوغ ييك :است بلوغ دو نيازمند ازدواج، يبرا يآمادگ.  

   آن در دهـد، پاسـخ خـود يجنسـ نياز به »نادرست ٔهويش« به ييعن دين يسو از هشد مطرح يها شيوه از غير يا شيوه به بخواهد يفرد گرا 

  .شكند يم را او شخصيت و كند مي پژمرده را فرد روان و روح يچند از پس گناه، از برخاسته يآن لذت ،صورت

  ۱ زندگي و دين ۱۵۶ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۲

 زنـان حجاب و پوشش .كردند يم آمد و رفت يعموم هاي لمح در كامل پوشش با بودند، زرتشت نييآ رويپ عموماً كه اسالم از قبل يرانيا زنان  

 در حجـاب گسترش يصلا منشأ را باستان رانيا توان يم كه باورند نيا بر يغرب مورخان از يبرخ يحت كه بود برجسته چنان ،باستان رانيا در

  .دانست جهان

  ۳ زندگي و دين ۴۵ و ۴۴ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۳

   نيمنؤرالميام فيشر ثيحد  كـه اسـت عمـل ظـاهر و شكل به نسبت تين تياهم انگريب ،است شده اشاره آن به الؤس صورت در كه 

  .كند يم انيب را مطلب نيمه هم، »عمله من ريخ منؤالم يّةن« ينبو ثيحد

   يفـاعل حسـن امـا ي،فاعل هم و باشد داشته يفعل حسن ديبا هم ،عمل كه معنا نيا به .است يفاعل حسن به توجه انگريب ياله تين تياهم 

  .است تر مهم

  ۳ زندگي و دين ۱۲۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۵۴

  ».كرد خواهد شاد را او امتيق روز خداوند آنكه مگر كند، شاد را خود محارم از يزن كه ستين يمرد چيه« :ودفرم يم خود اراني به  خدا رسول  

  .دهد يم نشان را مطلب نيهم هم )ازواجا انفسكم من( عبارت كه است خانواده گاهيجا به توجه و زن منزلت ياياح انگريب فيشر ثيحد نيا  

  ۳ زندگي و دين ۳۴ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۵

 و ايـبال هنگام در و آورند يم يرو خدا به راتيخ نزول هنگام در كه هستند يمقطع عابدان همان ،پرستند يم ديترد يرو از را خدا كه يكسان  

 مـن النّـاس من و( ۀفيشر يۀآ هك است آشكار انيز همان اي آخرت و ايدن در خسران ها آن ياخرو فرجام و گردانند يم بر رو خدا از ها بتيمص

 مطلـب نيا به )نيالمب الخسران هو ذلك ةاآلخر و ايالدّن خسر وجهه يعل انقلب ةفتن اصابته ان و به اطمانّ ريخ اصابه فان حرف يعل اهللا عبدي

  .دارد اشاره
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  ۱ زندگي و دين ۵۴ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۶

 نگـاه معـاد به يناباور با كه يكسان از و است شده يمعرف عتيطب جهان در جيرا انيجر كي عنوان به مرگ از بعد يندگز ،قرآن اتيآ يبرخ در  

 بهـار، دنيفرارسـ .كننـد درك بهتـر را معـاد ۀمسئل تا بپردازند عتيطب در يزندگ و مرگ يِشگيهم انيجر ۀمطالع به تا خواهد يم ،كنند يم

  .هست زين ميعظ زيرستاخ از يا نمونه كه است عتيطب زيرستاخ

  :ها نهيگز يبررس  

  ياله عدل اساس بر معاد ضرورت :۱ گزينۀ  

  مردگان شدن زنده از ييها نمونه :۲ گزينۀ  

    انسان نينخست نشيآفر :۳ گزينۀ  

  عتيطب در يزندگ و مرگ نظام :۴ گزينۀ  

  ۳ زندگي و دين ۷۸ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۵۷

 يانسان و يمعنو مدارج و كماالت كسب يبرا حركت ،بعد گام اما ،است تفكر و شهياند كمال، و رشد سمت به حركت جمله از حركت هر آغازسر  

  .است ممكن مختلف يقلمروها در )محرمات( امور از يبرخ ترك و )واجبات( كارها از يا مجموعه دادن انجام با كه است

 ريمسـ نيـا در ما بانيپشت قدرتمندان، نيقدرتمندتر ،خداوند كه نرود ادماني اما ،باشد همراه است ممكن ييها يدشوار با ريمس نيا هرچند  

 او به و ددنيگرو خدا به كه يكسان اما و ،مًايمُستَق صِراطًا هِياِلَ هِميهديَ و فَضل وَ مِنهُ رَحمَة يف دخِلُهُميُفَسَ بِه اعتَصَموا وَ بِاهللا آمَنوا نَيالَّذ فَاَمَّا( :است

  ).كند تيهدا راست يراه به ،خود يسو به را شانيا و  درآورَد شيخو جانب از يفضل و رحمت جوار در را آنان ]خدا[ يزود به جستند، تمسّك

  ۳ زندگي و دين ۲۰ و ۲ زندگي و دين ۱۰ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۵۸

  .دارد اشاره مخلوقات عام تيهدا و تيربوب ديتوح به الؤس صورت  

  :ها نهيگز يبررس  

    تيمالك در ديتوح :۱ گزينۀ  

  تيخالق در ديتوح :۲ گزينۀ  

    تيربوب در ديتوح :۳ گزينۀ  

  عام تيهدا -تيربوب در ديتوح :۴ گزينۀ  

  ۱ زندگي و دين ۱۱۸ و ۱۱۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۵۹

   است انسان يكارها و ها ميتصم از ياريبس ۀشمسرچ ي،دوست و محبت.  

   كـه زانيـم هر و ابدي يم يگريد يبو و رنگ اش يزندگ كند، او گاهيجا را خود قلب و سپارد ها ييبايز و كماالت ۀسرچشم به دل انسان اگر 

 بـه و بـرد يمـ نيب از را أسي و ترس ،يافسردگ ياله محبت و عشق .شود يم شتريب خدا به زين يو محبت شود، شتريب خدا به انسان مانيا

 سـرانجام و كنـد يمـ صـبور را طاقت كم بخشنده، را ليبخ زرنگ، و چاالك را تنبل ،ياله محبت .بخشد يم قدرت و شجاعت نشاط، انسان

 يقـيحق يزندگ و بخشد يم اتيح را مرده كه است يرياكس چون خدا به عشق .رساند يم يخودگذشتگ  از و ثاريا به يخودخواه از را يآدم

  .ابدي ينم قرار و آرام خدا با جز و خداست گاهيجا انسان قلب كه است ليدل نيا به تحول همه نيا .كند مي عطا يو به

   است خدا به محبت انگريب )هللا حبّا اشدّ( عبارت.  

  ۱ زندگي و دين ۴۲ و ۴۰ ،۳۸ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۶۰

  .است كرده مشغول خود به را ها انسان عموم ذهن خ،يتار طول در كه است يريفراگ يها پرسش از مرگ، از پس انسان ٔهنديآ و مرگ يستيچ  

  .معاد انكار و معاد به اعتقاد شود، يم دهيد قالب دو در پرسش نيا به پاسخ  

  :ها نهيگز يبررس  

  معاد به اعتقاد -معاد به اداعتق :۲ گزينۀ  خلقت جهان يهدفمند -معاد به اعتقاد :۱ گزينۀ  

  معاد به اعتقاد -معاد انكار :۴ گزينۀ  خلقت جهان يهدفمند -معاد انكار :۳ گزينۀ  

  ۳ زندگي و دين ۹۹ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۶۱

   و دارد كاربرد جوانان يبرا شتريب كه است توبه در ريخأت جاديا اي و »كردن فردا و فردا« يمعنا به كه است فيتسو طان،يش يها لهيح از يكي 

  .شود يم خاموش ها آن در توبه ليم ،تينها در و شود يم گناه به ها نآ عادت سبب

   است فيتسو انگريب ،»داد وعده فردا و فردا« عبارت بر هيتك با ۳ ۀنيگز.  

  ۳ زندگي و دين ۶۸ و ۵۶ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۶۲

   است ارياخت وجود شواهد از يريپذ تيمسئول ٔهدهند نشان مجازات، به اشاره با ال،ؤس صورت تيب.  

   مطلـب نيـا و دارد اشـاره او ييايـدن يارياخت اعمال ۀواسط به آخرت در انسان مجازات به )كسبوني كانوا بما فاخذناهم كذّبوا ولكن( يۀآ 

  .است يريپذ تيمسئول نشانگر

  ۲ زندگي و دين ۱۵۹ و ۱۵۱ هاي  صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ سخ:پا -۶۳

  :است زير فوايد يدارا ،)است شده اشاره آن به ۴ ۀنيگز در كه طور همان( جامعه در ايشان حضور و حضرت آن بودن زنده به اعتقاد  

 امـام با را خود يها خواسته توانند يم آنان ،ديگر يسو از و يابند يم خود بر ناظر و حاضر را خود امام سو يك از حضرت آن روانيپ اينكه اوّل  

  .كنند تالش ايشان رضايت آوردن دست به يبرا و بگذارند انيم در يميصم يدوست همانند ،خود

  .گردد يم برخوردار ايشان يمعنو واليت از و امام يها هدايت از گوناگون يها صورت به جامعه اينكه دوم  
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  ۱ زندگي و دين ۱۱ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ينۀگز پاسخ: -۶۴

   باشد. استعداد تنوع و طلب نهايت بي روحيۀ گوي پاسخ كه است هدفي جامع، هدف  

   متعـال خداونـد چراكـه ،اسـت انسان طلب تينها يب يۀروح يگو پاسخ ،يزندگ ياصل هدف عنوان به متعال خداوند دادن قرار و ياله تقرب 

 عنـوان بـه خدا دادن قرار انگريب )...ايالدّن ثواب ديري كان من( ۀفيشر يۀآ كه است يزندگ يها ييبايز و ها يخوب تمام تينها يب و سرچشمه

  .باشد يم او به رجوع ضرورت و يزندگ ياصل هدف

  ۳ زندگي و دين ۱۱۷ تا ۱۱۴ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۶۵

   گسـترش منظـور بـه هنرى آثار انواع و ها كتاب ها، روزنامه مجالت، فشرده، هاى لوح ،يونيزيتلو و يينمايس يها لميف غيتبل و عيتوز د،يتول 

 اخـروى پاداش داراى و ييكفا واجبات از و صالح عمل مهم قيمصاد از اخالقي ابتذال و فرهنگي تهاجم با مبارزه و اسالمي معارف و فرهنگ

  .است بزرگ

   شـود نيد غيتبل اي رحم ۀصل تيتقو موجب اگر يحت و است زيجا يمل و يمذهب يها جشن ،يعروس جشن مانند يشاد مجالس در شركت 

  .شود رعايت نامحرم و محرم انيم طرواب مانند نيد احكام مجالس نيا در آنكه شرط به است؛ مستحب

   كشور يوابستگ سبب يخارج يكاالها مصرف اگر .ميده قرار مردم اريتاخ در مرغوب يكاال و ميكن استفاده يرانيا يكاال از همه كه ميبكوش 

  .شود يخوددار آن ديخر از است واجب شود،

  ۱ زندگي و دين ۱۳۸ و ۱۳۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۶۶

  :ها نهيگز يبررس  

  .رديبگ روزه ديبا و دندار را سفر طيشرا پس ،است فرسخ ۴ از كمتر رفت مسافت چون :۱ گزينۀ  

  .بشكند را روزه ديبا ،بوده فرسخ ۴ از شيب رفت ريمس و دهيرس مقصد به ظهر از قبل چون :۲ گزينۀ  

  .رديبگ روزه دينبا و دارد كامل طور به را سفر مسافت طيشرا :۳ گزينۀ  

  .ستين ثرؤم واجب سفر در ادرم و پدر ينه :۴ گزينۀ  

  ۳ زندگي و دين ۱۲۵ و ۱ زندگي و دين ۸۷ و ۸۶ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۶۷

   اطعـام به را گرانيد و رانند يم خود از را مانيتي كه كند يم ادي يكسان از كند، يمعرف را نيد كنندگان بيتكذ خواهد يم ميكر قرآن كه آنجا 

  .ندينما ينم يريدستگ ها آن از و كنند ينم توجه تاميا و فقرا به يعني ،ندينما ينم قيتشو نيمساك

   ميكرد ينم يريدستگ محرومان از و ميخواند ينم نماز ايدن در ما :نديگو يم انيجهنم( :ميخوان يم مدثر ٔهسور ۴۷ تا ۴۰ اتيآ در...(  

  ۱ زندگي و دين ۱۰۲ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۶۸

   ائمه نيع ميتوان ينم كه است معنا نيا به ،»ديندار را قناعت نيا ييتوانا قطعاً شما اما« :نديفرما يم حضرت كه آنجا  ۳ گزينۀ (رد ميباش( 

  )۴ گزينۀ (رد گرفت. الگو  ائمه از توان مي پس  .ميريبگ الگو ها آن از توان حد در ديبا و

   »الگو ديبا ارزش با و خوب همواره امور در كه است نيا انگريب ،»ديكن ياري مرا يدرستكار و عفت و ]خدا راه در[ كوشش و يزكاريپره با يول 

  )۱ گزينۀ (رد گرفت. الگو صنعتي تحوالت در توان نمي مثالً گرفت الگو امور همۀ در توان نمي پس ،ميريبگ

  ۲ زندگي و دين ۸۸ و ۳۱ هاي  صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۶۹

 مطلب نيا وضوح به هم »راه نيا انيپا آمده ختم او بر« مصرع كه است نبوت ختم انگريب ،»يبعد يّنب ال انّه الّا« رتعبا بر هيتك با منزلت ثيحد  

  .دهد يم نشان را

  ۳ زندگي و دين ۷۱ و ۶۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۷۰

   و بالشـرّ نبلـوكم( نـديآ يم حساب به ما يامتحان مواد يتلخ اي نيريش ۀحادث هر يكل طور به .ديآزما يم را ما يشر و ريخ امر هر با خداوند 

 چـه حادثـه آن بـه نسـبت ما كه شود روشن تا است ما يبرا يامتحان دهد، رخ ما رامونيپ كه يا حادثه نيتر كوچك رو اين از .)ةفتن ريالخ

  .ميريگ يم يميتصم

  قطـع او شيآزمـا كند، مانيا يادعا يكس اگر كه دهد يم نشان )فتنوني ال هم و آمنّا قولواي ان تركواي ان النّاس احسب( يۀآ كه ديكن دقت 

  .باشد يم يجار ما يزندگ در و است يشگيهم ابتالئات پس ،دارد ادامه امتحانات و شود ينم

  ۲ زندگي و دين ۱۳۷ و ۱۳۶ هاي  صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۷۱

   نيراسـت اسـالم تفكر هم كه يا گونه به دند؛يگز يبرم زمان طيشرا با متناسب را حاكمان با مبارزه ٔهويش امامان :مبارزه درست يها وهيش انتخاب 

  .گردد يمعرف ندهيآ يها نسل به  امامان يزندگ روش هم و شود سست عباس يبن و هيام يبن جور و ظلم يبنا جيتدر به هم بماند، يباق

   نكـهيا نيعـ در ميبزن دشمن به را ضربه نيشتريب ها آن با كه است ييكارها انتخاب يمعنا به كه است »هيتق« ائمه مبارزه يها وهيش از يكي 

  .ميخورب ضربه كمتر

  ۲ زندگي و دين ۱۰۱ و ۹۹ ،۶۱ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۷۲

   علـم ٔهدهنـد نشـان هم »...العلم ةنيمد انا« ثيحد و است  نيمنؤرالميام در عصمت و عدالت علم، انگريب ،»...الحق مع يّعل« ثيحد )الف  

  .است  يعل امام

  .است نيثقل ثيحد با مفهوم هم و است  نيمنؤرالميام و قرآن يهمراه انگريب »...القرآن مع يّعل« ثيحد )ب  

 و است شانيا يعلم عصمت و  نيمنؤرالميام علم به مردم رجوع جوبو و ضرورت ٔهكنند انيب »بابها من تهايأفل العلم اراد نمَفَ« عبارت )ج  

  .دارد اشاره است، خدا ٔهعهد بر فقط عصمت صيتشخ توان نكهيا و عصمت به هم )رسالته جعلي ثيح اعلم اهللا( يۀآ

  .اوست روانيپ و  نيمنؤمراليام ٔهدهند نشان )يّةالبر ريخ( عبارت اما ، است خدا رسول بودن اسوه انگريب ،)...لكم كان لقد( )د  
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  ۳ زندگي و دين ۳۵ و ۲ زندگي و دين ۵۹ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۷۳

   ان امروا قد و الطّاغوت يال تحاكمواي ان دونيري قبلك من انزل ما و كيال انزل بما آمنوا انّهم زعموني نيالّذ يال تر الم( ۀفريش يۀآ اساس بر 

 و طاغوت به رجوع ،شود گرفتار آن در انسان خواهد يم طانيش كه يدراز و دور يگمراه )دايبع االلَض هملّضي ان طانيالشّ ديري و به كفرواي

  .است طاغوت ينف عدم يعبارت به اي

   است طاغوت ينف ضرورت انگريب ،)...اءياول عدوّكم و يعدوّ تتّخذوا ال( يۀآ.  

  ۲ زندگي و دين ۱۷۴ و ۱۷۳ ،۲۹ هاي صفحه * دشوار * ل:سؤا مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۷۴

   يهـا يژگيو از يكي چراكه ،دهند پاسخ ديجد يدادهايرو به كه است اين فقها ۀفيوظ ،بتيغ دوران در »ةالواقع حوادث« ثيحد به توجه با 

  .است زمان طيشرا به توجه و يشناس زمان فقها ياصل

   دهد پاسخ زمان هر يازهاين به بتواند ديبا كه است نيد بودن آمد روز و ييايپو يراستا در ديجد يهاداديرو به پاسخ ضرورت كه ديكن دقت.  

  ۱ زندگي و دين ۶۴ و ۳۹ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۷۵

   خدا رسول شد، روزيپ اسالم سپاه و شدند كشته كفار لشكر بزرگان يوقت بدر، جنگ در  داد قرار خطاب مورد گونه نيا را نكشتگا آن:  

  »د؟يافتي حق بود، داده وعده پروردگارتان آنچه زين شما ايآ م؛يافتي حق بود، داده وعده ما به پروردگارمان آنچه«    

  »اند؟ مرده كه يحال در ييگو يم سخن ها آن با چگونه خدا رسول يا« :گفتند اصحاب    

 كـه  خـدا رسـول سـوگند مورد موضوع( شنواترند شما از كالم نيا به شانيا اوست، دست در جانم كه يكس به قسم« :فرمود حضرت    

  ».دهند پاسخ توانند ينم فقط و )باشد يم مرگ از پس و برزخ عالم در انسان يآگاه انگريب

   باشد يم مرگ از پس انسان يآگاه ٔهدهند نشان ،»انتبهوا« عبارت با »انتبهوا ماتوا فاذا امين النّاس« فيشر ثيحد.  

  

  ۳ انگليسي زبان ۸۸ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۷۶

  .بود داده رخ يبد اتفاق ديفهم شد يم يراحت به شان قيافه از كه بودند مانده نفر چند تنها ترجمه:  

 گذشـتۀ بـا گرفته انجام زودتر كه را يعمل است، افتاده اتفاق گذشته در ود هر عمل دو و ميزن يم حرف گذشته مورد در ميدار وقتي توضيح:  

 بودنـد) مانـده كـه افـرادي قيافۀ (ديدن يگريد عمل از قبل داده) رخ كه بدي (اتفاق گذشته در يعمل ميبده نشان تا .ميده يم نشان كامل

 است. گرفته صورت
  ۳ انگليسي زبان ۵۸ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۷۷

 بـود، گذرانـده جبـر كـالس كه را همدرس در آموز دانش هر يليتحص شرفتيپ كه آنجايي از بود مناسب تحقيق نيا يبرا آزمون نيا ترجمه:  

 .ديسنج مي
 كيـ اي كلمه كي يموصول ريضم و اسم نيب سؤال متن در اند. كرده تكرار ريضم شكل در دوباره را اسم كه است اين ۲ ۀنيگز رد دليل توضيح:  

 اسـتفاده who از ن،يهمـ خـاطر بـه ».مدرسه« نه است، »آموز دانش« شود يم فيتوص دارد چه نآ كه كنيد دقت ديبا است گرفته قرار عبارت

  )۴ و ۱ هاي گزينه (رد which نه م،يكن يم

  ۱ انگليسي زبان ۵۴ و ۵۳ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۷۸

 شيپاهـا يرو توانسـت ينمـ بلكه نبود، رفتن راه به قادر تنها نه .ديرس يم نظر به خسته جنگ از برگشته سرباز يك اندازٔه به مرد آن ترجمه:  

 .ستديبا
 از نيتر خسته )۴  نيتر خسته )۳  خسته ، ... اندازٔه به )۲  تر خسته يك )۱  
  شود. مي هاستفاد as … as ساختار از اسم دو ميان برابري بيان براي توضيح:  

  ۳ انگليسي زبان ۸۶ و ۱ انگليسي زبان ۳۷ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۷۹

  شود. آغاز ييابتدا مقطع در ديبا متوسطه، مقطع در شروع جاي به دوم زبان يريادگي كه دهد مي نشان قيتحق نيا ترجمه:  

 ۲ گزينـۀ بنـابراين شـود، اسـتفاده تعريف حرف آن از قبل بايد باشد مي شمارش قابل مفرد اسم يك language كلمۀ كه آنجايي از توضيح:  

 پاسـخ نتيجه در كه داريم نيز مجهول ساختار به نياز start فعل از بعد مفعول وجود عدم و جمله مفهوم به توجه با همچنين باشد، مي نادرست

  است. ۴ گزينۀ صحيح

  ۳ انگليسي زبان كار كتاب ۴۸ صفحۀ * وسطمت * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۸۰

   شد. خواهند داده شرح بعدي مجالت در اند، شده استفاده مشكل نيا بر غلبه يبرا كه يمختلف يها دستگاه ترجمه:  

  كردن تأكيد )۴  برآوردن كردن، راضي )۳  كردن غلبه )۲  كردن فراهم )۱  

  ۲ انگليسي زبان ۶۴ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۸۱

   .دارد وجود آن در ريزش از ييها نشانه است. نشده سازي) (مقاوم يبانيپشت يدرست به ديجد تونل سقف ترجمه:  

  ويژه و خاص طور به )۴  مناسب و درست طور به )۳  اضافي طور به )۲  عمدتاً )۱  
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  ۲ انگليسي زبان ۷۶ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۸۲

 را دو نيـا نـدهيآ در تا ديبزن برچسب را آن و ديكن درست جداگانه يبطر كي كنم يم شنهاديپ دارد. شكر به ياديز شباهت پودر اين مه:ترج  

 .ديرينگ اشتباه
  كردن گيج گرفتن، اشتباه )۴  كردن سهيمقا )۳  دادن سفارش )۲  كردن آلوده )۱  

  ۲ انگليسي زبان ۵۹ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۸۳

 قـرن اواسـط تـا ولـي است، داشته وجود يكودك دوران در شدن فلج براي دليلي عنوان به بشر خيتار يابتدا از »اطفال فلج« اگرچه ترجمه:  

 .بود نشده شناخته يماريب كي عنوان به نوزدهم
  عنوان به شده مصرف )۴  عنوان به شده شناخته )۳  مورد در يجد )۲  يبرا شده درك )۱  

  ۳ انگليسي زبان كار كتاب ۵۹ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۸۴

 باشد. هيالر ذات و آسم مانند يتنفس مشكالت يبرا نيگزيجا يدرمان تواند يم ريش و ريس بيترك كه كند يم ادعا مقاله اين ترجمه:  
 چاره ،نيگزيجا )۴  دهيچيپ )۳  يضرور )۲  يحيتفر )۱  
  ۱ انگليسي زبان كار كتاب ۷۵ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀگزين :پاسخ -۸۵

 جنوبگان. يعني ديد؛ انسان يك بزرگي به هايي قنديل شد مي كه ام گذرانده جايي در كه است دوراني از يادگاري تنها عكس نيا ترجمه:  
 شنهاديپ )۴  ناظر )۳  گردآورنده )۲  يسوغات يادگاري، )۱  
  ۳ انگليسي زبان ۸۰ صفحۀ * ساده * :سؤال خصاتمش ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۸۶

  .اموزنديب آن تيماه مورد در ياديز يزهايچ جسم، يك توسط ها اشعه ريسا و نور جذب ٔهنحو ۀمطالع با توانند مي دانشمندان ترجمه:  

  اشعه تابش، تشعشع، )۴  تنوع )۳  آلودگي )۲  توليد نسل، )۱  

  ۳ انگليسي زبان ۵۱ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۸۷

 .ببرد هتل به را شما و بيايد شما دنبال به فرودگاه در يتاكس دهد يم بيترت شركت .دهيد انجام كاري نيست يازين شما ترجمه:  
  دادن درخواست )۴  كردن مراقبت )۳  دادن را) (كاري ترتيب )۲  كردن جوو جست )۱  

  شود. دقت (arrange for sth) تركيب به  

 جمۀتر Test Cloze: 
  مـن كنـد. مـي جلب خود به اندازه از شيب را يعموم ۀبودج و ينگران پرندگان و يوحش واناتيح از تيحما كه معتقدند مردم از ياريبس

 اتوانـيح از حفاظـت به حد از شيب مردم شود مي باعث كه دارد وجود يليدال ،طرف كي از موافقم. نظر نيا با كامالً خود، مشاهدات اساس بر

 خـاص، طـور بـه .نديبب بيآس است ممكن يعيطب تعادل و هستند انقراض حال در واناتيح يبرخ كه است نيا لاو ليدل كنند. توجه يوحش

 يبـرا وانـاتيح از محافظـت يها سازمان از ياريبس ،جهيدرنت .است افزايش حال در يتوجه قابل طور به واناتيح شكار به مربوط يها تيفعال

 بـه مربوط اخبار به يدسترس يبرا يشتريب شانس مردم شود مي اعثب نترنتيا ۀتوسع ،اًيثان شدند. سيتأس مسئله و موضوع نيا از يريجلوگ

 ياجتمـاع يهـا شبكه در سرعت به ديجد موضوع نيا شود، استفادهءسو خرس از ييجا در اگر مثال، عنوان به باشند. داشته يوحش واناتيح

   .ندك مي دعوت گوو گفت و بحث به را يشتريب افراد و شود مي هگذاشت اشتراك به بوك سيف مانند

  ۳ گزينۀ پاسخ: -۸۸

  ارتباط در )۴  اساس بر )۳  همچنين )۲  مانند )۱  

  ۳ گزينۀ پاسخ: -۸۹

  مردم چرا كه داليل بعضي دارند وجود آيا )۲  داليل بعضي چرا مردم دارند وجود )۱  

  مردم چرا كه دارند وجود داليل عضيب )۴  مردم چرا كه داليل بعضي دارند وجود )۳  

 موردبررسـي گرامـري و معنـايي نظر از را عبارت كل و كنيد گذاري جاي جمله دررا  ها گزينه بايد سؤاالت اين در باشيد داشته توجه توضيح:  

 اينكـه به توجه با نيز ۲ گزينۀ و ندباش مي نادرست جمله اجزاي ترتيب و معنايي نظر از ۴ و ۱ هاي گزينه سؤال، اين در نتيجه در كه دهيد قرار

  باشد. صحيح پاسخ تواند نمي ندارد، وجود سؤال عالمت جمله انتهاي و نيست سؤالي عبارت كل

   ۱ گزينۀ پاسخ: -۹۰

  كه حالي در اگرچه، )۴  اگرچه وجود، با )۳  رغم علي )۲  نتيجه در )۱  

   ۲ گزينۀ پاسخ: -۹۱

 بيان و ابراز اصالح، و عبارت )۴  سازنده زاياج مؤلفه، )۳  مسئله و موضوع )۲  مدير )۱  
  ۳ گزينۀ پاسخ: -۹۲

 بـه توجـه با همچنين ).۴ و ۲ هاي گزينه (رد شود استفاده اول نوع شرطي از بايد شرط، جملۀ قسمت در حال زمان وجود به توجه با توضيح:  

   ).۱ گزينۀ (رد گيرد. قرار جمله در مجهول صورت به بايد صحيح پاسخ share ازفعل بعد مفعول وجود عدم و جمله معني
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 ۱ مطلب درك ترجمۀ: 
 .رسـد مي جهـان سراسـر در نفـر ارديليم سه به ۲۰۲۳ سال تا دهند يم انجام نيآنال يها يباز كه يافراد تعداد ،ديجد يگزارش اساس بر

 كه يافراد تعداد كه طور همين است. تهداش يريچشمگ رشد شيپ سال چند نيهم به نسبت كه هستند سال ۱۸ ريز تعداد نيا سوم كي حدود

 يابد. مي افزايش رويه نيا ريتأث مورد در ها ينگران ، شود مي بيشتر دهند يم انجام نيآنال يها يباز
 ريسا و يباز نيب است قادر كه ديگو يم او هستند. يخطر يب يسرگرم نيآنال يها يباز ،اي حرفه مريگ كي ،»Jeong-Suk Kim« ۀگفت به

 آن از و كـرد يم يباز بار كي يا هفته تنها خواند، يم درس دانشگاه ورودي هاي آزمون يبرا او يوقت كند. حفظ را تعادل اش يزندگ هاي بخش

 چهـار اي سه يروز و است) برگشته آنالين محيط (به است نيآنال دوباره او حاال است. شده رفتهيپذ برتر يها شگاهدان از يكي در حاال تا زمان

 يايدن در را زيچ همه سر آخر من« كند: مي تعريف او است. بوده تر سخت برايش يدور »Felipe Gomez« گريد طرف از كند. يم يباز ساعت

 .نداشـتم مناسـب خواب و غذا ديگر بروم. رونيب خواستم ينم شدم. يرواقعيغ يايدن وارد بودم. نيآنال ساعت ۲۰ يروز گذاشتم. كنار يواقع

 »كردم. مي يباز را شب تمام و گذراندم نمي وقت دوستانم با ديگر
 بـازيكن افـراد در اضطراب شيافزا و يجسم يها بيآس باعث آنالين يها يباز حد از شيب كردن بازي كه دهد يم نشان مختلف مطالعات

 اديـاعت آنالين يا انهيرا يها يباز به كه ينوجوانان شتريب حد، از شيب استرس و جانيه ليدل به كه دنده يم نشان مطالعات از ياريبس شود. يم

 دارند. باال خونارفش و قلب ضربان دارند،
 كه »James Brown« دكتر .باشد داشته وجود كنند يم دايپ ادياعت نيآنال يها يباز به جوانان چرا اينكه براي ياديز ليدال است ممكن

 كه ديگو يم او .كنند باور را خودشان تا دهد مي يفرصت افراد به ها يباز نيا كه است نيا ياصل ليدل است معتقد كند، يم مطالعه را موضوع نيا

 كردن پيدا شوند. ليتبد خود يمجاز جهان مركز به توانند يم ها آن دهد. يم كنانيباز به يواقع تيموفق احساس ها يباز نيا در خوب عملكرد

  باشد. دشوارتر هستند، رو هروب مشكالت ريسا و امتحان رساست با نوجوانان از ياريبس كه يواقع يايدن در ديشا تيموفق احساس نيا

   ۲ گزينۀ پاسخ: -۹۳

 است؟ شده استفاده دوم پاراگراف در ريز يها كيتكن از كي كدام از ترجمه:  
  يمعلول و علت روابط فيتوص )۴  فرايند كي مراحل فيتوص )۳  ها تفاوت به اشاره )۲  تعاريف از استفاده )۱  

  ۴پاسخ: گزينۀ  -۹۴

   م؟يكن دايپ آنالين هاي  بازي كردن بازي به افراد احتمالي عالقۀ دليل ٔهدربار ياطالعات ميتوان يم متن يكجا در ترجمه:  

  ۴ پاراگراف )۴  ۳ پاراگراف )۳  ۲ پاراگراف )۲  ۱ پاراگراف )۱  

   ۲ گزينۀ پاسخ: -۹۵

 است؟ نشده اشاره آنالين يها يباز حد از شيب كردنِ بازي منفي تأثير عنوان به ريز موارد از كي كدام متن در ترجمه:  
  قلب به مربوط مشكالت )۴  يخواب يب )۳  يينايب مشكالت )۲  استرس و اضطراب )۱  

   ۱ گزينۀ پاسخ: -۹۶

 گرفت؟ جهينت متن از توان ينم را ريز هاي جمله از كي كدام ترجمه:  
  ۱( »Jeong-Suk Kim« است. كرده ترك را نينالآ يايدن است شده قبول دانشگاه در كه وقتي از 
 است. رشد حال در تر عيسر اريبس آنالين يها يباز تيمحبوب گذشته يها سال با سهيمقا در )۲  
 بگذارد. ريتأث فرد ياجتماع رفتار بر تواند مي ييويديو يها يباز به ادياعت ،يسالمت بر اثرات بر عالوه )۳  
 دارد. وجود جهان سراسر رد نوجوان گيمر ارديليم ۱ حدود يبزود نيتخم با )۴  
 ۲ مطلب درك ترجمۀ: 

 دارو خـود ذهني عملكرد و هوش بهبود يبرا يروز يك است ممكن سالم كودكان و ساالن بزرگ كه اند كرده ينيب شيپ دانشمندان يبرخ

 د.نشو جيرا ندهيآ ۀهد چند يط يچا اي قهوه ٔهانداز به است ممكن داروها نيا كه است داده نشان يقاتيتحق گروه كي كنند. مصرف
 حـال در .دهنـد انجـام ييدارو يها تست ورزشكاران مانند ديبا كنند مي شركت امتحانات در كه يآموزان دانش مسئله، نيا با مقابله يبرا

 شـود. مـي زيتجـو تمركز مشكالت با كودكان به كه ،نيتالير مانند اند، شده شناخته يذهن عملكرد بهبود يبرا كه دارد وجود ييداروها حاضر

 بسپارند. خاطر به را اعداد تا كند كمك ها آن به تواند مي شود مي داده زين خواب مشكل داراي افراد به كه ييدارو
 تـا كنند مي مصرف ييها نيتاميو قبل از افراد برخي داشت نظر در بايد اما آورند، مي وجود به را ياخالق و يحقوق يجد مسائل داروها نيا

 كه مرحله كي در يريگ ميتصم احتماالً بود. نخواهد ساده موضوع يك مشكل حل نيبنابرا بسپارند، خاطر به بهتر را زهايچ دكن كمك ها آن به

 بود. خواهد دشوار اريبس ،شود ليتبد نهيمعا در غيرمجاز يرودا كي به ييغذا مكمل كي
 ۲ گزينۀ پاسخ: -۹۷

 شود؟ يم يبانيپشت متن توسط ريز عبارات از كي كدام ترجمه:  
 هستند. جيرا يچا اي قهوه ٔهانداز به هم اآلن همين هوش يها قرص )۱  
 دهند. انجام را يهوش يداروها شاتيآزما ديبا آموزان دانش )۲  
 .كرد خواهند مصرف قرص خود ذهني عملكرد بهبود يبرا كودكان فقط )۳  
 است. يرقانونيغ مطالعه در افراد به كمك يبرا ها نيتاميو )۴  
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  ۱ گزينۀ خ:پاس -۹۸

 .افتي خواهد ادامه ............... موضوع با متن زياد بسيار احتمال به ترجمه:  
  خواب مشكالت )۴  نيتالير يجانب عوارض )۳  غذا ريتأث )۲  ييدارو شيآزما )۱  

  ۲ گزينۀ پاسخ: -۹۹

 ............... كه شود مي استنباط اينگونه متن از ترجمه:  
 .دارد وجود هوش وردم در ياديز تفاهماتءسو )۱  
 داشت. خواهنددارو  مصرف به ليتما مهارت، و دانش از استفاده و آوردن دست به ييتوانا تيتقو منظور به افراد ،كينزد ٔهنديآ در )۲  
 كننـد مي فكر گريد گروه و است ديمف قهوه اي يچا از استفاده ٔهانداز به داروها نيا از استفاده كه كنند مي شنهاديپ دانشمندان از گروه كي )۳  

 .شوند مي يذهن عملكرد كاهش باعث ها آن كه
 .است ندهيآ از يتر قيدق ينيب شيپ هوش كه است داده نشان رياخ مطالعات )۴  
  ۲ گزينۀ پاسخ: -۱۰۰

 ............... به دارد اشاره ۲ پاراگراف در »كه« ۀكلم ترجمه:  
 يذهن ردعملك )۴  مشكالت )۳  نيتالير )۲  آور خواب يداروها )۱  
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   انسانی) علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۰ تیر ۴ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ۱رياضي و آمار  ۱۳و  ۱۰هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۱

x)نكته:    a)(x b) x (a b)x ab , (a b)(a b) a b         2 2 2   

  آوريم: دست مي سپس با مخرج مشترك گرفتن، حاصل عبارت را بهابتدا مخرج و صورت كسرها را تجزيه كرده و   

x (x )x x x x x(x x ) x
(x )(x )(x ) x(x )(x )(x ) x x

     
   

     

3 2 2
2 2

42 8 12 2 8 12
2 4 4 42 16 4

(x ) 2
(x ) 2 (x ) (x ) 4 4

x x x
x(x ) x x(x )

(x )x x
x(x )

 
  

  

 
 



2

12 12
4 4 4

412
4

(x )
x (x )





3
4

x
x x


  
3 31

   

  ۱رياضي و آمار  ۳۸ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۲

  گيريم: در نظر مي x2و طول آن را  xعرض مستطيل را   

  نويسيم: مي x مساحت مستطيل و مثلث را برحسب  

( x)(x) x  22   مساحت مستطيل طول  عرض  2

ÌIÿUnH ½køI¤ (x) x


  
8 42   مساحت مثلث 2

  واحد مربع بيشتر است، پس: ۶مساحت مثلث از ربع مساحت مستطيل،   

W±X¶ SeIv¶ ®ÃõTv¶ SeIv¶ x x( ) x x x x

x
(x )(x )

x

           


      

2 2 2 21 26 4 6 4 6 8 12 04 4 2
22 6 0 6

   

  است. ۱۲يا  ۴با ، برابر x2بنابراين طول مستطيل يعني   

  ۱رياضي و آمار  ۵۲ۀ مشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۳

  زير را داريم: ۀساعت استخري را پر كنند، رابط cساعت و هر دويش با هم در  bتنهايي در  به Bساعت و شير  aتنهايي در  به Aنكته: اگر شير   

a b c
 

1 1 1
   

xدر  Bكند، در اين صورت شير  ساعت استخر را پر مي x، در Aشير اگر فرض كنيم       دهد، پس: ساعت اين كار را انجام مي 15

x x
 


1 1 1

1 5 4   

x(xدو طرف را در    )4   كنيم: ضرب مي 15

x
(x ) x x(x ) x x x x x x (x )(x )

x
 

                   
2 2 124 15 4 15 4 60 4 15 7 60 0 12 5 0 5




   

  كند. ساعت پر مي ۵تنهايي در  ، استخر را بهAپس شير   

  ۱رياضي و آمار  ۲۷ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۴

نكته: در نمايش تابع به فرم   
f : A B
f (x)


  

  است. f، دامنۀ تابع A، مجموعۀ 

شده، مجموعۀ  دامنۀ تابع داده   , ,1 4 و ضابطۀ آن  2
xf (x)

x





2 2
  است. 3

  كنيم: را حساب مي fمقادير خروجي (بُرد) تابع   

KUo¶ Z»p

KUo¶ Z»p

KUo¶ Z»p

( )f ( ) ( , )

( )f ( ) ( , )

( )f ( ) ( , )

  
     

  


   



     
 

2 1 2 41 1 1 11 3 4
2 4 2 64 6 4 64 3 1
2 2 2 22 2 2 22 3 1

   

  صورت مقابل است: به fپس تابع   

ac d b

f {( , ) , ( , ) , ( , )}
  

  1 1 4 6 2 2   

a            بنابراين:   b c d ( ) ( )         6 2 1 1 4   

8x

x2

x2

x
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  ۲رياضي و آمار  ۴۹و  ۴۸ي ها همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۵

  شود: صورت زير تعريف مي به gو  fنكته: مجموع و تفاضل و تقسيم دو تابع   

 
f g f g

f f g
g

(f g)(x) f (x) g(x) D D D

f f (x)( )(x) D D D x g(x)
g g(x)

   

    0



   

         كنيم: را حساب مي gو  fاشتراك دامنۀ        f gD D , , , , , , , ,    2 3 0 1 3 1 2 4 1 2 3    

مقدار   
f g
f g



xرا در    1 ،x  xو  2    كنيم: حساب مي 3

j¼{ïÂ¶ oÿÅ Zoh¶ .SvÃº ¾¹¶Hj nj  uQf ( ) g( )x : x
f ( ) g( )

f ( ) g( ) ( )x :
f ( ) g( ) ( )
f ( ) g( )x :
f ( ) g( )

    
     

    
  

   
  
    

   
  

1 1 6 61 11 1 6 6
2 2 8 6 142 72 2 8 6 2
3 3 1 5 6 33 3 3 1 5 4 2

   

,بنابراين برد اين تابع، مجموعۀ     
 

37   است. 2

  ۲و آمار  رياضي ۴۰و  ۱رياضي و آمار  ۸۵هاي  همشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۶

x)                         هاي دو تابع را با هم برابر قرار دهيم: دست آوردن طول نقطۀ تقاطع دو تابع، بايد ضابطه براي به   ) x  21 3   

xرا در دو حالت   آمده دست معادله به    xو  0    م:كني ، حل مي0


x

) x : (x ) x x x x x x            2 2 21 0 1 3 2 1 3 3 2 0   

  آوريم: دست مي ها را به با محاسبۀ دلتا، ريشه  

: b ac ( ) ( )( )      2 24 3 4 1 2 17   

 ½à j»kd¶ nj JH¼] ô£Î
.SwH −¼L¤®MI¤

xbx x    
   02 17 3 17

2 2 2   



(.SvÃº  ½à j»kd¶ nj ·¼a)

x

) x : (x ) x x x x x x

x
(x )(x )

x x



             

 
       

2 2 22 0 1 3 2 1 3 2 0

11 2 0 2 0




   

xبنابراين طول نقاط مشترك دو تابع، نقاط     1  وx 


3 17
  است. 2

  ۲رياضي و آمار  ۳۹تا  ۳۷هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۷

fدر تابع    (x) x   4 3 ،x  21
xو  4   3

  كنيم: گذاري مي را جاي 8

/f ( ) ( ) / /
 

                   

21 4 521 214 3 21 3 4 5 3 1 5 14 4


   

f ( ) ( ) /                     

3 3 34 3 3 4 5 58 8 2   

  بنابراين:  

f ( ) f ( ) ( )      
21 3 1 5 44 8   

  ۱رياضي و آمار  ۱۳ۀ مشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۸

a)     رو است: صورت روبه اي به نكته: صورت كلي اتحاد مكعب دوجمله   b) a a b ab b    3 3 2 2 33 3   

  با توجه به نكته، داريم:  


aa

( a a) ( a ) ( a ) ( a) ( a )( a) ( a) a a a a        
24

2 3 2 3 2 2 2 2 3 6 5 4 3

254
2 5 2 3 2 5 3 2 5 5 8 60 150 125   

  است. ۱۵۰، عدد a4بنابراين ضريب   
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  ۱رياضي و آمار  ۸۶ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۰۹

R(x)         نويسيم: ابتدا تابع درآمد را مي   x    درآمد تعداد  قيمت  80

  نويسيم: حال تابع سود را مي  

P(x) R(x) C(x) P(x) x (x x ) P(x) x x            2 280 20 30 60   سود درآمد  هزينه  30

  دست آوردن عرض رأس سهمي (نقطۀ ماكسيمم) محاسبه كنيم: حال بايد بيشترين مقدار اين سهمي را با به  

b
a


   


60 302   طول رأس 2

xازاي  به    maxP     شود: ، سود ماكسيمم مي30 P( )     30 900 1800 30 870   

  ۲رياضي و آمار  ۶۷ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۴ ۀنيخ: گزپاس -۱۱۰

xبا توجه به جدول،     xبين  10  xو  7    است. 11

)A                           است: رو روبهصورت  به ۱۱و  ۷مختصات نقاط به طول    , ) B( , )7 48 11 76   

  آوريم: دست مي شيب خط گذرنده از اين دو نقطه را به  

B A
B A

y y
x x

 
   

 
76 48 28 711 7   شيب 4

jnm¬ïÂ¶ pHA( , )y x b ( ) b b       7 487 48 7 7 1   

yدر معادلۀ خط    x 7 1 ،x  )     دهيم: را قرار مي 10 )  7 10 1 xيابي در  نمقدار درو 69  10   

   ۳رياضي و آمار  ۳۵ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۱

هاي مناسـبي بـراي توصـيف هسـتند  معيار شاخص هايي كه ميانگين و انحراف نكته: در داده  

كنـيم كـه بلنـدي  توانيم از نموداري استفاده (هنگامي كه دادٔه دورافتاده نداشته باشيم)، مي

معيار، روي مستطيل  اندازٔه انحراف دهندٔه ميانگين باشد و ميلۀ خطاي آن، به مستطيل آن نشان

  باال آمده باشد.

x                                     كنيم: ها را حساب مي ابتدا ميانگين داده    
  

13 4 18 70 145 5   

  كنيم: يها را حساب م معيار داده حال انحراف  

( ) ( )   
      

2 22 4 13 14 18 14 4 16 4 25 5   

x)بنابراين نمودار    )  صورت زير است به:  

  
  ۳رياضي و آمار  ۱۱تا  ۴هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۲

  صورت زير است: گزاره بهنكته: جدول ارزش تركيب فصلي، عطفي، شرطي و دوشرطي دو   

p q  p q  p q  p q  q  p  

  د  د  د  د  د  د

  د  ن  ن  د  ن  ن

  ن  د  ن  د  د  ن

  ن  ن  ن  ن  د  د

p)گزارٔه    q)   درست است، پس گزارٔهp q   نادرست و در نتيجهp  وq اند. هر دو نادرست  

  درست است. qنادرست و  pبنابراين   

  نويسيم: شده را مي گذاري گزارٔه داده نادرست، جدول ارزش rدرست و  rدر دو حالت   

(p r) ( r q)    r q p r  r  q  p  r    

  درست) r( ۱: حالت   د  ن  د  ن  د  ن  ن

  نادرست) r( ۲: حالت   ن  ن  د  د  د  د  د

  

  ارز است. هم rشده با  بنابراين گزارٔه داده  

14
16

nIÃ÷¶ ýHodºH

¸Ã«ºIÃ¶

x

x  

k¹TvÀ ´À ÇÃ£º
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  ۳رياضي و آمار  ۱۱۰هاي  همشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۳

  گوييم. ط را ميانه ميها زوج باشد، ميانگين دو دادٔه وس ها فرد باشد، دادٔه وسط و اگر تعداد داده شده، اگر تعداد داده هاي مرتب نكته: در داده  

  گوييم. ) ميQ3هاي بعد از ميانه چارك سوم ( و به ميانۀ داده Q1هاي قبل از ميانۀ چارك اول  نكته: به ميانۀ داده  

  نكته:   

Â¨nIaï·IÃ¶ï ¾à ¹¶Hj ³¼w ¥nIa −»H ¥nIa
(Q )(IQR) (Q )

 
13

   

  كنيم: ا مياند. ميانه را پيد شده مرتب هاي داده داده  

¾ºIÃ¶
, , , , , , , , , , , ,


2 2 7 7 10 16 19 25 31 48 52 60 70   

  كنيم: ، چارك اول و سوم را حساب مي۱۹با حذف عدد   



³»j ïà¾μÃº−»H ï¾à μÃº

Q Q

, , , , , , , , , , ,
 
    1 3

7 7 48 527 502 2

2 2 7 7 10 16 25 31 48 52 60 70
 

   

  بنابراين:  

IQR Q Q    3 1 50 7 43   

  ۳رياضي و آمار  ۹و  ۸هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۳ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۴

 
n!C(n , r)

(n r)!r!



  : نكته 

 
n!P(n , r)

(n r)!



  : نكته 

  كنيم: كمك نكات ساده مي معادله را به  

C(n , ) P(n , )   12 1 2 1 3 12 (n )!6 1
(n )! ! 1 2

(n )!


1
(n )! (n )!


 

6
2 2 (n ) (n )!


 

1
1 2 n

n n

 


    

6 11
1 6 7

   

  ۳رياضي و آمار  ۲۲ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۵

P(A)دو پيشامد متمم باشند، داريم: Aو  Aنكته: اگر    P(A )  1   

)مهره دارد  ۱۱اي كه  خواهيم از كيسه مي   ) 6 5 مهره انتخاب كنيم، پس:  ۴، 11
!n(S)

! !
   

   
 

11 11 11 10 9
4 7 4


3

8
1

4  3  2 

1

330   

SvÃº oMHoM ½IÃw » kÃÿw ÁIÀï½o¿¶ jHk÷U«متمم پيشامد   
A

« پيشامد ،»SwH oMHoM ½IÃw » kÃÿw ÁIÀï½o¿¶ jHk÷U
A

 «باشد: مي  

n(A )
          
  

6 5 6 5 5 4 1502 2 2 2   

  پس:  

n(A )P(A )
n(S)


   

150 5
330 11   

  بنابراين:  

P(A) P(A ) P(A)     
5 61 1 11 11   

  ۳رياضي و آمار  ۴۸ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۶

اش  هركدام كه دامنهكنيم كه زيرمجموعۀ اعداد طبيعي است يا اعداد حقيقي؛  كنيم و بعد تعيين مي دامنۀ هركدام از توابع مدل را مشخص مي  

  سازي كنيم. توانيم با يك دنباله، مدل باشد، را مي Nزيرمجموعۀ 

) دامنه: شعاع ۱  
 jHkøH kºH¼UïÂ¶ ÌI÷{

k{IM ´À ÁnIzøH  دامنه زيرمجموعۀR .است  

  توان نشان داد. با دنباله مي است  Nدامنه زيرمجموعۀ  ) ۳۶۵، ... و ۲، ۱) دامنه: روزهاي سال (۲  

) دامنه: هر لحظه ۳  
 SLX¶ ÁnIzøH jHkøH ³IμU

k{IM kºH¼UïÂ¶  دامنه زيرمجموعۀR .است  

دهد   ) دامنه: عددي كه هر نقطه روي محور اعداد نشان مي۴  
 ÁnIzøH jHkøH ¸ÄH

k¹TvÀ ´À دامنه زيرمجموعۀ R .است  

  پاسخ است. ۲بنابراين گزينۀ   
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  ۳رياضي و آمار  ۶۹و  ۶۴هاي  همشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۱ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۷

n: رابطۀ بازگشتي ۱نكتۀ    na a d  1 مربوط به يك دنبالۀ حسابي با اختالف مشترك ،d .است  

  آيد: دست مي از رابطۀ زير به dو اختالف مشترك  a1ملۀ اول يك دنبالۀ حسابي با جملۀ اول ج n: مجموع ۲نكتۀ   

n n
n nS (a a ) a (n )d      1 12 12 2   

n، رابطۀ بازگشتي ۱با توجه به نكتۀ    na a  1
3
d، مربوط به يك دنبالۀ حسابي با 2 

3
  است. 2

aبا داشتن    2
1 5
a       كنيم: را حساب مي a1، مقدار 2 a d a a      2 1 1 1

15 3 62 2   

aبا داشتن    1 dو  6 
3
  كنيم: جملۀ اول را پيدا مي ۱۲، مجموع 2

n
nS a (n )d S ( )                       

1 12
12 3 332 1 2 6 11 6 12 72 99 1712 2 2 2   

  ۳رياضي و آمار  ۸۵و  ۸۰هاي  همشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۲ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۸

  آيد: دست مي از رابطۀ زير به rو نسبت مشترك  a1جملۀ اول يك دنبالۀ هندسي با جملۀ اول  nنكته: مجموع   

 
n

n
a ( r )

S
r





1 1

1   

  كنيم: ب ميمساحت كل مربع را حسا  

Í±ò( )  2 29   مساحت 81

  
2
a                                شده در مرحلۀ اول: شود مساحت قسمت رنگ آن مي 3   1

2 81 543   

نشده،  پس مساحت قسمت رنگ   81 54 است. در مرحلۀ دوم،  27
2
a   كنيم: آن را رنگ مي 3   2

2 27 183   

  آيند: صورت زير درمي اعداد دنباله به  

, ,54 18    

اگر در هر مرحله،   
2
دنبالۀ هندسي با جملۀ اول  كنيم، با هم تشكيل يك هايي كه در هر مرحله رنگ مي قسمت سفيد را رنگ كنيم، مساحت 3

a 1 rو نسبت مشترك  54  1
  كنيم: جملۀ اول اين دنباله را حساب مي ۵دهند. مجموع  مي 3

( ( ) ) ( )a ( r )
S

r


  

   
 

5515

242541 1 24354 1 54 11 3 243
1 21 1 3 3

81
2
3



1

54
2


1

242
2
1

81 

3

242
3   

  ۳رياضي و آمار  ۹۱ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۱۹

aنكته: اگر      عددي طبيعي باشد، داريم: nعددي صحيح و  mو  0

m
n mna a   

mنكته:    n mn m n m n m
m(a ) a , a a a , a

a
    

1
   

  نويسيم: مي ۲دار در پايۀ  صورت عدد توان هر سه عدد را به  

/

( )



  

   

  

 

2
3 23 33

1 1 3
34 4 4

1
6 1 6

10 25 2 24

8 2 2

2 2

   

  كنيم: حال عبارت را ساده مي  

( )
/

   
       

           
1 2 3 2 3 1 8 9 2 15 51

3 64 3 4 3 4 6 12 12 46
5 44 5
4

1 1 10 25 8 2 2 2 2 2 2 2 2
3222
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  ۳رياضي و آمار  ۱۰۳ۀ مشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۴ ۀنيپاسخ: گز -۱۲۰

tfصورت  نكته: معادلۀ كلي رشد نمايي، به   (t) c( r) 1  است كه در آنf (t)  ،بيانگر مقدار نهاييc  ،بيانگر مقدار اوليهr  بيانگر ميزان رشد

  بيانگر زمان است. t(تغييرات برحسب اعشار) و 

cبا فرض    , , 25 000 000 ،r  
20 1
100 tو  5    ، داريم:3

f ( ) , , ( ) , , ( ) , ,      3 31 6 2163 25 000 000 1 25 000 000 25 000 000 255 5 125 ,
1

1000 000
,


200 000 216

125
5

, , ,  

1

200 000 216 43 200 000   

  

  اقتصاد ۱۲و  ۱۱، ۸ هاي صفحهمشخصات سؤال: * ساده *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۲۱

  شويم. در يك تصوير ساده از زندگي و حيات انسان با دو مفهوم ساده و اوليۀ نيازها و منابع و امكانات مواجه مي الف)  

  بزند.» انتخاب«زمان داشته باشد و به همين دليل بايد دست به  خواهد هم تواند همۀ آنچه را مي هايش، نمي دليل محدوديت انسان بهب)   

  هاي ديگر است. پوشي از انتخاب يا انتخاب بر اساس قانون حيات انساني، هر انتخابي مستلزم چشمج)   

  اقتصاد ۲۹تا  ۲۳ هاي صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۲۲

هاي مختلـف نيـاز دارنـد.  نهاده كنندگان محصوالت مختلف به تواند كاال توليد كند و يا خدمات ارائه دهد. توليد يك فعاليت توليدي ميالف)   

  )۲علت نادرستي گزينۀ (

  نامند.  مي )نوع دوم توليد(آمده از احياء را صنعت  دست شده يا محصول به كارگيري مواد حيازت توليد يك محصول جديد، با بهب)   

  شود. ر توليد تبديل نميكند و به عوامل ديگ طور مستقيم در توليد شركت مي اي يا سرمايۀ فيزيكي به كاالي سرمايهج)   

  اقتصاد ۳۶ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۲۳

  واحد تقاضا براي آن وجود دارد. ۳۰واحد است، اما با توجه به نمودار تقاضا، فقط  ۷۵تومان اگرچه ميزان توليد  ۲۳۰۰۰در قيمت الف)   

, 30 23000 690 000  
  واحد توليد كرده است. ۳۰واحد است، اما با توجه به نمودار عرضه، توليدكننده فقط  ۶۵ه ميزان تقاضا اگرچ ۱۵۰۰۰در قيمت  ب)  

  , 30 15000 450 000  
  واحد است.  ۹۰و مقدار عرضه  ۱۵تومان مقدار تقاضا  ۲۶۰۰۰در قيمت ج)   

  90 15   مازاد عرضه 75

  واحد است. ۵۰واحد است تعادل هم كه  ۴۰ار تقاضا تومان مقد ۲۱۰۰۰در قيمت د)   

  50 40   كمبود تقاضا نسبت به تعادل 10

  افتد. ) باالترين درآمد در قيمت تعادلي اتفاق ميه  

, 18000 50 900 000  
  اقتصاد ۴۲ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۲۴

  الف)  

  اقالم مواد غذايي، پوشاك و خدمات آموزشي ارزش مجموع توليد ناخالص ملي  

  آالت ارزش ماشين خدمات پزشكي  ونقل  افزودٔه بخش حمل ارزش ارزش توليد افراد مقيم خارج

,ميليون دالر     3600 2550 1900 2100 3050 13 200   

  ب)   

ميليون دالر   2550 %20 51   اي آالت سرمايه ارزش ماشين نرخ استهالك ساليانه   استهالك نۀهزي0

  ج)   

,ميليون دالر ,  13 200 510 12  توليد خالص ملي توليد ناخالص   استهالك 690

دالر   
·¼Ã±Ã¶n¯j

oÿº·¼Ã±Ã¶ / 
12690 192 2766 

Â±¶ }²Ii kÃ²¼U
®¨ SÃ÷μ] سرانۀ توليد خالص ملي  

  اقتصاد ۴۲ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۲۵

 توليد ناخالص داخلي توليد خالص ملي  هزينۀ استهالك  توليد خارجيان مقيم كشور   توليد افراد كشور كه مقيم خارجند  
ميليون دالر    926000 50000 160000 100000   توليد ناخالص داخلي 1036000

دالر
n¯j ·¼Ã±Ã¶

oÿº ·¼Ã±Ã¶
, ,

 
1 036 000 2590040 

Â±¶ }²IiIº kÃ²¼U
®¨ SÃ÷μ] سرانۀ توليد ناخالص داخلي  
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  اقتصاد ۶۴و  ۵۶ هاي صفحهمشخصات سؤال: * دشوار *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۲۶

  ا كاهش دهند.توانستند حجم پول نقد در دست مردم ر »چك«نام  ها از طريق خدمات جديدي به بانك ،الف) با افزايش حجم مبادالت  

  كنند. ها را كنترل مي توسط بانك »پول شبه«كارگيري ابزارهاي خاص و از طريق نهاد بانك مركزي فعاليت خلق  ب) دولت با به  

  اقتصاد ۷۵تا  ۶۴ هاي صفحه*  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۲۷

  باشند.  شده كامالً درست مي همۀ مواد عنوان  

  اقتصاد ۶۰ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۲۸

  الف)   

  نقدينگي حجم پول ها  اسكناس مسكوكات  مجموع ديداري و غيرديداري  الحسنه  قرض  

,واحد پولي    136000 118000 520000 95000 869 000  
 ب)   

/  1 5 136000    انداز هاي پس هسپرد204000

واحد پولي    520000 190000 204000   دار هاي مدت سپرده مجموع ديداري و غيرديداري  ديداري  انداز  پس 126000

  ج)  

)واحد پولي  )   520000 190000 95000   پول  شبه هاي غيرديداري  سپرده الحسنه  قرض 425000

  د)   

     هاي جاري  حساب هاي ديداري  سپرده 190000

  اقتصاد ۸۳و  ۸۱، ۷۹ هاي صفحهمشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۲۹

  است.  »د اقتصاديرش«بيانگر  ،مدت صورت بگيرد هر تغيير مثبتي كه در ميزان توليد يا كيفيت توليد در كوتاهالف)   

  است. »پيشرفت«كارگيري معيارها و الگوهاي مختلف براي بررسي وضعيت كشورها در برگيرندٔه مفهوم اقتصادي  بهب)   

گيري توليد كل  هاي اندازه كارگيري شاخص براي مقايسۀ وضعيت رشد اقتصادي يك كشور در طول يك دورٔه زماني معيّن، بهترين معيار بهج)   

  هاي ثابت است. ه و با قيمتصورت سران به

  اقتصاد ۸۷ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۳۰

هـاي  است، پس سـهم دهـك %۱۰ها برابر يك است، يعني سهم دهك اول و دهم با هم برابر و هريك  شود شاخص دهك زماني كه عنوان مي  

  است. %۱۰مابين اين دو دهك نيز برابر 

ها همواره بـا هـم  جمعيت كشور برابر است با ده گروه سه ميليون نفري، چون جمعيت دهك(آمد سرانه و جمعيت كشور از طرفي با داشتن در  

  دست آورد. توان درآمد ملي را به مي )برابر است

,نفر  , , ,  10 3 000 000 30 000 جمعيت يك دهك000 10 جمعيت كشور  

,دالر  , , 360 000 000 درآمد ملي  000
x (x)

, ,
  12000 30 000 000 

Â±¶ k¶Anj
®¨ SÃ÷μ] درآمد سرانه  

,دالر  , , , , ,  %1 0 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0  سهم دهك دهم از درآمد ملي  0 %1  سهم دهك دهم  0 %1   سهم هر دهك 0

  اقتصاد ۹۹و  ۹۸، ۸۶، ۸۵ هاي صفحهمشخصات سؤال: * ساده *  ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۳۱

  اقتصاد ۱۰۳تا  ۱۰۰هاي  * صفحه سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۳۲

  الف) ماليات مستقيم:   

  ..  ماليات بر درآمد: مثل ماليات بر حقوق و.) ۱    

  ..  .ماليات بر دارايي و ثروت مثل زمين، خانه و) ۲    

  ماليات غيرمستقيم:  

  (مانند ارث) ماليات بر نقل انتقال دارايي) ۱  

  (مانند كاالهاي صادراتي) حقوق و عوارض گمركي) ۲  

  ..  عوارض، مثل عوارض خودرو، منزل و.) ۳  

  ماليات بر فروش مثل مصرف دخانيات يا كاالي خارجي) ۴  

طريق فروش اوراق مشاركت است و بدترين آن، اسـتقراض از نظـام بـانكي و بانـك  ب) بهترين راه استقراض دولت، قرض گرفتن از مردم از  

  شود. مركزي است كه موجب افزايش نقدينگي كشور مي

  اقتصاد ۱۳۲تا  ۱۲۸ هاي صفحهمشخصات سؤال: * دشوار *  ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۳۳

عهدٔه حكومت اسالمي است و در اصـل  كليف اموال عمومي بهت -داري است عهدٔه خزانه قانون اساسي به ۵۳وظيفۀ اجراي بودجه مطابق اصل   

  قانون اساسي بر آن تأكيد شده است. ۴۵

  قانون اساسي است.  ۴۳تأمين شرايط و امكانات كار براي عموم و در جهت دستيابي به اشتغال كامل يكي از موارد مورد تأكيد در اصل   

  ر سه محور اصلي دولتي، خصوصي و تعاوني تعريف شده است.هاي اقتصادي د قانون اساسي حوزٔه فعاليت ۴۴در اصل   

هاي اقتصادي هيچ تفـاوتي  برداري از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي و توزيع فعاليت قانون اساسي عنوان شده در بهره ۴۸در اصل   

  هاي مختلف وجود ندارد. بين مناطق و استان
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  اقتصاد ۱۳۷و  ۱۳۵ ،۱۲۳، ۹۵هاي  صفحهشوار * مشخصات سؤال: * د ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۳۴

  .نشدمانده از درون قاجار و پهلوي رها  در دهۀ سوم انقالب، ساختار اقتصادي ايران از تمامي مشكالت برجاي  

  اقتصاد ۲۹ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۳۵

  , , ,  4300 100 000 430 000   توليدكننده درآمد تعداد محصول قيمت  000

,    الف)    , , , , ,  430 000 000 158 000 000 272 000   )سود مندرج در اظهارنامه(سود ويژه  درآمد  ها  مجموع هزينه 000

  ب)   

, , , , , ,  158 000 000 63 000 000 95 000   هاي مستقيم هزينه ها  مجموع هزينه هاي غيرمستقيم  هزينه 000

  , , , , , ,  430 000 000 95 000 000 335 000   )شود سودي كه وارد اظهارنامه نمي(حسابداري  سود درآمد  هاي مستقيم  هزينه 000

  تر و يا نهايتاً مساوي است. ج) همواره سود ويژه از سود حسابداري كوچك  

 
  ۱علوم و فنون ادبي  ۴مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۶

  ها: بررسي نادرستي ساير گزينه  

  مربوط به قرن چهارم و نيمۀ اول قرن پنجم است. :۴و  ۲هاي  گزينه  

  : مربوط به قرن چهارم است.۳گزينۀ   

  ۲علوم و فنون ادبي  ۱مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۷

  نثر كتاب ساده است و در مقدمه مصنوع است.  

  ۲فنون ادبي  علوم و ۸۴و  ۸۳هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳۸

  ۳علوم و فنون ادبي  ۱مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۳۹

  اثر صباي كاشاني است.» خداوندنامه«  

  ۳علوم و فنون ادبي  ۷مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۰ 

  ي شجاعيسيد مهد -علي مؤذني -پور قيصر امين -ترتيب صاحبان آثار: موسوي گرمارودي  

  ۲علوم و فنون ادبي  ۳۸و  ۳۷هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴۱

  ميان نياورده است. هاي اين روزگار هم تلخي و ناخوشي وجود دارد و از ترك كردن لذات حرفي به گويد در خوشي مي ۴گزينۀ   

  ۲علوم و فنون ادبي  ۸۳تا  ۸۱هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۲

  شده در كتاب نيست و يك موضوع كلي دربارٔه شعر سبك هندي است. هاي ذكر اين مورد از ويژگي  

  ۲علوم و فنون ادبي  ۴۶و  ۴۵هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴۳ 

  ها: بررسي نادرستي ساير گزينه  

  اآشنا كم شده بود.هاي عربي ن ها و تركيب : واژه۱گزينۀ   

  شد و مطابقت كاملي با ادبيات داستاني جديد نداشت. ها بيشتر مطابق ذوق عامۀ مردم نوشته مي : داستان۳گزينۀ   

  ها با طبيعت زبان هماهنگ بود. : ساختار و تركيب دستوري كالم و جمله۴گزينۀ   

  ۳ادبي علوم و فنون  ۶مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۴

  لف و نشر دارند.» الف، ج و د«ابيات   

  بررسي موارد:  

  )۳و  ۲، ۱)، طاووس و بهشت و مار (نشر ۳و  ۲، ۱الف) عارض و روي و زلف (لف   

  )۲و  ۱)، شهري به سواري و جهاني به سؤالي (نشر ۲و  ۱ج) بستاند و بخشد (لف   

  )۲و  ۱)، پشت و روي (نشر ۲و  ۱د) مرگ تلخ و زندگاني (لف   

  مشخصات سؤال: * متوسط * جامع علوم و فنون ادبي  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴۵

  تناقض است.» عرياني لباس باشد«تناقض:   

  ، تشخيص و اضافۀ استعاري است.»دست خار«استعاره:   

  نيز تشبيه است.» لباس عافيت عرياني است«، اضافۀ تشبيهي است. »لباس عافيت«تشبيه:   

  از چيزي كنايه: كوتاه بودن دست  

  آميزي، لف و نشر، ايهام تناسب و سجع ندارد. بيت: حسن تعليل، ايهام، تضاد، حس  

  ۲علوم و فنون ادبي  ۳مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۴۶

  ندارد. وجود شادابي و طراوت بيت در اما است، كرده شاداب كند، مي طراوت با را ها آن بهاري ابر كه تشنه هاي كِشته مانندِ را من جان تو لطف :۱ گزينۀ  

  ها: بررسي ساير گزينه  

  هستي. باد در سر: تو مانند حباب، ۲گزينۀ   

  است. بخش روشني: خاك راه اهل نظر مانند توتيا ۳گزينۀ   

  گسستني نيست.: عشق مانند سلسله (زنجير) ۴گزينۀ   
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  و فنون ادبيمشخصات سؤال: * متوسط * جامع علوم  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۴۷

  بررسي موارد:  

  هركه در دام افتاد از گرفتاري برست. الف) تناقض   

 شكر ب) ايهام تناسب 
 

  قبول) شكر خوراكي و مادٔه شيرين (معني قابل

 معشوقۀ خسروپرويز در صورت تناسب با (خسرو و شيرين)

  است، دست، هست ج) جناس   

  در اين بيت به داستان حضرت يوسف و ماجراي دست بريدن زنان مصر اشاره شده است.  تلميحد)   

  ماه رويت: رويت مانند ماه است. ) تشبيه ه  

  مشخصات سؤال: * دشوار * جامع علوم و فنون ادبي ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۴۸

  تناقض وجود ندارد. ۳در گزينۀ   

  ها: بررسي ساير گزينه  

  تشخيص و استعارٔه مكنيه است.» مه و مشتري« -) و مشتري (خريدار) جناس تام دارند: مشتري (سياره۱گزينۀ   

 ايهام تناسب دارد» مردم« -آرايي ساخته است واج» م و ش«: تكرار واج ۲گزينۀ 
 

  ها (معني موردنياز) انسان

 مردمك (در صورت تناسب با چشم)
  

 وجود آورده است. كلمات ايهام: عشاق تناسب به» اقاصفهان و عر: «۴گزينۀ 
 

  عاشقان

 اي در موسيقي نغمه
  

 اصفهان
 

  نام شهر

 اي در موسيقي نغمه
  

 عراق
 

  نام كشور

 اي در موسيقي نغمه

  مشخصات سؤال: * متوسط * جامع علوم و فنون ادبي ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۴۹ 

  بررسي موارد:  

  آب و باده (لف)، زادٔه عنب و زادٔه سحاب (نشر) الف) لف و نشر   

  براي زردي آفتاب دليل ادبي آورده است. (اين بيت استعاره و تشخيص نيز دارد) ب) حسن تعليل   

  هاست. (اين بيت حسن تعليل هم دارد) ها و ستاره استعاره از سياره» ياقوت و گهر«و  تشخيص و استعاره است» جيب گردون« ج) استعاره   

  مصراع اول و دوم رابطۀ مثال و مفهوم دارند و هر مصراع از نظر دستوري مستقل است. د) اسلوب معادله   

  صادق است.» هواي نفس«و » هواي تنفّس«هوا در اينجا به هر دو معني  ) ايهام ه  

  مشخصات سؤال: * دشوار * جامع علوم و فنون ادبي ▲  ۲اسخ: گزينۀ پ -۱۵۰

  بررسي ساير موارد:  

 نگران»: الف«بيت 
 

 مضطرب و پريشان

  نگرنده

و » چشم از نـرگس«ه گونه دو تشبيه مرجح درست شده است ك نشر و  به)، در اين بيت لف  چشم و رخ (مشبه)، نرگس و الله (مشبه»: ب«بيت   

  برتر دانسته شده است.» رخ از الله«

  ساير ابيات آرايۀ مربوط را ندارند.  

  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۱مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۱

  در صامت اختالف دارند و قافيه نادرست است.» رد ُـلد و  ُـ«، حروف »خُلد و بُرد«: كلمات قافيه ۳گزينۀ   

  ها: ررسي ساير گزينهب  

  »ان«، حروف اصلي »كسان و رسان«: كلمات قافيه ۱گزينۀ   

  دليل داشتن حرف الحاقي درست است. كه به» ع ِـع يا  َـ«، حروف اصلي »ه«، حروف الحاقي »مرتعه و واقعه«: كلمات قافيه ۲گزينۀ   

  »ر َـ«، حروف اصلي »تر كر، جان«: كلمات قافيه ۴گزينۀ   

  ۱علوم و فنون ادبي  ۱۱مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۴ۀ پاسخ: گزين -۱۵۲

، حـروف »هـا ها و تخمـه دخمه«است و در بيت سوم كلمات » صامت مصوت «درست است. الگوي حروف قافيه در همۀ ابيات  ۴فقط گزينۀ   

  صامت) است. صامت  (مصوت » خم ُـخم يا  َـ«اصلي: 

  ).۲جفت قافيه وجود دارد (رد گزينۀ  ۶ها  . ابيات دوم و چهارم ذوقافيتين هستند با احتساب آن)۱قافيۀ همۀ ابيات درست است (رد گزينۀ   

  ).۳نصف شدن نيست (رد گزينۀ   كدام از ابيات قافيۀ دروني ندارند و اصالً هيچ مصراعي با توجه به وزن شعر، قابل هيچ  

  ۳نون ادبي علوم و ف ۲مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۳

  است.» فعالتن مفاعلن فعلن«ها  و ساير گزينه» تن فعلن تن فعل فعل: «۳وزن گزينۀ   
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  ۳علوم و فنون ادبي  ۲مشخصات سؤال: * متوسط * درس  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۴

  بررسي موارد:  

  : مفعول مفاعلن فعولن يا مستفعِلُ فاعالت مستف (ناهمسان)۱گزينۀ   

  ن فاعلن (همسان): مفتعلن مفتعل۲گزينۀ   

  : فاعالتن فعالتن فعلن (همسان)۳گزينۀ   

  : مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن (همسان دولختي)۴گزينۀ   

  ۳علوم و فنون ادبي  ۲مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۵

  است.» فعالتن مفاعلن فعلن»: «ب و ج«وزن ابيات   

  وزن ساير ابيات:  

  لن فعالتنالف) فعالتن مفاع  

  د) فعالتن فعالتن فعلن  

  ) فاعالتن فاعالتن فاعلنه  

  ۳علوم و فنون ادبي  ۸مشخصات سؤال: * دشوار * درس  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۵۶

  )۳( گرم -صلح -بار هاي كشيده  هجا  

  )۱۳( شود. نظر گرفته مي هجاي پاياني بلند در رس (ت)  -را -دل -صد -اَش -قط -يك -كن -خون -دي -دل -ئب -صا هجاهاي بلند   

  ۳علوم و فنون ادبي  ۸و  ۵هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * درس ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۷

       كوتاه به بلند       بلند به كوتاه

                      

 شست  نِ  بِ  دُ  مَ  را  دَ  دَر  يز  قي  سا

  

            




      



 

   خاست  بر  ¶I·  زَ  يك  بِ  مت  يا  قِ  صد

                  



   

  
              

   ابدال         جاي فعالتن آوردن فاعالتن به

  ها: بررسي ساير گزينه  

  : بلند به كوتاه ندارد.۲گزينۀ   

  : بلند به كوتاه ندارد.۳گزينۀ   

  ارد.: بلند به كوتاه ند۴گزينۀ   

  ۳علوم و فنون ادبي  ۸و  ۵هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * درس ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۵۸

  حذف همزه وجود دارد.» جز او«طبق اختيار وزني بايد بلند محسوب شود و در تركيب » عشق«مصراع دوري كلمۀ  در اين بيت نيم  

  مصراع دوري را دارا هستند. ظر گرفتن هجاي پاياني يا نيمها اختيار زباني ندارند، ولي اختيار وزني بلند در ن ساير گزينه  

  ۳و  ۱مشخصات سؤال: * متوسط * جامع علوم و فنون ادبي  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۵۹

  ايم  نَ  تر  بو  كَ  زِ  با }I·  وَ  ك  كب

                    



 

  ماي  هُ  رِ  رف  ب  تِ  شگ  ور  ت  خ  اف

                



    



 

  و يك تغيير مصوت كوتاه به بلند وجود دارد.» وش آن/ وشان«در اين بيت يك حذف همزه   

  ها: بررسي ساير گزينه  

  : يك اختيار وزني بلند در نظر گرفتن هجاي پاياني دارد.۱گزينۀ   

» كبوتر و فرّ«را قافيه بداند باز كلمات » نماي و هماي«است و قافيۀ دوم ندارد. در ضمن اگر كسي » نماي و هماي كبوتر«: قافيۀ اصلي ۳گزينۀ   

  كسره گرفته است.» فرّ«شوند، زيرا  قافيه نمي

  الحاقي است.» ي«است و » ا«: حروف اصلي قافيه مصوت بلند ۴گزينۀ   
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  ۳علوم و فنون ادبي  ۱۱ مشخصات سؤال: * دشوار * درس ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۶۰

  ها: بررسي گزينه  

  است.» فاعالتن«: وزن شعر از تكرار ركن ۱گزينۀ   

  است.» آهنگ رنگ و وارنگ و هم«: كلمات قافيه ۲گزينۀ   

» يچ«كه هجاي بلند » هيچي«و تغيير مصوت بلند به كوتاه در كلمۀ » آهنگ است رنگ و وارنگ است و هم«: حذف همزه در تركيبات ۳گزينۀ   

  شود. كوتاه مي

  تواند ابدال داشته باشد. وجه نمي است و به هيچ» فاعالتن«: وزن اين قطعه تكرار ۴گزينۀ   

          نش  وا  ار  فَ  يِ   ها  ار  ج  ما  اب  گي  د  زن 

                



          
        

  باف  هم  در  ج  نر  بغ  اي  شِ  بي  نِ  سا  ب  در  اد  ري  هِ  اظ

              



                
  


 

       گست  رن  وا  گُ   رَن  ُن  گو  ِن  گو  ها  را  ج  ما

              



          



     
  

        طن  با  در  ِك  اين  از  تر  دِ  سا  ما  ام  ست  چي

                          
      

       گست  هَن  ما  هَ  چي  پو  يُ   چي  هي  دِ  پو  رُ  تا

      



      

            




     
  

  مشخصات سؤال: * متوسط * جامع علوم و فنون ادبي ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۶۱

  ل: * متوسط * جامع علوم و فنون ادبيمشخصات سؤا ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶۲

  شود. مفهوم مشترك: هرچه در درون است در بيرون ظاهر مي  

  : ظاهر و باطن يكسان نيست. ظاهر آسمان از شيشه است و دل آن از سنگ.۲گزينۀ   

  ۲علوم و فنون ادبي  ۲۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۶۳

  ماست (اتفاقات مثبت و منفي وابسته به عملكرد ما است) بر مفهوم مشترك: از ماست كه  

  مفهوم ساير ابيات:  

  ها را برداشت. : براي رسيدن به يار (حقيقت) بايد حجاب۲گزينۀ   

  شود. ها مانع راه نمي : سختي۳گزينۀ   

  : زندگي سرشار از سختي است.۴گزينۀ   

  ۱علوم و فنون ادبي  ۵۵مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶۴

  مفهوم مشترك: روزي مقسوم و براي هركس مشخص است.  

  ها: مفهوم ساير گزينه  

  دار هستند. كوش روزي هاي سخت : انسان۱گزينۀ   

  : اين دنيا جز غم، روزي ديگري ندارد.۳گزينۀ   

  ه تعليمي)آيد (مفهوم عرفاني است و ن دست نمي اي خداداد است و با سعي به : عشق، روزي۴گزينۀ   

  مشخصات سؤال: * دشوار * جامع علوم و فنون ادبي ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۶۵

  ديجور: تاريك، سياه  تمنّع: استوار شدن  

  

  ۲* جامع عربی، زبان قرآن  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۶

)/ ۴و  ۱هـای  مـان (رد گزینـه )/ واجباتنـا الّدراسـّیة: تکـالیف درسـی۲ه، امـر شـده (رد گزینـۀ شد )/ اُِمر: دستور داده۲کس (رد گزینۀ  َمن: هر  

  )۴)/ اإلمتحان: امتحان (رد گزینۀ ۲چشد، (رد گزینۀ  یتذّوق: می

  ۲* جامع عربی، زبان قرآن  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۶۷

  )/ لـن نجـد: نخـواهیم یافـت ۲و  ۱هـای  سـازد (رد گزینـه هـا را غنـی مـی )/ یجعلهـا غنّیـًة: آن۴و  ۲های  التّبادل: دادوستد، مبادله (رد گزینه  

  ، نادرست ترجمه شده است. ۴و  ۲های  )/ ضمن اینکه بخش اّول گزینه۴و  ۱های  (رد گزینه

  ۳* جامع عربی، زبان قرآن  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۶۸

بنا: زده     )۴)/ لعلّهم: شاید آنان، امید است آنان (رد گزینۀ ۲)/ کّل مثٍل: هر مثلی (رد گزینۀ ۴و  ۳های  د گزینهایم (ر  لقد َرضَ
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  ۳عربی، زبان قرآن  ۲* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۶۹

)/ ۲و  ۱هـای  شـود (رد گزینـه تـؤّدي: منجـر مـی)/ ۳)/ أعاملنا الّصعبة: کارهای سختامن (رد گزینۀ ۲و  ۱های  کنند (رد گزینه تُسهِّل: آسان می  

  )۳و  ۲های  ها (رد گزینه وجود آوردن پل إنشاء الجسور: ایجاد/ به

  ۳* جامع عربی، زبان قرآن  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۰

  ی ال یـراه العـدّو: تـا دشـمن او را نبینـد )/ حّتـ۲و  ۱هـای  کـرد (رد گزینـه )/ و هو یهرب: در حالی کـه فـرار مـی۲صار: شد، گشت (رد گزینۀ   

  )۳و  ۱های  (رد گزینه

  ۳* جامع عربی، زبان قرآن  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۱

  ها:  بررسی سایر گزینه  

  ) در حالی که شام برتران هستید!۱  

  است! آگاهاز نیکی انفاق کنید، پس قطعاً خدا به آن  چه هر) ۳  

  خواند! ی) ... فرا م۴  

  ۳* جامع عربی، زبان قرآن  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۲

  متضاد است. » تر أرذل: پست«با » أفضل: برتر«در این گزینه   

  ها:  بررسی سایر گزینه  

  العجوز) (درست آن  ) الّشاّب: جوان/ األمرد: نوجوان ۲  

  تبتعد) ت آن (درس  جنگد میرب: حشود/ ت ) تقرتب: نزدیک می۳  

رْت تصمیم گرفت/ عزَمْت: تصمیم گرفت ۴     (مرتادف هستند نه متضاد) ) َقرَّ

  ۱عربی، زبان قرآن  ۱* درس  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۳

  معادل ندارد. » الطّازجة: تازه«همراه ضمیر آمده ضمن اینکه » ربّنا: پروردگار ما) «۱  

  معادل ندارد. » فریدها را آ  خلقتها: آن) «۲  

  مصدر است نه فعل. » خلق: آفرینش) «۳  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۲* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۷۴

  ها: ترجمۀ عبارت  

  کس نیکی بیاورد، پس ده برابرش برای اوست!: نیکویی کردن به کامل کردن آن است! ) هر۱  

  به آنکه گفت!: توّجه به حالت باطن و نه ظاهر! ) نگاه کن به آنچه گفت و نگاه نکن۲  

  نصف علم است!: پرسیدن عیب نیست، ندانسنت عیب است!» دانم منی«) گفنِت ۳  

  ) برایم یاد نیک در آیندگان قرار بده!: و پس از من برایم یادی نیک قرار بده تا با آن یاد شوم!۴  

  ۲عربی، زبان قرآن * جامع  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۵

  معرّف بأل  ) نکرة۴  معرب ) مبنّي ۲  متعدٍّ   الزم )۱  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۴* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۶

  مؤنّث» مفرده: عقیدة« ) مذکّر ۴  نکرة معرفة علم  )۳  مفعول مطلق للّنوع مفعول  )۲  

  ۲عربی، زبان قرآن  ۵* درس  متوسط* مشخصات سؤال:  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۷

  »أصحاب«مفعوله  » أصحاب«مناداة (منادی: ندا شده) اسم مفعول است نه مصدر/ فاعله  ) منادی ۱  

  للغائبین فعل ماٍض/ للمخاطبین   ) فعل أمر۲  

  الزم  ) متعدّ ۴  

  ۲عربی، زبان قرآن  ۶* درس  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۸

  اند. گذاری شده نادرست حرکت» یُرضَب«و » املسلمونَ «ر این گزینه د  

  ۳* جامع عربی، زبان قرآن  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۹

  ها:  ترجمۀ گزینه  

  کند) دهد! (پنهان می کند و آن را دور از دیدگان قرار می ) چیزی را پنهان می۱  

  است.)» اإلنرشاح«نادرست؛ درست آن » لبخندها(« ) احساس خوشحالی و شادمانی بسیار!۲  

  دست شد و هیچ ثروتی ندارد! (فقیر شد) ) تهی۳  

  خوردن نیست! (گردو) ای که پوست آن سفت است و قابل  ) میوه۴  

  ۱عربی، زبان قرآن  ۷* درس  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۰

  مجهول نیست. » یقوُل «فعل جمله  ۳در گزینۀ   

  ها:  بررسی سایر گزینه  

َل « ۱گزینۀ در      توان مجهول خواند.  را می» اُنِْزل« ۴و در گزینۀ » کُِتَب « ۲گزینۀ در ، »ُسجِّ
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  ۲عربی، زبان قرآن  ۳* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۱

  باشد.  ط] منیاست و جمله دارای اسلوب رشطیه [فعل رشط و جواب رش » سؤالی«در این عبارت » ما«  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۲* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۲

  هرچند اسم فاعل است، ولی حال نیست، بلکه خرب برای ضمیر قبل خود است. » راِکع«حال در این جمله از نوع جمله است و   

  عل است. حال و اسم فا» متأّخرین«و » ضالّین«، »قانعات«ها،  در سایر گزینه  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۳* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۳

  نیامده است. » إّال «منه قبل از  مستثنی در این گزینه  

  ها حرص نداریم. منه آمده است؛ لذا در این گزینه مستثنی» إّال «ها پیش از  در سایر گزینه  

  ۳عربی، زبان قرآن  ۴* درس  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۴

  است. » إنعام«، »أنعم«مفعول است و مصدر » نَِعامً «در این گزینه   

 هستند.» مفعول مطلق تأکیدی و مفعول مطلق نوعی«ترتیب  به» نظراً تلویثاً، مساعدة و «ترتیب  ها به در سایر گزینه  

  ۳قرآن  عربی، زبان ۵* درس  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۵

  منادی است و پس از آن فعل به صیغۀ مخاطب آمده است. » مسلمي«؛ »مسلمي العامل: مسلامنان جهان«در این گزینه   

  ها فعل به صیغۀ غایب آمده است. همگی مبتدا هستند؛ زیرا پس از آن» إخويت، صدیقي و عبادي«ها  در سایر گزینه  

  

  ۱تاريخ  ۴ درس ۳۸صفحۀ *  ساده مشخصات سؤال: * ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۸۶

 امـور ٔهادار تيمسـئول كه كردند يم استفاده »كشور كل كارگزار« عنوان با يشخص اي ريوز از ،در مصر باستان كشور امور ٔهادار يبرا ها فرعون  

  . داشت برعهده را ييقضا و يمال ،يادار

  ۱تاريخ  ۶ درس ۵۱صفحۀ * ار دشومشخصات سؤال: *  ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۸۷

 آن مورخـان كه شد يانحطاط چنان دچار وناني. م.ق ۸۰۰ حدود تا ۱۱۰۰و از  شد فيضع يداخل يها جنگ و شهرها رقابت ليدل به سنيم تمدن  

  يونان سر برآوردند و به قدرت رسيدند. در يمختلف يشهرها دولت جيتدر به ،آن از، پس اند دهينام »يكيتار عصر« را

هـاي  شهرها (جنـگ عصر دولت عصر تاريكي  تمدن ميسني  هاي روي كار آمده در يونان: تمدن مينوسي  كته: ترتيب زماني تمدنن  

  دورٔه تسلط روميان دورٔه حاكميت مقدونيان  هاي ايران و يونان)  داخلي و جنگ

  ۱تاريخ  ۱۰ درس ۹۲صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۸۸

 دوران در. داد شيافـزا يريچشـمگ طـور بـه را ياشـكان حكومـت قلمرو و قدرت ران،يا سرتاسر در يعيوس مناطق بر تسلط با كمي ردادمه  

  .شد ليتبد قدرتمند يپادشاه كي به رانيا فالت شرق در يمحل حكومت كي از انياشكان ۀسلسل او، ييفرمانروا

  ۱تاريخ  ۱۲ درس ۱۱۶فحۀ ص*  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۸۹

 يشـكرگزار و عبادت ،يباستان يها جشن ۀبرجست. ويژگي ديگرد يم برگزار سال طول در كه بود ييها جشن از مملوشماري ايران باستان،  گاه  

  .بود بزرگ خداوند درگاه به

و  داشـت يكشـاورز يهـا تيـالفع مردم ايران وي اقتصاد و ياجتماع ،ياسيس يزندگ و ينيد يباورها با يتنگاتنگ ونديپها،  نكته: اين جشن  

  .كنند ابراز پادشاه به را خود يوفادار گر،يكدي با معاشرت و حيتفر ،يشاد ضمن كه بود مردم يبرا يفرصت

  ۱تاريخ  ۱۴ درس ۱۳۲و  ۱۳۱هاي  صفحه* ساده مشخصات سؤال: *  ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۰

 .اند كرده نقش خود يها سكه يرو بر بود، يزرتشت شيك به آنان شيگرا ۀنشان كه را »آتشدان« ريتصو ي،اشكان شاهان از يبرخ  
  ۲تاريخ  ۵ درس ۴۵صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۴ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۱

 جهينت به مسلمانان، انيم يداخل جنگ از يريجلوگ و يسركش از مخالفان بازداشتن يبرا ي عل امام زيآم مسالمت يها كوشش و ها حتينص  

، امـام ،منظـور نيبد. داشتند آن جاديا در يمهم نقش هيام يبن اشراف كه شد ييها يآشوبگر و ها يسركش دفع به ريناگز حضرت آن و دينرس

  سه جنگ جمل، صفين و نهروان با دشمنان مقابله كرد.  در و منتقل كوفه به نهيمد از را خالفت مركز

  ۲تاريخ  ۷ درس ۷۰صفحۀ *  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۲

 و ضـعف بـه رو انيعباسـ حكومت جيتدر به ،يرانيا رانيوز دست ٔه امور ازادار شدن خارج و (فرزند هارون)» مأمون« حكومت گرفتن انيپا با  

  .گذاشت انحطاط

  ۲تاريخ  ۹ درس ۹۲صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۳ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۳

 كفـار بـا جهـاد و خـوارج سركوب در او يها تيموفق اما د،يرس قدرت به ٔه خليفۀ عباسياجاز يب و فرمان دونب(امير صفاري)  عقوبي آنكه با  

  .بفرستد يو يبرا را بلخ و كابل ستان،يس حكومت فرمان ،فهيخل كه شد موجب ،يشرق يمرزها

  ۲تاريخ  ۱۲ درس ۱۳۲صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۴

ايرانـي،  رجـال يخودآگاه و خود ينظام و ياسيس يها تيموفق و ييكشورگشا ساختن جاودانه به يموريت انيفرمانروا و لخانانيا يمند عالقه  

  نگاري در آن عصر نهاد.  تأثير بسزايي بر رشد و شكوفايي تاريخ
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  ۲تاريخ  ۱۴ درس ۱۵۴صفحۀ * متوسط مشخصات سؤال: *  ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۵

 يهـا ينـوآور و هـا طرح با يعباس آقارضا نام به يبزرگ نقاش ،دوره نيا در. ديرس خود ييشكوفا اوج به اول عباس شاهٔه ورد در ينگارگر هنر  

 .كرد يگذار هيپا را اصفهان مكتب رش،ينظ يب
  ۳تاريخ  ۳ درس ۳۴صفحۀ *  متوسط مشخصات سؤال: * ▲  ۱ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۶

 يكشـورها ياسـيس نفـوذ و ينظـام تهاجم با مقابله در اما ،بود موفق يداخل اوضاع به دادن سامان و كشور يكپارچگي حفظ درشاه  فتحعلي  

  . ماند ناكام يياروپا

  ۳تاريخ  ۵ درس ۷۶صفحۀ *  دشوار مشخصات سؤال: * ▲  ۲ۀ ني: گزپاسخ -۱۹۷

 منحلرا  مجلس و شد ميتسل تخت،يپا لاشغا ترس از )ريوز نخست( السلطنه صمصام ،كرد رد را هيروس اخطارشوراي ملي،  مجلس پس از آنكه  

 مشـروطه ٔه امور كشور مانع از آن شد كه مجلس نوپايادار در ها آن يها دخالت و انگلستان و روس يها دولت ييجو سلطه ،بيترت نيبد. كرد

 ، آمـده دسـت بـه فرصـت از ادهاسـتف با ها روس د.ده انجام يمؤثر اقدام كشور ينظام و يمال ،يادار اوضاع به دادن سامان و سر يبرا بتواند

 اشـغال بـراي نيـز انگلستان و دبستن توپ هب را  هشتم امام رمطه مرقد و كردند سركوب يسخت به را مشهد و زيتبر مقاومت يها كانون

  .كرد رانيا جنوب وارد را هندوستان از ييقوا خود، نفوذ  تحت منطقۀ

  ۳ تاريخ ۶ درس ۸۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۱۹۸

 يهـا بهانـه بـه ه،يروسـ و انگلسـتان ويژه به جنگ، در ريدرگ يكشورها اما ،كرد يطرف يب اعالم اول، يجهان جنگ شروع از پس رانيا دولت  

 مثلـث اتفـاق هـاي دولـت ضد بر ياقدامات به رانيا مختلف مناطق در يآلمان جاسوسان و مأموران ،جنگ لياوا در .كردند نقض را آن مختلف

  .دادند قرار رانيا به يلشكركش بهانۀ را موضوع همين نيز روسيه و انگلستان زدند. دست

  ۳ تاريخ ۹ درس ۱۲۶ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۱۹۹

 ارانيـ و همكاران و مصدق دكتر .»كرد ينظام حكومت اعالم« و شد ريوز نخست يزاهد اهللا فضل سرلشكر ،مرداد ۲۸ يكودتا تيموفق از پس  

 سال كي .دنديگرد منحل و شدند اعالم يرقانونيغ مخالف، يها روزنامه و ياسيس يها گروه و احزاب .شدند محاكمه سپس و ريدستگ كشينزد

 فروش و ديتول ،يقرارداد موجب به و ديرس توافق به نفت مسئلۀ ٔهدربار كايآمر و انگلستان با يپهلو حكومت مرداد، ۲۸ يكودتا از پس ياند و

  .كرد واگذار يفرانسو و يهلند ،ييكايآمر ،يسيانگل ينفت يها شركت از يوميكنسرس به را رانيا نفت

  ۳ تاريخ ۱۰ درس ۱۲۸ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۰

 دگاهيـد از .شـد آغـاز يتـيوال و يالتيـا ياه انجمن انتخابات نامۀ تصويب به اعتراض با (ره)خميني امام مبارزٔه و سياسي فعاليت ۀمرحل ناولي  

 بزرگ يعلما با يزنيرا از پس ايشان، رو، ازاين .شد يم حكومت در انيبهائ حضور شيافزا و اسالم فيتضع موجب نامه بيتصو نيا امام، حضرت

  .كردند آن لغو به مجبور را دولت و پرداختند مخالفت به آن با ،قم

  بود. شاه سفيد انقالب نتيجۀ )،گانگانيب به يوابستگ و رانيا اقتصاد ينابود( ۳ گزينۀ نكته:  

 

  ۲ جغرافياي ۲ درس ۱۴ صفحۀ وجغرافياي ايران  ۲ درس ۸ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۱

 كشـور/ آن از پناهنـدگي درخواست بنگالدش مرزهاي به ارميانم مسلمانان مهاجرت چگونه؟: ميانمار/ نشين مسلمان ناحيۀ تخريب چيز؟: چه  

 داده پاسـخي عبـارت در هـم »زمان)؟ (چه كِي« پرسش پاسخ به قومي/ سازي پاك چرا؟: ميانمار/ دولت (كساني)؟: كسي چه ميانمار/ كجا؟:

  است. نشده

  جغرافياي ايران ۴ درس ۲۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۲

   شود. مي ايجاد »نيزم اعماق از آب بخار اي گاز خروج« علت به كه دهد مي نشان را »فشان گل« يك سؤال، مورد ويرتص  

  جغرافياي ايران ۵ درس ۳۶ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۳

 تـر نزديـك السـرطان رأس مدار به و دارد قرار همدان از تري پايين جغرافيايي عرض در شيراز زيرا است؛ تر خنك »همدان« و تر گرم »شيراز«  

  تابد. مي تر مايل آنجا در خورشيد و دارد قرار باالتري جغرافيايي عرض در همدان كه حالي در است،

  جغرافياي ايران ۶ درس ۵۷ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۴

 كشت رييتغ )۴ ،ها چاه يۀرو يب حفر )۳ ،اچهيدر زيآبر ۀحوض در بارش كاهش )۲ ،هوا يعموم شدن گرم )۱ اروميه: درياچۀ شدن خشك عوامل  

 اچه،يدر به يورود آب زانيم در رييتغ )۵ ،دارد اجياحت ياديز آب به ها آن كشت كه يمحصوالت به ند،ا داشته ازين يكمتر آب كه يمحصوالت از

  .است داده رييتغ اچهيدر در را آب ۀچرخ كه يموانع وجود )۶ ،)دمتعد يسدها احداث( ختير يم آن به كه ييرودها ريمس در

  جغرافياي ايران ۹ درس ۸۰ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۵

 هـاي خانـه ميـان در كشـاورزي مـزارع و دارنـد »پراكنده« شكل روستاها است، فراهم جا همه در كشاورزي امكان كه خيز حاصل نواحي در  

  دارد. متمركز شكل و گرفته شكل آن پيرامون روستا داشته، وجود آبي چاه كه هرجا خشك، مناطق در اما است؛ شده واقع روستايي

  ۲ جغرافيا ۳ درس ۳۳ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۶

  كردند. ثبت زمين ۀنقط نيتر داغ نوانع به رانيا در لوت ابانيب يبرا را گراد يسانت درجۀ ۷۰ يدما ،ها ماهواره ،۲۰۰۹ سال در  

   اند. بوده ۱۹۹۲ و ۱۹۱۳ هاي سال در جهان نقاط ترين گرم ترتيب به ۴ و ۲ هاي گزينه توجه:  
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  ۲ جغرافيا ۴ درس ۵۰ و ۴۹ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۷

   هستند. »كاوشي« فرسايش اَشكال از هايي نمونه ها گزينه ساير ستند.ه »تراكمي« فرسايشي اَشكال از دو هر مرجاني،  سنگ آب و برخان  

  ۲ جغرافيا ۵ درس ۵۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۸

  .شود يم تر يطوالن و بيشتر ها آن شيرو فصل نيهمچن و اهانيگ رشد ۀدرج و يانبوه اهان،يگ يبلند اي قد ها، گونه تعداد ابد،ي يم كاهش ارتفاع هرچه  

  ۲ جغرافيا ۹ درس ۱۲۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۰۹

  مديريت نظام انساني/ (سازٔه) ساختار جغرافيايي/ فضاي و قلمرو »:سياسي ناحيۀ« اركان  

  سياسي) (اقتدار حاكميت  (حكومت) سياسي نظام (ملت)/ جمعيت سرزمين/ »:كشور« اركان  

  ۲ جغرافيا ۱۱ درس ۱۴۴ و ۱۴۳ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۰

 كيـ مجـاورت در كشـور كي تيموقع كه داشت اعتقاد و بود قائل تياهم ييايجغراف تيموقع عامل يبرا حياتي)، فضاي نظريۀ (طراح راتزل  

  .گذارد يم ريتأث آن قدرت و استيس بر ف،يضع اي يقو دولت

   دارند. اشاره دريايي) (قدرت ماهان عقيدٔه به ۲ گزينۀ و برّي) يا خشكي (قدرت مكيندر عقيدٔه به ۴ و ۱ هاي گزينه توجه:  

  ۳ جغرافيا درس صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۱

  نيستند. صحيح ها مگاالپليس دربارٔه اماًالز ها گزينه ساير اند. كرده پيدا كريدوري يا خطي شكل معموالً ،يارتباط يها راه امتداد در ها مگاالپليس  

 ده از بيش با شهرهايي عنوانِ ،»شهر جهان« گويند؛ مي هم »ابرشهر« ها، مگاالپليس به است؛ »(متروپل) مادرشهر« ديگر نام شهر، كالن توجه:  

  دارند. جهاني اقتصاد در مهمي نقش كه است جمعيت نفر ميليون

  ۳ جغرافيا ۲ درس ۲۸ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۲

 نكـهيا بـدون شـود؛ يمـ برطرف عادالنه و مناسب طور به ساكنان ياقتصاد و يفرهنگ ،ياجتماع يازهاين ،آن در كه است يشهر ،داريپا شهر  

  .دارد ستيز طيمح بر را نامطلوب ريتأث »نيكمتر« يشهر يها تيفعال و شهر و فتديب خطر به ندهيآ يها نسل منافع

  ۳ جغرافيا ۴ درس ۶۷ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۳

  است. شهري ونقل حمل بهبود راهكار نيتر مهم يعموم ونقل حمل گسترش  

  ۳ جغرافيا ۵ درس ۸۸ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۴

 علـت ت،يـنها در و شده رانيا نيسرزم يباال يشكستگ و يخوردگ نيچ موجب »اياوراس -هند انوسياق« و »عربستان« صفحات »ييهمگرا«  

  .است منطقه آن يزيخ لرزه ياصل

  ۳ جغرافيا ۶ درس ۱۰۹ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز :پاسخ -۲۱۵

 ياريـآب يهـا روش از ي)خـوددار و پرهيـز (نـه »استفاده« و يكشاورز در ياريآب يور بهره شيافزا خشكسالي، مديريت راهكارهاي از يكي  

   است. فشار  تحت

  دارند. اشاره خشكسالي با مقابله راهكارهاي به درستي به همگي ها گزينه ساير  

 
  ۲ شناسي جامعه ۸ و ۴ هاي صفحه و ۱ شناسي جامعه ۶ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۱۶

   انسان ٔهاراد آگاهي، بر  عالوه كنش، انجام براي پس شود، نمي انجام نباشد، انسان خواست و اراده تا يعني است؛ وابسته انسان ٔهاراد به كنش 

  نگيرد. آن انجام به تصميم ولي باشد؛ آگاه كاري به فردي است ممكن زيرا ؛است ضروري نيز

   دليـل بـه ها كنش برخي انجام از و دهند مي انجام آن غيرارادي و ارادي يپيامدها به توجه با را خود هاي كنش آدميان موارد، از بسياري در 

   .كنند مي خودداري نامطلوبشان پيامدهاي

   ما از هركدام دارد. تعلق بخش اين به ها انسان رواني و قيالاخ ذهني، ابعاد گردد. مي باز ها انسان فردي و شخصي زندگي به آن فردي بخش 

   .نيستند شريك ها آن در ما با ديگر افراد كه داريم اي ويژه خلقيات و ها تجربه ها، دانسته

   تـابع افـراد فـردي و ذهنـي جهـان ديدگاه اين در دانند. مي تكويني و ذهني جهان از تر مهم را فرهنگي جهان ديگر گروهي :دوم ديدگاه 

 جهـان ديـدگاه، ايـن از كنند. مي تصرف و دخل آن رد مختلف جوامع و ها  فرهنگ كه است خامي هماد تكويني جهان و هاست آن فرهنگ

   دهند. مي دست از فرهنگي جهان برابر در را خود لالاستق و ندارند اهميتي تكويني جهان و ذهني

  ۳ شناسي جامعه ۸ صفحۀ و ۱ شناسي جامعه ۱۲ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۱۷

   عمـل هـدف و اراده ،آگاهي با انساني افراد كه آنجا از و آورند مي وجود به يكديگر با ارتباط در ها انسان را اجتماعي هاي پديده اول: قسمت 

   هستند. معنادار اجتماعي هاي پديده كنند، مي

   است زندگي از حاصل دانش عمومي، دانش و واقعيت كشف راه علمي، دانش كه را ادعا اين اول، رويكرد با تقابل در ديدگاه اين دوم: قسمت 

 هسـتند آن بازسازي و خلق بلكه نيستند، واقعيت بازخواني و كشف ها دانش داند. مي زندگي از حاصل دانش را ها دانش ۀهم و كند مي انكار

 عكـس به و داند مي اعتبار بي را زندگي از حاصل دانش بر تجربي دانش برتري كنند. مي توليد خود زندگي به دادن سامان براي ها انسان كه

 دانـش و علمـي دانـش مـرز ديدگاه، اين هاي نحله از برخي در داند. مي تجربي دانش جمله از دانشي هرگونه اساس و پايه را عمومي دانش

   .پاشد مي فرو عمومي
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  ۲ شناسي جامعه ۱۵ و ۱۲ هاي صفحه و ۱ شناسي جامعه ۱۷ و ۱۵ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۱۸

   شود مي آشكار ها آن هاي تفاوت و ها شباهت يكديگر، با ها پديده ۀمقايس رد.   

   يابد مي تداوم بعد هاي نسل به خود فرهنگ انتقال با اجتماعي جهان.   

   است جهاني فرهنگ يابد مي گسترش جهان در و كند مي عبور قومي و جغرافيايي مرزهاي از كه فرهنگي.   

   درنتيجـه، و باشـند داشـته مختلـف هاي ارزش و عقايد سنجش براي ميزاني و معيار توانند نمي نباشند، قائل تيحقيق به كه هايي فرهنگ 

   .كنند دفاع خود هاي ارزش حقانيت از توانند  نمي

  ۳ شناسي جامعه ۲۹ و ۲۵ هاي صفحه و ۱ شناسي جامعه ۲۷ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۱۹

   گيرند مي قرار تغيير معرض در كمتر و دارند فراگير و جانبه همه تأثيرات ،عميق هاي يهال.   

   گويند. مي »تغيير هم« را پديده دو اين است. همراه ديگر ٔهپديد در تغيير با اجتماعي ٔهپديد يك در تغيير گاهي   

   است علوم روش وحدت يمعن به پوزيتيويسم و است پوزيتيويستي شناسي جامعه همان تبييني شناسي جامعه.   

   دهد مي تقليل اجتماعي نظم هاي مهره و پيچ به را ها انسان ،جامعه و طبيعت دانستن يكسان.   

  ۱ شناسي جامعه ۴۴ و ۴۱ ،۳۵ ،۳۳ هاي صفحه * دشوتر * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۲۰

   دهد مي رخ واحد اجتماعي جهان يك درون كه است هايي تفاوت وعن از باشد، اجتماعي جهان سطحي هاي يهال به مربوط كه هايي تفاوت.  

   واحـد، مسـير ايـن در هـا آن از بعضي گيرند؛ مي قرار خط يك در جوامع ۀهم ديدگاه، اين در دارند. بشر تاريخ به خطي تك نگاه عده، اين 

  .اند مانده عقب پيشرفته، جوامع با مقايسه در بعضي و ترند پيشرفته

   اند. سكه يك روي دو ،ها محدوديت و ها فرصت تر، دقيق تعبار به  

   هاي كنش از دسته اين رواج ابند.ي مي رواج تشد به كنند، مي تعقيب تجربي علوم ۀوسيل به را دنيوي اهداف كه هايي كنش متجدّد، جهان در 

   .كند مي تنگ قيالاخ و عاطفي هاي كنش مانند انساني، هاي كنش ساير بر را عرصه ،دنيا به معطوف ۀحسابگران

  ۳ شناسي جامعه ۹۹ صفحۀ و ۲ شناسي جامعه ۷۷ و ۱۳ هاي صفحه ،۱ شناسي جامعه ۴۴ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۲۱

   است آلماني شناس جامعه وبر ماكس انديشيده، متجدّد جهان هاي ويژگي ٔهدربار كه متفكراني از يكي.   

   نامد مي فاسقه ۀمدين نباشد، حق با همسو و موافق آن رفتارهاي و هنجارها اما ،باشد حق آن هاي ارزش و عقايد كه را يا جامعه فارابي.  

   ،و هـا آن نسـل توليـد افـزايش موجـب را آنـان رفاه و دستمزدكارگران افزايش حتي اقتصاد، در دولت دخالت مخالف اقتصاددان ريكاردو 

   .داند مي بعدي تالمشك پيدايش

   كرد. تاليف جلد هشت در را االمم تجارب كتاب تبييني نگاهي با مسكويه ابوعلي   

  ۲ شناسي جامعه ۲۹ و ۲۵ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۲۲

   هـاي  ارزش و هـا مـانآر عقايـد، بـه يعنـي دهد؛ مي قرار هدف را كشورها ديگر فرهنگي هويت نو، فرا استعمار در غرب جهان اول: قسمت 

   كند. مي ترويج و تبليغ را خود فرهنگي هاي ارزش و باورها و برد مي هجوم ديگر هاي فرهنگ

   را آنان كم دست يا كرد مي جذب و هضم خود درون نيز را بيگانه مهاجم هاي  گروه خود، غناي و قدرت دليل به مي،الاس فرهنگ دوم: قسمت 

   .كنند استفاده ديني هاي ارزش و مفاهيم از ظاهر در خود، يبقا براي كه ساخت  مي ناگزير

  ۲ شناسي جامعه ۵۱ و ۳۹ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۲۳

   و نشود محدود خود جهاني اين و دنيوي ابعاد به كه يابد مي دست فتالخ و كرامت به هنگامي انسان كريم، قرآن آيات اساس بر اول: قسمت 

 آن از تـر پسـت يـا حيـواني حياتي و شود مي گمراه بماند، محدود خود دنيوي ابعاد به انسان اگر شود. تر نزديك خداوند به تواند مي هرچه

   داشت. خواهد

   از تغييـرات وقتـي كـه آموختيـد و شـديد آشنا فرهنگي جهان و اجتماعي جهان در عميق و سطحي تغييرات با گذشته در دوم: قسمت 

   د.شو مي تغيير دچار فرهنگ آن هويت برسند، آن بنيادين و عميق هاي يهال به فرهنگ يك سطحي هاي يهال

  ۱ شناسي جامعه ۶۴ و ۵۱ ،۴۸ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۲۴

   شوند مي اجتماعي جهان واقعي قلمرو وارد ها آرمان اندازه همان به كنند، عمل ها ارزش مطابق مردم اندازه هر.  (الف)  

   اجتمـاعي هاي جهان هاي آرمان و ها واقعيت بودن باطل يا حق ٔهدربار تواند مي نكند، محدود آن تجربي معناي به را علم اگر اجتماعي، علوم 

  (ب)  .كند داوري

   و مجـازات ۀشايسـت و عمـدي را ديگـران يخطاها دانند. مي ديگران خطاهاي از تر موجّه را خود خطاهاي كودكان دهد مي نشان تحقيقات 

  (ج)  .دانند مي محيطي هاي  كننده تحريك و شرايط از ناشي بيشتر و غيرعمدي را خود خطاهاي

  ۳ شناسي جامعه ۳۹ صفحۀ و ۲ شناسي جامعه ۵۷ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۲۵

   بـا قـدرت پيونـد )۲ رالسكو سياسي هاي قدرت پيدايش )۱ :شد طي زير ۀچهارگان مراحل جهاني، نوين نظام تكوين فرايند در اول: قسمت 

  جهاني نوين نظام در جوامع ادغام و استعمار )۴ فراماسونري هاي سازمان و مذهبي مبلغان گرفتن خدمت به )۳ صنعت و سرمايه تجارت،

   با شود، جدا خودش مكان و زمان از كاربر فرد كه شود مي سبب ولي ،اردد خود در را بودن روز به معناي مجازي فضاي اينكه با دوم: قسمت 

 وجـود با و قرارگيرد كنترل  تحت قدرت، و آزادي وجود با گردد، محروم مهم مطالب به دسترسي از متنوع و زياد مطالب به دسترسي وجود

   .شود سطحي شدن، سرگرم
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  ۱ شناسي جامعه ۸۳ و ۷۶ ،۶۸ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۲۶

   جهـان در مشـاركت بـراي نيـز فـرد دهـد. مي آموزش فرد به را خود زندگي ٔهشيو و ها ارزش اعتقادات، ،تداوم و بقا براي اجتماعي جهان 

   .شود مي آشنا ارد،د برعهده كه تكاليفي و حقوق و اجتماعي جهان در موقعيتش با تدريج به و آموزد مي را آن در زندگي ٔهشيو اجتماعي،

   هـا آن نبـودن يـا بـودن مفيـد اسـاس بر ديگر هاي گروه ارزيابي به خودش، براي اعتبار كسب جهت كه بود متوسط ۀطبق همان طبقه ينا 

 سـربار و كننده مصرف را اشراف   و مفيد و توليدكننده را خود زيرا ساخت؛ اعتبار بي را ها آن مندي فايده معيار با اشراف ارزيابي با و پرداخت

 اسـاس بـر صرفاً را ها انسان ۀهم كه شد منجر گرايي فايده فرهنگ پيدايش به مردم، عموم توسط معيار اين پذيرش كرد. مي معرفي جامعه

   .كرد مي ارزيابي كالم همين

   دفاع و حفظ توان اجتماعي، جهان هك آيد مي وجود به جايي در فرهنگي هويت بحران شود. منجر »هويت بحران« به تواند مي فرهنگي تزلزل 

   باشد. نداشته را خود اجتماعي هاي ارزش و عقايد از

  ۱ شناسي جامعه ۱۰۸ و ۹۶ ،۸۸ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۲۷

   سرايت آن عميق هاي يهال به فرهنگي تدس  و  داد نكند، پافشاري خود هاي  ارزش و عقايد بر ديگر، هاي جهان با تعامل در اجتماعي جهان اگر 

 مسـير در كه اي اجتماعي جهان شود. مي هويتي تالتحو دچار كند، پشت خود هاي آرمان و عقايد به زمان، مرور به كه درصورتي و كند مي

   شود. مي ملحق آن به كند، قبول را ديگري اجتماعي جهان عقايد و ها  ارزش هويتي، تالتحو

   امـر ايـن و ساخت دچار فرهنگي خودباختگي به را مسلمانان ذهنيت از هايي بخش ها، رويارويي نخستين در غرب نظامي و سياسي قدرت 

 هجامعـ در جمله از و ميالاس جوامع بين در كردند، مي القا مالاس جهان هويت از غربي نگاران تاريخ و شناسان شرق كه تصويري شد، سبب

   كند. پيدا رواج ايران

   اقتصـادي هـاي شـيوه تمامي ديگر، سوي از و پندارند مي چيز همه اساس را اقتصاد سويي از كه غرب، گر سلطه كشورهاي از برخي ينبنابرا 

 ما كشور عليه را عياري تمام اقتصادي جنگ رو اين از دانند؛ مي اقتصاد را ميالاس ايران آشيل هپاشن بينند، مي شده نابود را داري غيرسرمايه

   اند. اختهاند راه به

  ۳ شناسي جامعه ۵۱ صفحۀ و ۲ شناسي جامعه ۷۱ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۲۸

   بعد غرب شناختي معرفت و شناختي انسان شناختي، هستي هاي بنيان بر كه غربي انساني علوم غرب: علمي مرجعيت تثبيت اول: قسمت 

   دهند. مي سازمان و كنند مي تعريف رالسكو اي گونه به آن، معنوي ابعاد به توجه بدون را آدمي زندگي اند، گرفته شكل رنسانس از

   دوم: قسمت  

  تفسيري رويكرد

  هدف  روش  موضوع

 اجتماعي زندگي به بخشي انسجام و معنابخشي )ها آن معناي يافتن براي ها پديده به درون از نگاه( تفسير ها آن معناي و اجتماعي هاي كنش

  ۲ شناسي جامعه ۸۹ و ۸۰ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۲۹

   دادند. مي قرار خود شعار را ثروت مناسب توزيع و اجتماعي عدالت ،اوليه ليبراليسم از انتقاد با سوسياليستي جوامع اول: قسمت  

   مركز كشورهاي به پيرامون كشورهاي از ثروت انتقال ،المللي بين اتمعاهد و مشترك هاي  گذاري سرمايه با غربي) (جوامع ها آن دوم: قسمت 

  كنند. مي آسان را

  ۳ شناسي جامعه ۵۹ و ۵۸ هاي صفحه و ۲ شناسي جامعه ۹۵ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۳۰

   يافتند گسترش سرعت به يزن محيطي زيست هاي آسيب انواع جهان، در مدرن زندگي گسترش با آن از پس اول: قسمت.  

   به سلطه نوع اين از شناسان جامعه گيرد؛ مي قرار پذيرش و رضايت مورد بيشتر شود اعمال فرهنگي ٔهشيو به سلطه كه  هنگامي دوم: قسمت 

 توجيـه و يعمـوم رضـايت مهندسـي بـراي رسانه و هنر مانند فرهنگي ابزارهاي و ها شيوه از هژمونيك ۀسلط كنند. مي تعبير »هژموني«

 كـار بـه آمريكا هژموني بسط براي اي شيوه عنوان به را »هراسي مالاس« آمريكايي، هاي رسانه نمونه براي كند. مي استفاده خود جويي برتري

   سازند. همراه و راضي مالاس با مقابله براي را جهان مردم تا برند، مي

  ۳ شناسي جامعه ۷۶ و ۷۲ هاي صفحه و ۲ شناسي جامعه ۱۰۱ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۳۱

   مسيحيت هاي آموزه اساس بر تدفين و ازدواج پاك، عيد مراسم برگزاري( غربي جامعه عمومي فرهنگ در دين حضور(   

   تاس طبيعي ماوراء و قدسي حقايق به آدمي فطري نياز انسان، زندگي در معنوي و ديني باورهاي تداوم علت ترين مهم.  

   گرفتـه ناديـده توانمند و كوشا افراد شايستگي و شالت شود مي سبب امر اين زيرا رود؛ مي بين از رقابت ٔهانگيز ،خصوصي مالكيت حذف با 

   شود.

   رائها حل راه مطلوب وضع به رسيدن و موجود وضع از عبور براي خواهد مي و كند مي انتقاد موجود وضعيت از كه است دانشي ،انتقادي دانش 

   كند.

  ۳ شناسي جامعه ۸۸ صفحۀ و ۲ شناسي جامعه ۱۰۹ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۳۲

   بيشتر را غرب خطر ها آن نداشتند. عميقي شناخت غرب فرهنگ از غرب، به آميز اعتراض رويكرد وجود با نخستين، بيدارگران اول: قسمت 

   ديدند. مي آن ادياقتص و سياسي قدرت و گري سلطه در

   وحـدت منشـأ به را ها انسان بلكه داند، نمي همدلي و وحدت مانع را، قومي و نژادي زباني، تنوع و تكثر ،قرآني مطلوب الگوي دوم: قسمت 

  )لِلْعالِمين لĤَياتٍ ذلِكَ  في إِنَّ أَلْوانِكُمْ وَ أَلْسِنَتِكُمْ اخْتِالفُ وَ الْأَرْضِ وَ السَّماواتِ خَلْقُ آياتِهِ مِنْ وَ( .سازد مي رهنمون
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  ۳ شناسي جامعه ۹۰ صفحۀ و ۲ شناسي جامعه ۱۱۹ صفحۀ * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۳۳

   بـه نزديـك ۀهزين با بازگشت اين بودند. كرده آغاز مشروطه در كه بود ناتمامي حركت به ايران مردم بازگشت مي،الاس بالانق اول: قسمت 

 و شـرق بلوك ۀحاشي در كه روشنفكراني و استعماري استبداد ،گرا غرب منورالفكران با رقابت ۀتجرب شد؛ مي انجام تاريخي ۀتجرب صدسال

   كردند. مي عمل غرب

   ارزشـمند آن، بـا همبـارز و ناپسند امر اين با مخالفت و ناپسند فرهنگي و انساني هاي هويت حذف و راندن حاشيه به شك بي دوم: قسمت 

 وحـدت و اشـتراك انكـار معناي به آن به بخشيدن اصالت و ها هويت تكثر و تنوع بر تأكيد گاهي دارد. هم ديگري روي سكه اين اما است،

   برد. مي بين از را ها فرهنگ و ها انسان ۀمعارف و گو و گفت فرصت و هاست انسان

  ۳ شناسي جامعه ۱۰۰ صفحۀ و ۲ ناسيش جامعه ۱۲۷ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۳۴

   ش ه ۱۳۸۹ سـال از عربـي كشورهاي در مردم ٔهگسترد هاي بالانق و ها جنبش م،الاس جهان در ايران ميالاس بالانق پيامد ترين مهم اول: قسمت.   

   .است شده منجر عربي كشور چهار در سياسي هاي قدرت سقوط به تاكنون كه است

   علـم خلدون ابن است. كارانه محافظه فارابي شناسي جامعه با مقايسه در او شناسي جامعه و نيست انتقادي خلدون، ابن رويكرد دوم: قسمت 

   نامد. مي عمران علم را خود اجتماعي

  ۳ شناسي جامعه ۱۱۴ و ۱۰۲ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۳۵

   بـه همواره و كنند مي استفاده عقل اين از )محسوس( مادي و طبيعي هاي پديده ٔهدربار دانش كسب براي دانشمندان (تجربي): ابزاري عقل 

 ...و شناسـي جمعيـت در مهـاجرت عوامـل و طبيعي علوم در فلزات انبساط و انقباض اصل پايبندند. تجربي هاي روش و حسي هاي آزمون

  كند. مي استفاده اجتماعي هاي پديده كنترل و بيني پيش براي يابزار عقل از تبييني شناسي جامعه شوند. مي درك عقل اين كمك به

   استفاده آن از علمي دانش در عالمان هم كه شود مي شامل را فكري و ذهني شالت هرگونه كه برند مي كار به عام معناي يك در را عقل گاهي 

  .برند مي بهره آن از عمومي دانش در مردم عموم هم و كنند مي

   اقسامي به خود ۀمطالع مورد موضوع اساس بر و شناسد مي را جهان قواعد و حقايق آن كمك به انسان كه است اي قوه خاص، ايمعن در عقل 

  :شود مي تقسيم

 

ه، رياضـيات و كنـد و علـومي ماننـد فلسـف انسان وجود دارند، شناسايي مـي ٔههايي را كه مستقل از آگاهي و اراد : واقعيتعقل نظري

  . شوند زمين در فيزيك با اين عقل شناخته مي ۀآورد. براي مثال قانون عليت در فلسفه يا قانون جاذب طبيعيات را پديد مي

خوبي عدالت و  الًكند؛ مث ها، شناسايي مي و آرمانها  آيند، مانند ارزش وجود مي انسان به ٔههايي را كه با آگاهي و اراد : واقعيتعقل عملي

  . آورد شناسد. اين عقل، علوم انساني و اجتماعي را پديد مي ي ظلم را ميبد

 
  منطق ۴ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۳۶

 هـا بيماري درمان و گيريپيش هاي شيوه بيان و ها بيماري بندي دسته در پزشك كار و هستند ها بيماري است، مغالطات شبيه پزشكي در آنچه  

 كه دهد مي آموزش را سالم زندگي سبك پزشك اينجا در اما است، هركدام از پرهيز شيؤه بيان و مغالطات بندي دسته در دان منطق كار شبيه

 مـورد بيشـتر كـه است انديشيدن درست شيؤه آموزش شبيه كار اين ماند. مي امان در ها بيماري خيلي از انسان حدودي تا شود مراعات اگر

  است. ها دان منطق تأكيد

  منطق ۱۵ تا ۱۳ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۳۷

 اشـتباه هـم با مطابقي معاني بايد لفظ اشتراك مغالطۀ در زيرا لفظ، اشتراك نه است، داده رخ »ظاهري معناي به توسل« مغالطۀ گزينه اين در  

 دارد التزامي داللت اول »شيرِ« كه است اين شده مغالطه باعث كه چيزي اما است، يكي كلمه دو هر در »شير« قيمطاب معناي اينجا ولي شوند،

  است. گرفته نظر در مطابقي داللت با اشتباه به هم را اول »شيرِ« گوينده ولي مطابقي، داللت دوم »شيرِ« و

  است. شده خطا باعث و زمين) قمر -۲ و... نآبا مهر، مثل هايي ماه -۱( است لفظي مشترك »ماه« :۲ گزينۀ  

  است. شده خطا باعث و نيكوصورت) -۲ دختر يك نام -۱( است لفظي مشترك »زيبا« :۳ گزينۀ  

  است. شده خطا باعث و انتها) -۲ هدف باالترين -۱( است لفظي مشترك »غايت« :۴ گزينۀ  

 منطق ۲۱ و ۲۰ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۳۸

  است. كلي و دارد متعدد مصاديق بر صدق قابليت كه است پيري دورٔه زمستان، از مقصود  

  است. جزئي بنابراين شود؛ مي قايق به تبديل اولش حرف حذف با كه است لفظ همين ،»شقايق« از مقصود :۱ گزينۀ  

  است. جزئي لذا است خاص اسم :۲ گزينۀ  

  است. جزئي بنابراين است؛ لفظ ينهم ،»زمستان« از مقصود :۴ گزينۀ  
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  منطق ۳۵ و ۳۴ ،۲۱ ،۲۰ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۳۹

 زيـرا نيسـت، جامع تعريف اين اما است، مانع »كلي مفهوم« براي تعريف اين پس نيست، جزئي قطعاً باشد داشته مصداق يك از بيش كه مفهومي  

  شود. نمي »خداوند شريك« يا »ديو« مثل خارجي واقعي مصداق بدون كلي مفاهيم و »خدا« مثل مصداق يك فقط داراي كلي مفاهيم شامل

 باشـد، داشـته ذهنـي فرضي مصداق يك از بيش بتواند كه مفهومي يا باشد داشته غيرمشخصي مصداق بتواند كه مفهومي :۳ و ۱ هاي گزينه  

 دو ايـن پـس دارنـد، را غيرمشـخص فرضي مصاديق بر صدق قابليت كلي مفاهيم همۀ زيرا است، چنين هم كلي مفهوم هر و است كلي قطعاً

  هستند. مانع و جامع تعريف

 شـامل ، زيراولي مانع هم نيست ،شود نمي دارد خارجي مصداق يك فقط كه »خدا« كلي مفهوم شامل زيرا نيست، جامع تعريف اين :۴ گزينۀ  

  شود. مي هم دارند ذهني و خيالي مصداق فقط و ندارند خارجي مصداق هيچ كه و... »تاندس رستم« ،»بتمن« ،»پاتر هري« جزئي مفاهيم

  منطق ۴۷ و ۴۱ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۴۰

 اما )۲ گزينۀ (رد است كافي پژوهش اين براي احتماالً مورد، صدها و )۱ گزينۀ (رد اند تصادفي و متفاوت ها نمونه گرفته، انجام كشي، قرعه چون  

  نيستند. ها طيف همۀ گر بيان ها نمونه هستند، ميانسال همگي چون

  است. غيرضروري و نسبي نتيجه، از مقدمات حمايت قوي، تعميمي استقراي حتي استقرايي هاي استدالل همۀ در :۳ گزينۀ  

  منطق ۵۷ و ۵۶ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۴۱

  است.) نيكي بينندٔه كننده، نيكي (هر رابطه.  »است« -محمول  »نيكي بينندٔه« -موضوع  »كننده نيكي« -سور  »هر«  

 ايـن بنـابراين نيست؛ عبارت اين كل گزارٔه و است »درخت« براي صفت و وصف حكم در »كه« از بعد جملۀ زيرا است، ناقص عبارت :۱ گزينۀ  

  نيست. كاملي جملۀ لذا و است نشده ذكر آن گزارٔه كه باشد خبري جملۀ يك موضوع و دنها منزلۀ به تواند مي تنها عبارت

  است. شرطي قضيۀ :۲ گزينۀ  

  (امري). است انشايي جملۀ :۴ گزينۀ  

  منطق ۶۹ و ۶۸ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۴۲

 و محمـول كـردن جـا جابـه بـا بتوانيم و شود مشخص قضيه محمول تا كنيم دياسنا را آن بايد بنابراين نيست اسنادي موردنظر، قضيۀ فعل  

 موضـوع، قضيه اين در ».است نويسنده داراي كتابي هر« است: شكل اين به موردنظر قضيۀ استاندارد صورت برسيم. قضيه عكس به موضوع،

 قضـيۀ مستوي عكس بنابراين است؛ جزئيه موجبۀ يه،كل موجبۀ مستوي عكس دانيم مي طرفي از است. »نويسنده داراي« محمول، و »كتاب«

  ».هستند كتاب ها نويسنده داراي بعضي« شود: مي موردنظر

 اسـت؛ شـده عوض (نويسنده) محمول از بخشي با باشد، شده عوض نويسنده) (داراي محمول با موضوع جاي اينكه جاي به :۲ و ۱ هاي گزينه  

  است. »انعكاس ايهام« غالطۀم داراي و نشده رعايت عكس قواعد بنابراين

 سور ثانياً و است كرده تغيير كتاب) (داراي ديگري مفهوم به (كتاب) موضوع اوالً ولي است، نشسته موضوع جاي به درستي به محمول :۳ گزينۀ  

  است. داده رخ »انعكاس ايهام« مغالطۀ دليل، دو به پس است، كليه باشد، جزئيه آنكه جاي به مستوي عكس قضيۀ

  منطق ۷۷ و ۷۶ هاي صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۴۳

 يـك همـان (كه مصاديقش همۀ گفت توان مي لذا است گوينده موردنظر آن مشخص مصداق تنها باشد، جزئي مفهوم اگر حملي قضيۀ موضوع  

 نيست گوينده موردنظر آن مصاديق همۀ صورتي در طفق باشد، كلي مفهوم موضوع، اگر اما )،۲ و ۱ هاي گزينه (رد است موردنظر است) مصداق

  باشد. جزئي قضيه سور كه

  ).۳ گزينۀ (رد باشد موجبه قضيه آن كه نيست گوينده موردنظر مصاديقش همۀ صورتي در فقط همواره حملي قضيۀ محمول  

  منطق ۸۹ تا ۸۷ و ۶۵ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۴۴

  ندارد. حقيقي انفصال »ب يا الف« پس دو)، هر (شايد است صادق هم »ب« تداخل، احكام طبق باشد صادق »الف« اگر »:ب يا الف« :۱ گزينۀ  

 (نـه بـود خواهـد صـادق »ب« تـداخل، احكام طبق صورت اين در و است صادق »الف« باشد، كاذب »غيرالف« اگر »:ب يا غيرالف« :۲ گزينۀ  

 كـاذب هـم و باشد صادق تواند مي هم »ب« تداخل، احكام طبق صورت اين در و است كاذب »الف« باشد، صادق »غيرالف« اگر اما كدام)، هيچ

  است. مانعةالرفع منفصل »ب يا غيرالف« بنابراين دو)؛ هر (شايد

 پـس دو)، هـر (نه بود خواهد كاذب »غيرب« لذا و است صادق هم »ب« تداخل، احكام طبق باشد، صادق »الف« اگر »:غيرب يا الف« :۳ گزينۀ  

  ندارد. مانعةالرفع انفصال »غيرب يا الف«

 نتيجـه در شـود. مـي صادق هم »ب« تداخل، احكام طبق و بود خواهد صادق »الف« باشد، كاذب »غيرالف« اگر »:غيرب يا غيرالف« :۴ گزينۀ  

  ندارد. حقيقي انفصال »غيرب يا غيرالف« پس كدام)، هيچ (شايد است كاذب »غيرب«

 »غيـرب يـا غيرالـف« و »ب يـا الـف« سـؤال، اين فرض در كه داد نشان توان مي شد، گرفته كار به سؤال اين در كه روشي همين طبق ته:نك  

  دارد. مانعةالجمع انفصال »غيرب يا الف« و ندارند) را انفصال گانۀ سه انواع از كدام هيچ (يعني هستند غيرشرطي
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  يازدهم فلسفه ۶ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۴۵

 انجام مند نظام و تخصصي قانونمند، شكل به نيز و غيرتخصصي و غيرقانونمند شكل به تواند مي كه است فلسفي تفكر انسان، تفكر دوم مرحلۀ  

 دوم (مرتبـۀ فلسـفي تفكـر كلي طور به كه گفت توان مي بنابراين شود؛ مي منجر فلسفه دانش پيدايش به تفكر اين از دوم شكل تنها پذيرد.

  نيست. كافي آن براي تفكر)

 روزهـاي آغازين از ولي است، شده ايجاد بشري هاي تمدن اولين تشكيل زمان يعني انسان فكري حيات روزهاي آغازين از فلسفه دانش :۲ گزينۀ  

  نيست. كودك توان در كه دارد بااليي سطح تفكر به نياز فلسفه دانش زيرا شود، نمي ايجاد كودكي، دوران اوايل در يعني ما فكري حيات

  شد. نخواهد موفق لزوماً ولي برسد، بنيادي سؤاالت صحيح پاسخ به تا است تالش در فلسفه دانش :۳ گزينۀ  

 يولـ رسـند، نمي روشني سرانجام و نتيجه به بنيادي سؤاالت براي كننده قانع و درست پاسخ داشتن دست در بدون ها گيري تصميم :۴ گزينۀ  

   است. ممكن هم مردم عموم فلسفي تفكر با گاهي بلكه نيست فلسفه دانش مستلزم هايي پاسخ چنين به رسيدن

  يازدهم فلسفه ۳۱ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۴۶

 نخستين او ديگر عبارت به ت.داش مشخصي فلسفي انديشۀ كه بود يونان در انديشمندي نخستين بلكه نبود يوناني انديشمند نخستين تالس  

 تـأثير و آن مختلـف حاالت و آب وضعيت حسي مشاهدٔه با كرد، مي تغييرات مبدأ دربارٔه كه تحقيقي در او ).۳ گزينۀ (رد بود يوناني فيلسوف

 اسـت؛ شـده سـاخته آب از نهايت در چيز همه و چيزهاست ساير اساس و پايه و عنصر اولين آب كه رسيد نظريه اين به گياهان رويش بر آن

  ).۱ گزينۀ (رد است طبيعت عالَم همان جهان همۀ تالس نظر از بنابراين

 رياضي اصول بود معتقد او نهاد. بنيان عميق فلسفي دستگاه يك و آميخت هم در عرفان و فلسفه با خاص اي گونه به را رياضيات فيثاغورس اما  

 و ديگـر اي گونه به را تالس سؤال بنابراين و هستند موجودات همۀ اوّلي عناصر همان د،اعدا اصول و اعداد و است صادق موجودات تمام دربارٔه

 خـالف بر او ولي است، برده كار به را »تئوري« و »فلسفه« واژگان بار نخستين براي فيثاغورس گويند مي داد. پاسخ رياضيات با فلسفه تلفيق با

 او همچنـين ).۲ گزينـۀ (رد كـرد مـي اسـتفاده »دانـايي داري دوسـت« معناي به بلكه برد ينم كار به امروزين معناي به را »فلسفه« ،»تئوري«

  ).۱ گزينۀ (رد كند مي تحقيق جهان اوليۀ عنصر دربارٔه كه باشد كسي نخستين اينكه نه برد، كار به »جهان« معناي به را »كيهان« بار نخستين

  يازدهم فلسفه ۴۲ و ۴۰ يها صفحه * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۴۷

 سـادٔه جهـل ».دانم نمي چيز هيچ« گفت: مي تواضع روي از البته و داند نمي را حقايق از بسياري كه دانست مي يعني داشت ساده جهل سقراط  

 امكان« كه بود ناي مقصودشان ولي كردند، مي ندانستن به اقرار اينكه با سوفسطائيان ولي باشد، دانايي كسب پي در كه شد مي موجب سقراط

 جهل پس بودند، جاهل هم خود ندانستنِ اين به نسبت و است ممكن دانايي كه دانستند نمي ها آن بنابراين ندارد؛ وجود كس هيچ براي »دانايي

  داشتند. مركب

  را. ديگران فقط نه دانستند، مي جاهل را ازجمله خودشان همه سوفسطائيان :۲ گزينۀ  

  كردند. مي انكار را دانستن امكان ها آن بلكه نيست دانستن هدفشان كه نبود سبب اين به سوفسطائيان »مِدان نمي چيزي« :۳ گزينۀ  

 رفتـه رفتـه خـود هاي مغالطه و انديشمندان اختالفات سبب به ولي دانستند، مي چيزهايي ديگري انسان هر مانند هم سوفسطائيان :۴ گزينۀ  

   د.كردن انكار كلي طور به را دانشي هرگونه

  يازدهم فلسفه ۴۸ تا ۴۶ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۴۸

 كـه كسـي زيرا است، روشن او براي آگاهي) و معرفت چيستي (همان »دانستن« معناي يعني »دانم نمي« يا »دانم مي« بگويد كودك كه همين  

 چـه، يعني »بيزيدن« دانيم نمي ما وقتي مثالً كند. استفاده سلبي نه و ايجابي ورتص به نه را مصدر آن افعال تواند نمي نداند، را مصدري معناي

  منفي. پاسخ نه و دهيم مثبت پاسخ توانيم مي نه »بيزي؟ مي آيا« بپرسند: ما از اگر

 ناداني اظهار مطلبي به سبتن ما وقتي زيرا دارد، باور عروسك جاي شناخت امكان به كودك كه كرد استنباط توان نمي مكالمه اين از :۱ گزينۀ  

 اساساً اينكه دوم هستيم. محروم شناخت اين از خودمان ولي دانيم، مي ممكن را مطلب آن شناخت اينكه يكي است. ممكن فرض دو كنيم، مي

 ولـي »دانم نمي نه« بگوييم: ما است ممكن »كجاست؟ خداوند شريك داني مي« بپرسد: كسي اگر مثالً دانيم. مي ناممكن را مطلب آن شناخت

 هم او جاي شناخت طبيعتاً و است محال خداوند شريك وجود چون داريم. باور خداوند شريك جاي شناخت امكان به كه نيست اين ما منظور

  بود. خواهد محال

 واقعـي عروسـك همـان او آگـاهي ازاي مابه شناسد، مي را عروسكش كودك اين چون و باشد داشته ازايي مابه بايد حتماً آگاهي هر :۳ گزينۀ  

  نيست. مطلع عروسك اين جاي از او فعالً هرچند است؛

 بـه معرفت ،»دانستن« به معرفت است جمله آن از شود. مي اثبات او براي معرفت چندين تحقق كودك، اين »دانمِ نمي نه« عبارتِ از :۴ گزينۀ  

  و... »عروسك جاي به نسبت او جهل« به معرفت ،»عروسك«

  يازدهم فلسفه ۵۵ صفحۀ * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۱ نۀگزي :پاسخ -۲۴۹

 و وحي طريق از خداوند و )۴ گزينۀ (رد است پيامبران ويژٔه است، شهود مرتبۀ برترين كه شهود اين است. الهي وحي قلبي شهودهاي از يكي  

 هسـتند. الهـي پيامبران وحي، كنندٔه دريافت گويند. مي »وحياني معارف« آن به كه دهد مي قرار بشر اختيار در را معارفي پيامبران، واسطۀ به

 نازل پيامبر برقلب را خود عبارات و كلمات خداوند وحياني، شهود در رسانند. مي ديگر هاي انسان به اند، كرده دريافت وحي راه از را آنچه آنان

  ).۳ گزينۀ (رد گيرد نمي صورت آن در پيامبر طرف از تصرفي و دخل گونه هيچ و كند مي دريافت را عبارات و كلمات آن پيامبر و كند مي

 و توانـايي ميـزان بـه و قرآن در تدبر و تأمل با ما مثال عنوان به پيامبران. خود نه است، پيامبران مخاطب هاي انسان كار تدبر و تأمل :۲ گزينۀ  

  شويم. آگاه حقايق بسياري از توانيم مي خود همّت

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

 
  |  

سال
 

تحصیلی
 

۰۰ 
 - 

۹۹
  

۳۵

  يازدهم فلسفه ۷۴ و ۶۷ تا ۶۵ هاي صفحه * متوسط * :السؤ مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۵۰

 مـا بلكه دهيم، قرار واقعيت كشف را خود هدف نبايد ما بنابراين شناخت، را اشيا واقعيت توان نمي تجربه طريق از كه معتقدند ها پراگماتيست  

 بسيار جوش، حال در آب دارد باور كه كسي مثالً دهند؛ نشان را خود سودمندي و بيايند ما كار به عمل در كه هستيم مفيدي باورهاي نيازمند

 همـين و اسـت مفيـد ما براي عمل در دانش اين پس شود، نمي سوختگي دچار و زند نمي دست جوش آب به سوزاند، مي را دست و است داغ

 آن درستي شود، داده نشان »خدا به ايمان« بودن مفيد اگر عمل، اصالت يا پراگماتيسم مباني طبق بنابراين است؛ بودن درست معني به فايده،

 مايـۀ را آن غربـي فيلسوفان از برخي يا دانند مي رواني سالمت و آرامش سبب را »خدا به ايمان« شناسان روان از برخي مثالً است. شده ثابت

  بياورد. نايما خدا به كه كند قانع را پراگماتيست يك تواند مي فوايد اين كنند. مي تلقي زندگي به معنابخشي

  ندارد. معرفتي ارزش او به ايمان و معناست بي اي واژه »خدا« پوزيتيويستي نگاه از :۱ گزينۀ  

 ثبـات مستلزم مطلبي، هر اثبات كنند. ثابت را اي گزاره هيچ توانند نمي دانند، مي شخصي و نسبي امري را معرفت چون گرايان نسبي :۲ گزينۀ  

  است. آن بودن مطلق و

  نيست. ممكن »خدا به ايمان« درستيِ اثبات اساس، اين بر و ندارد واقعيت خدا مثل غيرمادي موجود هيچ معتقدند گراها ادهم :۴ گزينۀ  

  يازدهم فلسفه ۹۱ و ۹۰ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :پاسخ -۲۵۱

 لـذت و نشـاط احساس اين رسد. مي دروني رضايت به و دكن مي لذت و نشاط احساس فضائل كسب با و است فضائل كسب دنبال به انساني هر  

  است. ها فضيلت سوي به انسان كردن پيدا سوق عوامل از يكي

 و فطـري درك هـيچ انسـان عقـل مسـلمان فيلسوفان نظر از است. فطري ها آن به مندي عالقه بلكه نيست فطري ها فضيلت درك :۱ گزينۀ  

  برسد. ادراكاتي به بتواند تا شود شكوفا آينده در بايد كه است استعداد و قوّه يك صرفاً تولد بدو در و ندارد مادرزادي

 به رسيدن براي است ممكن و است شديد و قوي تمايالت با مختار موجودي انسان زيرا ندارد، وجود فضائل انجام براي ضمانتي هيچ :۲ گزينۀ  

  كند. سرپيچي هم خدا فرمان از تمايالت، آن

 پس نباشد، يا باشد عملي عقل تابع كه است مختار انسان تشخيص، از بعد ولي دارد، را بد و خوب رفتار تشخيص وظيفۀ يعمل عقل :۳ گزينۀ  

  باشيم. رسيده عملي عقل به ولي نباشيم، عقل حكم تابع است ممكن

  دوازدهم فلسفه ۵۴ و ۵ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۵۲

 خود افعال در كه مكان و زمان قيد از خارج و جسم و ماده از مجرد كامالً الوجودِ ممكن است: چنين اين فيلسوفان نگاه از لعقو ماهوي تعريف  

 بر تعريفي اجزاي اين حملِ بنابراين نيازمندند)؛ ماده به خود افعال در ولي هستند، مجرد ذاتاً گرچه كه نفوس (برخالف است ماده از نياز بي نيز

 اسـت)، بالـذات الوجـود واجـب كـه خداوند (حتي موضوعي هر بر »موجوديت« يا »وجود« حمل اما )،۱ گزينۀ (رد است دليل به نياز بي عقول

 بـا كـه هرچيزي البته ها. آن تعريف نه است، عقول وجود عدم يا وجود سر بر هم فيلسوفان اختالف و )۴ گزينۀ (رد است دليل نيازمند همواره

 محـض عقلي دليل با را عقول وجود فيلسوفان، از ديگر برخي و مسلمان فيلسوفان چون بنابراين است؛ ضروري شود، ثابت محض عقلي دليل

 مـوردنظر، قضـيۀ در ديگر، عبارت به دليل. به نياز بي ضروريِ نه ولي )۲ گزينۀ (رد بود خواهد ضروري هم عقول بر وجود حمل اند، كرده ثابت

  است. ذاتي اوّليِ و ضروري ،»مجرد« حمل ولي است، عيصنا شايع و ضروري ،»وجود« حمل

  دوازدهم فلسفه ۱۱ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۵۳

 وي ذات نباشد. تواند مي و باشد تواند مي انسان كه است اين منظور است، امكاني رابطۀ يك ،»وجود« با »انسان« ماهيت رابطۀ گوييم مي وقتي  

  ).۴ گزينۀ (رد است آن ذاتي امكاني، حالت بلكه نباشد. حتماً كه نيست اي گونه به وي ذات همچنين و باشد حتما كه ستني اي گونه به

 رابطـۀ ماهيـت، اگـر شـود. بـالغير امتناع يا وجوب داراي تواند مي اما ندارد، وجود به نسبت ذاتي امتناع يا وجوب ماهيت، :۲ و ۱ هاي گزينه  

 (وجوب باشد داشته وجود با وجوبي رابطۀ اگر و شود ايجاد است محال است، برقرار رابطه اين تا بالغير)، (امتناع باشد هداشت وجود با امتناعي

 شدن معدوم يا شدن موجود توان مستلزم ماهيت، براي هايي ويژگي چنين بنابراين شود؛ معدوم است محال است، برقرار رابطه اين تا بالغير)،

  نيست.

  دوازدهم فلسفه ۱۸ تا ۱۶ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ ينۀگز :پاسخ -۲۵۴

 بـا يابد. دست حقايق شناخت به حس از مستقل تواند نمي عقل كه بود معتقد يعني بود؛ گرا تجربه فيلسوفي كه است هيوم آنِ از استدالل اين  

  باشد. ضروري و واقعي رابطۀ يك واندت نمي عليت رابطۀ كند، درك را عليت رابطۀ نتواند حس وقتي فرض پيش اين

 عـين در عليـت، رابطـۀ از مـردم عمومي درك توجيه براي است هيوم  حل راه بلكه نيست، شده ذكر استدالل فرض پيش مطلب اين :۱ گزينۀ  

  آن. نبودن ضروري و واقعي

 عقلي داليل با گفت مي كه داريم قبول را سينا ابن اهديدگ نه يعني كند درك را عليت حس، از مستقل تواند نمي عقل گوييم مي وقتي :۲ گزينۀ  

 فقط گزينه اين كند. مي درك را عليت بديهي و فطري اوّلي، صورت به عقل گفت مي كه را دكارت ديدگاه نه و كرد ثابت را عليت توان مي محض

  نيست. كافي اين ولي كند، مي معرفي فرض پيش عنوان به را سينا ابن ديدگاه رد

 امكـان بـه بايـد نپـذيرد، واقعي و ضروري رابطۀ يك عنوان به را عليت رابطۀ كه كسي سينا ابن استدالل به توجه با كه است درست :۳ گزينۀ  

 است. آن ناصحيح نتايج از بلكه نيست، شده ذكر استدالل فرض پيش مطلب اين ولي شود، قائل ها پديده خودي به خود ايجاد و نقيضين اجتماع

  گويند. مي فاسد تالي ،نتايجي چنين به
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  دوازدهم فلسفه ۳۹ تا ۳۷ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۵۵

 و درونـي معنوي هاي تجربه مثل غيرعقلي داليل از كركگور و برگسون جيمز، مثل فيلسوفان اين از گروهي زندگي، معناداري بحران حل براي  

 قـرن در كـه ديگـر گـروه پذيرفتند. خداوند وجود براي عقلي) اثبات (نه شخصي دليل عنوان به را ورام اين و كردند استفاده عرفان و عشق

 و »خـدا بـه اعتقـاد« ميان رابطۀ به او، اثبات داليل ذكر جاي به )،۳ گزينۀ (رد خدا به راسخ اعتقاد عين در كردند، ظهور ويكم بيست و بيستم

 معنايي خأل دچار باشد، انسان بر ناظر و زيبايي و خير مبدأ كه خدايي به اعتقاد بدون زندگي كه ددادن نشان و كردند توجه »زندگي معناداري«

  ).۱ گزينۀ (رد شد خواهد اي آزاردهنده پوچي و

 خـدا، وجـود اثبات بر اروپا در فلسفي و عقلي هاي استدالل نزولي سير از پس« گويد: مي فيلسوفان اين از گروهي دربارٔه كاتينگهام :۴ گزينۀ  

 كـه بودنـد كسـاني هـم ديگر گروه ».كنند معرفي زندگي به معنابخشي اصليِ عامل را خدا كه كردند حركت سمت اين به فيلسوفان از برخي

 كنـار را خداونـد وجـود فلسـفي داليـل همگي پس بردند، بهره معنويت و عرفان و عشق بر مبتني شخصي داليل از عقلي استدالل جاي به

  گذاشتند.

  دوازدهم فلسفه ۴۳ و ۴۲ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۴ گزينۀ :اسخپ -۲۵۶

 پديـد چيـزي اصـالً يعني نيست؛ كار در اوّلي) (علت ابتدايي و آغاز كه معناست بدين برگردد عقب به نهايت بي تا بخواهد ها علت سلسلۀ اگر  

 آن و شود نوبتش آن، از بعد تا بماند علتش منتظر بايد ما روي پيش علولم (يعني ماست روي پيش اكنون كه برسد معلولي به نوبت تا آيد نمي

  داشت). نخواهد پايان انتظار اين ندارد، وجود اول علت چون و باشد قبلي علت منتظر بايد هم علت

  نيست. خود معلولِ محتاجِ علتي، هيچ تسلسل، در ».تسلسل« نه است »دور« بودن محال دليلِ اين :۱ گزينۀ  

  آن. امتناع توضيح نه است، نامتناهي علل تسلسل خودِ چيستيِ توضيحِ اين :۲ نۀگزي  

 حتـي ثانياً ها. معلول جهت در نه است، مطرح علل جهت در تسلسل امتناع چون باشد، داشته وجود آخري معلول نيست نيازي اوالً :۳ گزينۀ  

 علت باشد، ممكن نامتناهي علل تسلسل اگر طبعاً است. دليل نيازمند ،معلول آخرين علت وجود عدم خود باشيم، داشته هم آخري معلول اگر

 هستيم. تسلسلي چنين امتناع اثبات دنبال به ما و بود خواهد موجود هم معلول آخرين
  دوازدهم فلسفه ۵۴ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۳ گزينۀ :پاسخ -۲۵۷

 عقالنـي، موجودات همان است، شده ياد ها آن از كريم، قرآن ازجمله آسماني، هاي ابكت در كه فرشتگان از بسياري گويند مي الهي فيلسوفان  

 از فرشـتگان يا عقول عالَم ).۲ گزينۀ (رد كنند مي اثبات را ها آن وجود برهان و دليل با فيلسوفان كه اند جسم و ماده از مجرد موجودات يعني

 استدالل طريق از موجودات، قبيل اين علم كه معتقدند فيلسوفان ).۴ گزينۀ (رد كرد درك را ها آن توان نمي ظاهري حواس با كه است عوالمي

 ايـن ندارند. نيازي مفهومي استدالل و مفاهيم به و كنند مي »شهود« را اشيا حقايق (فرشتگان) عقول بلكه نيست مفاهيم گذاشتن هم كنار و

 يعنـي دارد؛ را متعـالي حقيقـت يك عنوان به عقل از اي مرتبه چنين به سيدنر استعداد نيز انساني هر روح كه معتقدند همچنين فيلسوفان

 همچـون اسـت، برخـوردار اسـتدالل قؤه از كه حال عين در كه باشد مجرد جسم و ماده از كامالً كه برسد اي مرتبه به نفس تهذيب با تواند مي

  ).۱ گزينۀ (رد كند شهود را حقايق از بسياري فرشتگان،

 دوازدهم فلسفه ۶۴ صفحۀ * ساده * :سؤال مشخصات ▲  ۲ زينۀگ :پاسخ -۲۵۸
 مراحـل انسان كه طور همان يعني كند رشد تا شود تربيت بايد كه است استعداد يك صورت به تولد هنگام در عقل گويند مي سينا ابن و فارابي  

  شود. مي كامل و كند مي طي را مراحلي تربيت، با نيز عقل يابد، مي تكامل او جسمي رشد و گذراند مي را جواني و نوجواني كودكي،

  دوازدهم فلسفه ۸۱ و ۸۰ هاي صفحه * متوسط * :سؤال مشخصات ▲  ۲ گزينۀ :پاسخ -۲۵۹

 نظـام يعنـي ممكن، نظام بهترين كه اند شده تأليف و تركيب چنان آن اجزاي همۀ و آورده پديد خود عنايت و لطف با را طبيعت عالم خداوند،  

  بخشند. مي تحقق را احسن

  دوازدهم فلسفه ۹۳ و ۹۲ هاي صفحه * دشوار * :سؤال مشخصات ▲  ۱ گزينۀ :پاسخ -۲۶۰

 در متغـاير مفهوم دو پيدايش منشأ كه خارجي شيء آن كه حال كه: كردند مطرح را سؤال اين فالسفه برخي ساليان، گذشت و سينا ابن از بعد  

  ؟»ماهيت« يا »وجود« است؟ مفهوم دو اين از يك كدام مصداق اًحقيقت و واقعاً شيء يك اين است، يكي شده، ما ذهن

 وجـود هم واحد، واقعيت آن يعني اند)، اصيل دو (هر است دو هر مصداق خارجي، واحد واقعيت كه بگوييم سؤال اين به پاسخ در اگر بنابراين  

   مانـد نخواهـد بـاقي جهـان در وحدتي و نيست واحد حقيقت، در و است واقعيت دو واحد، واقعيت آن پس واقعي، ماهيت هم و است واقعي

  ).۳ گزينۀ (رد

  باشند. مغاير هم با ذهن در دو هر همچنان توانند مي هم باشند اصيل دو هر اگر حتي :۲ گزينۀ  

 واقعيت از رگرفتهب مفهوم آن اگر يعني مفهوم، يك اصالتِ نيست. دو اين عينيت يا ماهيت براي وجود جزئيت معناي به ماهيت اصالت :۴ گزينۀ  

 و ذهنـي صـرفاً مفـاهيمِ داشـتنِ واقعـي مصداق معناي به »اصالت« بنابراين است؛ مفهوم آن خود واقعيِ و حقيقي مصداق واقعيت، آن باشد،

 و وجـود راگـ حتـي باشـد، گرفتـه شكل ما براي پردازي خيال اساس بر واقعيت، از انتزاع جاي به تصوري اگر مثالً نيست. واقعيت با ارتباط بي

  داشت. نخواهد واقعي مصداق تصور، اين هم باشند اصيل دو هر ماهيت،
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  شناسي روان ۲۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۶۱

 ضـمناً نيست. دسترسي قابل ديگر راه از و بگيرد قرار مشاهده مورد طبيعي شرايط در بايد كه است رفتاري رازيانه بوي به نوزادان واكنش نوع  

  نيست. پذير امكان مصاحبه و نامه پرسش روش از استفاده ندارند، تكلم قدرت نوزادان اينكه به توجه با

  شناسي روان ۲۰ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۶۲

 خوابيـدن و خـوردن غـذا رفـتن،  راه حيوانـات، سـازي النه پرندگان، يجمع حركت گويند. مي رفتار جاندار، مشاهدٔه مورد فعاليت نوع هر به  

 را ذهني فرايندهاي نيستند. مشاهده قابل مستقيم صورت به كه هستند اموري از ذهني فرايندهاي رفتار، مقابلِ در هستند. رفتار از هايي نمونه

 اسـت ذهني فرايند نوعي اش تحصيلي افت علت مورد در فرشيد داللاست ۲ گزينۀ مثال در كنيم. مي استنباط دندربردار كه نتايجي واسطۀ به

  ندارد. وجود مستقيمي) مشاهدٔه قابل (فعاليت رفتاري هيچ عبارت اين در نيست. مشاهده قابل مستقيم صورت به كه

  ها: گزينه ساير بررسي  

  رفتار مادر: پشت خود كردن پنهان :۴ گزينۀ  رفتار خوابيدن: :۳ گزينۀ  رفتار خوردن: غذا :۱ گزينۀ  

  شناسي روان ۱۴ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۶۳

  هستيم. پديده آن بيني پيش حال در كنيم، مي بيان ديگر مختلف هاي موقعيت و افراد ها، مكان ها، زمان در را پديده يك وقوع احتمال وقتي  

  شناسي روان ۵۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۶۴

 انتهـاي در و شده رو روبه رشد مختلف هاي حيطه در تغييراتي با دوره اين در نوجوان دارد. قرار سالي بزرگ و كودكي دورٔه ميان نوجواني دورٔه  

  كند. مي عمل ساالن بزرگ شبيه و رسيده پختگي به دوره اين

  شناسي روان ۵۲ و ۵۱ هاي صفحه * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۶۵

 تـوان مـي اخالقي درك رشد فرايند تبيين در دارد. رشد به نياز بد و خوب تشخيص و شود مي طي پيچيده و تدريجي فرايند يك اخالق براي  

  نيستند. خود رفتار مسئول دليل همين به ندارند، بد يا خوب كار از تصوري هيچ ابتدا در كودكان كه گفت

  شناسي روان ۴۷ صفحۀ * دشوار * سؤال: تمشخصا ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۶۶

 از شـدن بلنـد باشـد. مـي درست ۴ گزينۀ صرفاً فوق نمودار به توجه با  

  است. مستقل ايستادن از قبل نشسته وضعيت

 دو هـر كفـش بنـد بستن و پازل كردن درست :۱ گزينۀ بررسي  

 گفـت توان نمي بنابراين هستند؛ ظريف حركتي هاي مهارت جزو

 به قادر ابتدا كودكان كلي طور به دهد. مي رخ ودترز يك كدام كه

 سـپس و هسـتند هـا پلـه از رفتن باال همچون درشتي حركات

 كـردن درست و كفش بند بستن همچون ظريف حركات مهارت

  آورند. مي دست به را پازل

  شناسي روان ۷۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۶۷

 كردن تفسير و تعبير دادن، مفهوم و معني يعني ادراك است. نيفتاده اتفاق ادراك نياورده، دست به سؤال صورت از يمفهوم و معنا محمد چون  

   شده. توجه هاي محرك به دادن سازمان و

  ها: گزينه ساير بررسي  

 گانـه پـنج حـواس بـا را آن يعني ،باشد نشنيده يا نديده را نظر مورد موضوع فرد كه شده مشكل دچار »احساس« گوييم مي زماني :۱ گزينۀ  

  باشد. نكرده دريافت

 شـود پرتي حواس دچار نتيجه در و كند حفظ موضوع يك روي را توجهش نتواند فرد كه شده مشكل دچار »تمركز« گوييم مي زماني :۲ گزينۀ  

  ندارد. وجود چيزي چنين مثال اين در كه

 محمـد كه حالي در كند، توجه آن به و كرده انتخاب را موضوع يك نتواند ابتدا از فرد كه شده مشكل دچار »توجه« گوييم مي زماني :۳ گزينۀ  

  است. كرده توجه آن به و خوانده را نظر مورد سؤال

  شناسي روان ۷۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۶۸

 محـرك يك دنبال به جو و جست در است. وجو جست توجه، سوم كاركرد  

 مكاني چه در دقيقاً دانيم نمي اما هستيم، مكاني بافت يا زمينۀ رد مكاني

 كـردن پيـدا كه است مستتر انگليسي عدد ۱۰ هم فوق تصوير در است.

  باشد. مي »جو و  جست« مستلزم ها آن
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  شناسي روان ۶۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۶۹

  (احساس). كنيم مي دريافت خود حواس با را و... شكر نيشيري پنبه، لطافت بلبل، نواز گوش صداي  

  (توجه). كنيم مي گوش بلبل، نواز گوش صداي به مثالً كنيم. مي انتخاب را يكي مختلف حسي هاي محرك بين از  

  دراك).(ا و... است دور ما از چقدر كجاست، چيست، صداي فهميم مي مثالً دهيم مي معنا آن به كرديم، انتخاب را چيزي وقتي  

  (حافظه). آوريم مي خاطر به را آن بعداً و داريم مي نگه خود ذهن در را بلبل صداي  

  شناسي روان ۹۵ صفحۀ * ساده * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۷۰

  داريم. سروكار كاري حافظۀ با تصور اين در سپاريم. مي حافظه به كوتاه زمان مدت در ها آن از استفاده ميزان اساس بر را اطالعات از بسياري ما الف)  

  دارد: مهم كاركرد دو كاري حافظۀ  

  كند. مي ذخيره داريم، الزم كوتاهي مدت به كه را مطالبي )۱  

  كند. مي فراهم ذهن جاري فعاليت براي كار فضاي )۲  

  ست.ا دقيقه) چند (حداكثر كوتاه سازي ذخيره فقط ،مدت كوتاه حافظۀ در اطالعات سازي ذخيره مالك ب)  

  شناسي روان ۹۸ و ۹۷ هاي صفحه * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۷۱

 رويـدادي حافظـۀ دهنـدٔه نشـان پس شود، مي مربوط مشخصي زمان و مكان يك به كه است مشخصي تجربۀ دربرگيرندٔه دوم مورد به پاسخ  

  شود. مي ذخيره عمومي دانش حافظه، اين در است. معنايي حافظۀ به مربوط ۴ و ۳ ،۱ هاي گزينه به پاسخ است.

  شناسي روان ۱۰۲ و ۸۰ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۷۲

  بود. خواهد تر ارادي هم توجه نوع باشد، بيشتر آگاهي هرچه توجه در  

 ايـن بـه پاسخ در شما ناتواني دهيد. نمي سخپا درستي به زياد احتمال به دارد؟ پله چند شما مسكوني ساختمان بپرسد شما از كسي اگر مثالً  

  است. نبوده كامل ها پلّه به نسبت تان آگاهي ميزان نتيجه در ايد. نداشته ها پله تعداد شمارش براي اي اراده كه است علت اين به سؤال

 كنـيم، توجـه بيشـتري آگـاهي بـا اطالعـات بـه هرچه است. رمزگرداني نبود و توجهي كم از ناشي عمل در ها فراموشي از بسياري واقع در  

  افتد. مي اتفاق بهتر رمزگرداني

  شناسي روان ۱۱۹ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۷۳

 مسـئله از مبهمي تصور شده ذكر مثال در است. آن حل گام اولين مسئله، دقيق تشخيص شود. مشخص مسئله خود بايد مسئله، حل از قبل  

 درسـت و منطقي هاي حل راه بتوانند تا كنند مشخص دقيق شكل به را اصلي مسئلۀ بايد ابتدا شناس روان و مراجع دليل مينه به و دارد وجود

  كنند. پيدا آن براي

  شناسي روان ۱۲۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۷۴

 مطلوب وضع هستند. رودخانه طرف اين هرسه كه است اين وجودم وضع شود. مي حل مطلوب با موجود وضع تفاوت كاهش روش با مسئله اين  

 كـم را وضع دو اين فاصلۀ بگذارد، تنها تواند مي را گوسفند فقط اينكه گرفتن نظر در با چوپان هستند. رودخانه طرف آن سه هر كه است اين

 تنهـا را گوسـفند و بـرد مـي را گرگ سوم بار گرداند. برمي دخو با را گوسفند ولي برد، مي را علف دوم بار برد. مي را گوسفند اول بار كند. مي

  هستند. رودخانه طرف آن سه هر حاال .برد مي را گوسفند چهارم بار گذارد. مي

  شناسي روان ۱۵۳ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۷۵ 

 تـابع فـرد يـك سـالمت بلكـه موفقيـت، تنهـا نـه دارد، بسـتگي ها آن »گيري تصميم« چگونگي به جامعه يك حتي و انسان يك موفقيت  

  دارد. دنبال به را اجتماعي -رواني هاي آسيب فرد، آسيب بر عالوه تفكر، بدون و زده شتاب هاي گيري تصميم است. وي هاي گيري تصميم

  شناسي روان ۱۴۵ و ۱۴۴ هاي صفحه * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۲ گزينۀ پاسخ: -۲۷۶

 كوركورانه ديگران از كردن، فكر جاي به يعني دارند، ازدواج به اصرار او والدين كه كند ازدواج دارد تصميم دليل اين به سارا هشد ذكر مثال در  

  است. وابسته نوع از سارا گيري تصميم سبك بنابراين كند؛ مي اطاعت

 اسـت؛ زودگـذر هيجانـات و عواطف اساس بر گيري يمتصم نوع كه گرفته ازدواج به تصميم ترحم احساس و گناه احساس تأثير تحت هم ليال  

  است. احساسي نوع از ليال گيري تصميم سبك بنابراين

  ها: گزينه ساير رد  

 چـون نيسـت، تكانشـي لـيال تصـميم است. نگرفته تصميم انديشيدن اساس بر و نسنجيده را جوانب همۀ چون نيست، منطقي سارا تصميم  

 در كنـد. مـي عمل به تبديل سرعت به را ها آن كه دارد شديدي و فوري اميال فرد تكانشي گيري تصميم رد است. نكرده عمل ناگهاني شكل به

  است. نكرده ازدواج ناگهاني و شده ترحم و وجدان عذاب احساس دچار تدريج به ليال كه حالي

  شناسي روان ۱۶۸ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۱ گزينۀ پاسخ: -۲۷۷

 و شـغل براي هدف انتخاب در ديگر عبارت به و باشيم هدفمندي افراد تحصيل، و شغل حوزٔه در توانيم مي چطور ما كه ستا اين سؤال منظور  

  كنيم. توجه بايد نكاتي چه به و... تحصيل

  است. آمده ۱۶۸ صفحۀ سؤال كادر در سؤال اين توجه:  
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  شناسي روان ۱۷۵ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۷۸

 اسـتفاده كنتـرل غيرقابـل و پايـدار بيروني، اسناد نوعي از داند، مي مادرش رفتارهاي را خود نفس اعتمادبه بودن كم علت كه اي ساله ۳۰ فرد  

 ثابـت و هميشـگي گـر، سـرزنش مادر يك داشتن چون است، پايدار است. فرد از خارج عامل يك مادر رفتارهاي چون است، بيروني كند. مي

  نيست. فرد اختيار دايرٔه در مادر رفتارهاي چون است، كنترل بلغيرقا است.

  شناسي روان ۱۹۷ صفحۀ * متوسط * سؤال: مشخصات ▲  ۴ گزينۀ پاسخ: -۲۷۹

  شناختي  شدن هشيار و كردن گوش دقت به  

  هيجاني  كردن ترس احساس  

  رفتاري  كردن شليك  

  شناسي روان ۱۹۱ صفحۀ * دشوار * سؤال: مشخصات ▲  ۳ گزينۀ پاسخ: -۲۸۰

  است. شده معده) (درد جسماني پيامد به منجر كه است رواني عامل يك تنهايي اول مثال در  

  است. شده افسردگي) و نكردن پيدا (دوست رواني پيامد به منجر كه است جسماني عامل يك صورت سوختگي دوم مثال در  
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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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