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ــبو دا ــ طل ــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ،یگرام ــد خــود ی مانن
 ،مسـتمر هـای سـنجش ،ارزشـیابی آزمـون از بعـد هوشـمند یها کارنامه

 هوشـمند، اشـکال رفـع دو، نـهیگز الؤ سـ بانـک ن،یآنال یها آزمون شیپ

 از اسـتفاده بـا ، ...و دو نهیگز یها آزمون ویآرش ،یآموزش کمک یها جزوه
 )عبور رمز عنوان به( خود یمل کد و )یکاربر  نام عنوان به( یداوطلب ۀشامر 
  .دیشو gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در

.اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی سیلۀو  بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را

t.me/Azmoonha_Azmayeshi براى استفاده از تمام آزمونهاى آزمایشى، حتما در کانال اصلى ما، به نشانى مقابل عضو شوید
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  ؟دراد ريز ياه كدام گزينه معناي مناسبي براي تعداد بيشتري از واژه -۱

  »فضل، خيره، تيمار، فرج، ضامن، حديث، سودا«  

  گشايش -لطف -فرومانده -) نگاهداشت2    بزرگواري -كفيل -انديشه -) سخن1  

  هوس -سخن -حيران -) پرتو4    رها -لياقت -عشق -) احسان3  

  ها درست است؟  در كدام گزينه معناي همۀ واژه -۲

  (ابدال: مردان كامل) -(الزام: ضرورت) -(افسر: پادشاهي) -) (حرمت: آبرو)1  

  (تاكستان: انگور)  -(غَنا: توانگري) -شرمي) (وقاحت: بي -) (قهر: خشم)2  

  ها) (جالجل: زنگوله -(ستوه: رنجور) -(طمأنينه: قرار) -مهيب)) (دمان: 3  

  (نثار: افشاندن) -(مائده: اطعام) -(اوان: هنگام) -) (تقرير: بيان)4  

  شود؟ ترتيب ديده مي به» مولع، رعنا، فلق، ورطه، صبا«در كدام ابيات مترادف واژگان  -۳

دم كـه جهـان بـوي نوبهـار گرفـت الف) سـپيده
 

ر زلـــف آن نگـــار گرفـــتصـــبا نســـيم ســـ 
 

ب) بس جان كه چو يوسف بـه چـهِ مهلكـه افتـاد
 

پنداشت كـه گـم گشـت خـود او در وطـن آمـد 
 

ــار ــاد به ــيم ب ــعي نس ــيد ز س ــدان رس ج) ب
 

زنـــد از لطـــف روح حيـــواني كـــه الف مي 
 

رسـد از شـوق د) جان مـن مشـتاق بـه لـب مي
 

ـــد  ـــام برآي ـــو پيغ ـــگ ت ـــن تن ـــا از ده ت
 

ــه ــير تنه ــنم اس ــه م ــا) ن ــار زيب ــد ي ــه كمن ا ب
 

كه به شـهر او درآمـد كـه نگشـت شـهربندش؟ 
 

  الف -ه -ج -ب -) د4  د -الف -ب -ه -) ج3  ج -ب -الف -ه -) د2  ج -ه -الف -د -) ب1  

  آمده است؟ نادرستمعني چند واژه  -۴

   -)شخـب :گنـاد( -)يگتسـويپ :تلصـو( -)رادافـو :يفاجـ( -)همـان نامـه: گـواهي (تصديق -(بدسگال: بدخواه) -استماع: گوش دادن)«(  

  »(مبتني: وابسته به چيزي) -(رايزن: مشاور) -(ردا: ابريشم رنگارنگ) -آور) (نادره: شگفت -(مسخرگي: دلقكي)

  ) يك4  ) دو3  ) چهار2  ) سه1  

  درست است؟» كامالً«امالي چند عبارت  -۵

  دمي از سر است و سر بايد كه معمور باشد نه تن.الف) آدمي را اگر معني هست و آرايش ظاهر نيست، باكي نيست، قدر آ  

ٔه مجـال خـود  انداز بهب) اگر در تقرير محاسن اين كتاب مجلّدات پرداخته شود هنوز حق آن به واجبي گزارده نيايد و هركس در ميدان بيان   
  اند. قدمي گزارده

  رازكردن براي قبض مال بر سخي.د تر كه دست ج) انواع هول و خطر و هزينۀ حضر و مشقّت سفر بر حريص آسان  

  د) صرف دل به كار دين بر خالف طبع است و اخالص در آن دشوار است و پيمودن راه ثواب و طريق صالح بر همه كس ميسّر نشود.  

  ) چهار 4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  

  ؟نداردوجود » غلط اماليي«در كدام گزينه  -۶

  (تره خوردكردن) -(خروس غالب) -) (محراب نماز)2  و زشتي)(وقاحت  -(متالطم و آشفته) -) (زبون و خار)1  

  (تلّ و تپه) -(محض و خالص) -) (لئيمي و پستي)4  (َوقَب و غارب) -(ادا و اتوار) -) (غّواص رودخانه)3  

   ............... زج هب ،دنراد »ييالما طلغ« اه همۀ گزينه -۷

ــــد1 ــــو س ــــم ت ــــود ز هض ــــان را ب ــــر جه ) گ
 

ــــــر   ــــــران ز ده ــــــرگ حي ــــــازم ــــــردد ب گ
 

ـــت و خـــيش مـــن اســـت2 ) گفـــتم عشـــقت قراب
 

ـــت  ـــن اس ـــديش م ـــم از دل بدان ـــت غ ـــم نيس غ
 

) مــن و شــمع صــبحگاهي ســزد ار بــه هــم بگــرييم3
 

كــــه بســــوختيم و از مــــا بــــت مــــا فــــراق دارد 
 

) گردش اين سايۀ مـن سـخرٔه خورشـيد حـق اسـت4
 

ــود  ــتاره ش ــخرٔه اس ــش س ــه دل ــنجّم ك ــو م ــي چ ن
 

  شوند؟ ترتيب در كدام ابيات ديده مي به» مسان، تضاد، ايهام، مجاز، استعارهجناس ه«هاي  آرايه -۸

الف) غمي كه چون سپه زنـگ ملـك دل بگرفـت
 

ـــاز  ـــد ب ـــت زداي ـــادي روم رخ ـــل ش ز خي
 

ب) حــرف از صــفاي ســينه مگــو پــيش زاهــدان
 

آيينــه پــيش طلعــت ايــن زنگيــان مگيــر 
 

ج) تو بمان شـادان و بـاقي زنـدگان را مـرده دان
 

هر كه او وقتـي بميـرد ايـن دمـش مـرده شـمر 
 

د) اگر چو عود تـوام در نفـس بخـواهي سـوخت
 

ــه مي  ــاز چ ــرا ز س ــاز م ــوز و بس ــي بس افكن
 

) تــا در نظــرت بــاد صــبا عــذر بخواهــده
 

هر جـور كـه بـر طـرف چمـن بـاد خـزان كـرد 
 

  ج -ب -الف -د -ه) 4  ج -ه -ب -الف -) د3  ب -الف -ج -د -ه) 2  ب -ه -ج -الف -) د1  

 کتاب کل :۱ فارسی
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پيشنهادي زمان
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  است؟» ايهام«آرايۀ  فاقدكدام گزينه  -۹  22

ــه مــي1 ــدي ك ــو دي ــيش اســب ت ــادم رخ ) چــو پ نه
 

بـــه شـــه رخـــم زدي و بـــردي و دغـــا كـــردي 
 

(دغا: حيله) 
كـيش مـا باشـي گردي كجا هـم ) تو چون قربان نمي2

 

به تـرك خـويش و بيگانـه بگـو تـا خـويش مـا باشـي 
 

   

دارد مـــدام) بـــاده نوشـــيدن بـــه خلـــوت لـــذّتي 3
 

ــازك  ــد ن ــه باش ــاعت ك ــه آن س ــا خاص ــ يمادن ميد ن
 

   

ــــو دم4 ــــه ) دور از رخ ت ــــمم ب ــــۀ چش دم از گوش
 

ســـيالب سرشـــك آمـــد و طوفـــان بـــال رفـــت 
 

  

  ؟تسا تسردان هنيزگ مادك لباقم ياه يكي از آرايه -۱۰

ــازد1 ــد س ــود را كمن ــادت، خ ــه ع ــر ب ــو گ ــف ت ) زل
 

ــــرد  ــــمان بگي ــــه ز آس ــــوا درآرد، م ــــرغ از ه م
 

 تشبيه) -(اغراق 

ـــــد2 ـــــل او نرس ـــــاخ وص ـــــر ش ـــــت ب ) دس
 

ـــــاده اســـــت  ـــــالي افت ـــــه در اصـــــل ع زان ك
 

 تشبيه) -(جناس 

ـــته3 ـــاب بس ـــه نق ـــر م ـــا ب ـــب قمرس ) اي از ش
 

ــــته  ــــاب بس ــــر آفت ــــرا ب ــــاق خض ــــته ط پيوس
 

استعاره) -(حسن تعليل 
ــــــاد آوخ4 ــــــا بگش ــــــت جف ــــــان دس ) جه

 

ـــــــت  ـــــــده اس ـــــــازويي نمان ـــــــا را زور ب وف
 

 تشخيص) -(تضاد 

  شود؟ هاي كدام گزينه در بيت زير ديده مي تمام آرايه -۱۱

ــي ــرده ب ــك دل افس ــد ي ــرمم نمان داغ از دم گ
 

ــ  ه گــردد چهــره رنگــين ســنگ رادر بهــار از الل
 

  ايهام تناسب -تشخيص -تناقض -تعليل  ) حسن2  جناس -ايهام تناسب -تضاد -) تشخيص1  

  تناقض -تشبيه -دتضا -) مجاز4  تشبيه -تضاد -ايهام -تعليل  ) حسن3  

  كار رفته است؟ به» يك جملۀ مركّب -چهار جملۀ ساده -دو جملۀ هسته -دو جملۀ وابسته«ترتيب  در كدام ابيات به -۱۲

ــــف) بنــــده ــــ مدمــــآ راو ال تراهــــنز هب
 

كــــــه نــــــدارم ســــــالح پيكــــــارت 
 

طـــاقتم چـــو مـــور ضـــعيف ب) گرچـــه بـــي
 

ـــي  ـــك م ـــن مش ـــ و سف ـــك يم ـــ مش تراب
 

ـــو  ـــي ت ـــه ب ـــايد ك ـــده ش ـــدج) دي برنكن
 

ــــــدارت  ــــــراق دي ــــــد ف ــــــا نبين ت
 

ــــتان مشــــتاق ــــو ملــــولي و دوس د) ت
 

تـــــو گريـــــزان و مـــــا طلبكـــــارت 
 

آلـــود ) تـــو بـــدين هـــر دو چشـــم خـــوابه
 

ــــ چــــه غــــم از چشــــم  ــــب ياه ؟ترادي
 

  الف  -د -ب -) ج4  الف -ب -ه -) د3  ه -ب -ج -) د2  ه -د -ب -) ج1  

  ست؟ا كمتر» پسين هاي وابسته«در كدام گزينه تعداد  -۱۳

ــــانم1 ــــم فتّ ــــحّاك و چش ــــب ض ــــالم آن ل ) غ
 

كــه كيــد ســحر بــه ضــحّاك و ســامري آموخــت 
 

  

ســــــراي عاشــــــق را ) هــــــزار بلبــــــل دستان2
 

ــــت  ــــتن دري آموخ ــــخن گف ــــو س ــــد از ت بباي
 

  

ـــــر3 ـــــاب و قم ـــــازار آفت ـــــق ب ـــــت رون ) برف
 

ـــت  ـــتري آموخ ـــو مش ـــان ت ـــه دك ـــه ره ب از آن ك
 

  

ـــيخ ورع4 ـــد و ب ـــاد زه ـــو بني ـــق ت ـــالي عش ) ب
 

ـــان  ـــت چن ـــدري آموخ ـــوفي قلن ـــه ص ـــد ك بكن
 

  (ورع: پرهيزگاري) 

  در كدام ابيات يكسان است؟ » را«نوع  -۱۴

نگويد با من آن غم چيست تا كوشم به درمانشالف) 
 

ــامحرمي دارد  ــدر ديــده چــون ن مــرا پنــداري ان
 

ب) چه غم آن دلستان را از خم و پيچ جهان باشـد
 

اردكه انـدر تـار گيسـو پـيچ و در ابـرو خمـي د 
 

ج) دل چو بيناست چه غـم ديـده اگـر نابيناسـت
 

خانـــۀ آينـــه را روشـــني از روزن نيســـت 
 

د) رشتۀ سازي است كز مضراب دور افتـاده اسـت
 

ــدا  ــد ج ــتر باش ــز نيش ــي ك ــدان را رگ دردمن
 

  د  -) ج4  ج -) الف3  د -) ب2  ب -) الف1  

  ترتيب چيست؟ ه به شد نقش دستوري كلمات مشخص -۱۵

جـان چـون نشـنوي؟ فريـاداين  پسي، جانداور 
 

ــاربيــارب آخــر   ــادخوان  ي نشــنوي؟ چــونفري
 

  قيد -منادا -مفعول -حرف ربط -) مسند2  قيد -مفعول -مفعول -قيد -اليه ) مضاف1  

  دنسم -ادانم -لو عفم -زاس هتسباو  دنو يپ -هيلا ) مضاف4ٌ  مسند -مفعول -نهاد -قيد -) مسند3  

  است؟ متفاوته در كدام گزين» حذف فعل«نوع  -۱۶

) به جـاي مـن تـو اگـر صـد هـزار دوسـت گزيـدي1
 

ــدم  ــري نگزي ــو ديگ ــاي ت ــه ج ــه ب ــتي ك ــه دوس ب
 

ــوز2 ــان هن ــون كودك ــوردي و چ ــري اســت رهن ) عم
 

ـــه  ـــ هر  و تســـا مادكـــ هاچـــ هكـــ يا آگـــه ن مادك
 

قا فـــآ  ۀنـــاخ ) جهـــدي كـــه برآيـــي ز كمـــان3
 

ـــان صـــيد خـــدنگي اســـت  ـــراد دو جه ـــر م نخجي
 

ــــ4 ــــت به ــــر حكاي ــــي) اگ ــــور م ــــر پ رام گ يس
 

ـــرام  ـــت به ـــت عاقب ـــد اي دوس ـــور ش ـــكار گ ش
 

  است؟ نادرسته در برابر كدام گزينه  شد مفهوم نوشته -۱۷

ـــــتي1 ـــــه پيريس ـــــواني و ب ـــــه ج ـــــر ب ) گ
 

پيـــــــر بمـــــــردي و جـــــــوان زيســـــــتي 
 

(كُلُ نفس ذائقة المَوت) 
ـــزل2 ـــاب من ـــر آفت ـــب را ب ـــر ش ـــرده تي ) اي ك

 

ـــزل  ـــاب من ـــك ن ـــر مش ـــت ب ـــين زلف دل را ز چ
 

(شرف المكان بالمكين) 

) صــد ره اگــر دســت مــرگ چــاك زنــد دامــنم3
 

ــــق  ــــان عش ــــر ز گريب ــــرزنم س ــــر ب ــــار دگ ب
 

 (وفاداري عاشق) 

ـــي4 ـــوار م ـــم را هم ـــل خص ـــ ) از تحمّ ـــ ميز اس ام
 

امــ ميز اســ خــار مــي گــل را گــل بــي خــار بــي 
 

 (كارسازي تحّمل) 
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  د؟داربيشتري كدام گزينه با بيت زير تناسب مفهومي  -۱۸  33

گــر در طلبــت رنجــي مــا را برســد شــايد
 

اهـ چون عشق حـرم باشـد سـهل اسـت بيابـان 
 

 

) احتمــال نــيش كــردن واجــب اســت از بهــر نــوش1
 

ــت  ــار نيس ــيرين ب ــاد ش ــر ي ــتون ب ــوه بيس ــل ك حم
 

) عجـــب نباشـــد اگـــر تشـــنۀ جمـــال حـــرم2
 

ز آب ديـــــــده لبالـــــــب كنـــــــد بيابـــــــان را 
 

ــــت3 ــــقيان وادي فرق ــــر دل مستس ــــبخش ب ) ب
 

انـــد لبالـــب بـــه خـــون ديـــده مراحـــل ه كـــردهكـــ 
 

) گر صفاي مـروه خـواهي خـاك يثـرب سـرمه سـاز4
 

ور هـــــواي كعبـــــه داري از بيابـــــان درگـــــذر 
 

  ............... زج هب ،دنراد يموهفم بسانت ريز ترابع اب اه همۀ گزينه -۱۹

  ».دننك يم هبساحم ار شيوخ يگدنز ياپارس و دنواك يم يضاق كي ساوسو اب ار شيوخ ۀتشذگ و دنا هتفاي يتولخ ۀشوگ اه بعضي ديگر از بچه«  

ـــرد1 ـــرف ك ـــاس ص ـــم انف ـــي دراه ـــت بس ) نفس
 

ـــن  ـــاب ك ـــه روزش حس ـــل روز ب ـــرج و دخ زآن خ
 

ــر خــاك چشــم خــواب آســايش2 ــه زي ــر داري ب ) اگ
 

هم ايـن جـا پـاك كـن بـا مـردم عـالم حسـاب خـود 
 

ـــــيفكن3 ـــــارت ب ) هـــــم امـــــروز از پشـــــت ب
 

ــــــــــه روز جــــــــــزا   داوري رامــــــــــيفكن ب
 

ـــردا كـــه حســـاب خيـــر و شـــر مـــي4 ـــر يگ ) ف دن
 

ـــــر يگ عـــــذر گنـــــه از گنـــــه بتـــــر مـــــي  دن
 

  ؟دراد اه كدام گزينه مفهومي متفاوت با ساير گزينه -۲۰

ــو1 ــاوك ت ــد ز ن ــه ش ــالم ك ــه نن ــي چگون ــو ن ) چ
 

ـــــه  ؟اهـــــنت نا و ختســـــا رهـــــ رد ما هـــــزار روزن
 

) از تـــــو و بيـــــداد تـــــو ننـــــالم كـــــاوّل2
 

ــــن داده  ــــو م ــــه ت ــــگ ما دل ب ــــ هان ــــ ار م دو ب
 

ــــت؟3 ــــرخ چيس ــــرم چ ــــاريم جُ ــــر گرانب ) گ
 

مير بـــــ بـــــار كـــــردار بـــــد خـــــود مـــــي 
 

ــردم4 ــد ك ــه ص ــك درد ب ــردم ي ــد ك ) دل دادم و ب
 

وين جرم چـو خـود كـردم بـا خـود چـه تـوانم كـرد؟ 
 

  مفهوم كدام گزينه با ساير ابيات تفاوت دارد؟ -۲۱

ــار1 ــون غب ــدي چ ــتي، بلن ــد از پس ــالمي جوين ) ع
 

ك راه بـــــردارد كـــــه را افتـــــادگي؟تـــــا ز خـــــا  
 

ـــــد ) 2 ـــــو بلن ـــــت آرزو دار  يمج ـــــر رحم ياگ
 

ــ  ــه م ــود يك ــه زم ش ــا نيب ــع يه ــاران جم ــت ب پس
 

ـــا نگـــردي پايمـــال3 ) سركشـــي مگـــذار از ســـر ت
 

ــم كم  ــع خص ــز تواض ــل كرده ك ــرا پ ــت م ــت فرص اس
 

) در بلنــدي بــا فرودســتان تواضــع پيشــه كــن4
 

ــد از زر ر  ــردون كن ــو را گ ــو ت ــاه ن ــو م ــا چ ــابت ك
 

  بيت زير با كدام گزينه تناسب مفهومي دارد؟ -۲۲

صـــبا بـــر آن ســـر زلـــف ار دل مـــرا بينـــي
 

ـــه دارد ز روي  ـــا نگ ـــه ج ـــويش ك لطـــف بگ
 

 

) خاك راهت خواستم ُرفـتن بـه مژگـان عقـل گفـت1
 

نيست حاجت كش صبا صد ره بـه گيسـو رفتـه اسـت 
 

ــــيفكن2 ــــف م ــــلۀ زل ــــبا سلس ــــت ص ) در دس
 

ــــوريده  ــــ ش ــــه ص ــــدازدالن را ب ــــگ مين با جن
 

بــوي تــو داد ) خبــر ز چــين ســر زلــف مشــك3
 

ـــــو از دل گم  ـــــبا چ ـــــته ص ـــــان آورد گش ام نش
 

ــــا4 ــــت دل م ــــر از جراح ــــت مگ ــــر نداش ) خب
 

ــف مشك  ــه زل ــت ك ــبا داده اس ــف ص ــر ك ــان ب فش
 

  است؟  نادرستشده در مقابل كدام ابيات  مفهوم نوشته -۲۳

الف) عاشق اندر ظاهر و باطن نبيند غير دوست
 

پيش اهل باطن اين معني كه گفتم ظاهر است 
 

(هركسي محرم اسرار عشق نيست.) 

گر جان بدهد سـنگ سـيه لعـل نگـرددب) 
 

با طينـت اصـلي چـه كنـد بـدگهر افتـاد 
 

 كند.) (ذات انسان تغيير نمي 

كس را نامده از دوستان در راه عشـق ج) هيچ
 

بي زوال ملك صورت ملك معنـي در كنـار 
 

ي و زوال حكومت ظالمان.)(ناپايدار 
د) خواهم كه بدهم گنج زر تا آن گواه دل بود

 

دهد رخسارٔه همچـون زرم گرچه گواهي مي 
 

 (ظاهر بيانگر درون است.) 

  ج -) الف4  د -) ج3  د -) ب2  ب -) الف1  

  كدام گزينه با بيت زير هم مفهوم است؟ -۲۴

ــــدار ــــي پدي ــــار آي ــــت به ــــو در وق چ
 

ــــرداري ز  ــــرده ب ــــت، پ ــــار حقيق رخس
 

 

ـــاهر1 ـــان ظ ـــه جه ـــد جمل ـــت ش ـــۀ روي ) در آين
 

ــا  ــر معن ــر صــورت و گ ــر حُســن توســت گ هــم مظه
 

) بهار آمـد هـوا چـون زلـف يـارم بـاز مشـكين شـد2
 

هـاي رنگارنـگ رنگـين شـد زمين چـون رويـش از گـل 
 

ــــار3 ــــاد به ــــف نگــــار از نســــيم ب ) نســــيم زل
 

ـــــت  ـــــان داش ـــــت ج ـــــوح روح روان و لطاف فت
 

ـــاران اشـــك4 ـــر  ) نوبه ـــاج نا ز ي ـــ بن ـــ ار حص مدش
 

هـــاي كـــوه و صـــحرا را بســـوخت  آه گـــرمم ســـبزه 
 

  ............... زج هب ،دنراد يموهفم بسانت ريز تيب اب اه همۀ گزينه -۲۵

ــرده ــت نك ــ يا غيب ــ هك ــاط موش ــح بل روض
 

ار وتــ منكــ اديــوه هكــ يا پنهــان نگشــته 
 

 

) هــر جــا گــذري اشــك مــن از ديــده پديــدار1
 

ي از پـــرده هويداســــتهـــر ســـو نگــــري روي و 
 

خــــوار جگرخــــواران افگــــاران غــــم دلــــدار دل) 2
 

ــــاري  ــــي ي ــــدم ده ب ــــه او دي ــــاران هرجــــا هم ي
 

) يـــار از پـــرده هويـــدا شـــد و يـــاران غافـــل3
 

ـــت  ـــداري نيس ـــه خري ـــا ك ـــت دريغ ـــفي هس يوس
 

) در راه عشـــق فاصـــلۀ قـــرب و بعـــد نيســـت4
 

ــــي  ــــع تمــــنيب م ــــد  و نا ي ــــ اع تمتســــر ف يم
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 ۲۶-۳۵( أو املفهوم عّین األصّح و األدّق يف الجواب للّرتجمة أو التَّعریب(:  
  ............... : بگو )ُقل سیروا يف األرض فانظُروا کیف کان عاقبة الّذین ِمن قبل( -۲۶

  اند را ببینید. ) زمین را سیر کنید تا چگونگی عاقبت کسانی که از قبل بوده۱  
  ن گردش کردید تا عاقبت و رسانجام پیشینیان را مشاهده کنید.) در زمی۲  
  ) در زمین بگردید و بنگرید رسانجام پیشینیان چگونه بوده است.۳  
  ) در زمین گردش کنید و رسانجام آنان که قبل از شام در زمین بودند را بنگرید.۴  
  »:دها يف الّتعلیم علی أکمل وجه ولکّن هذه املمَتلکات ُمعرّضة للّتلف!للمدرسة عدیٌد من املرافق و املمَتلکات العاّمة الّتي تُساع« -۲۷

رسـاند، ولـی ایـن امـوال در  تـرین صـورت یـاری مـی ) مدرسه بسیاری امکانات و اموال عمومی دارد که آن را در اجرای آموزش به کامـل۱  
  معرض آسیب هستند!

ولـی ایـن امـوال در معـرض  ،کننده اسـت ست که در انجام آموزش کامل، کمک) برای مدرسه تعداد زیادی از امکانات و اموال عمومی ا۲  
  باشد! آسیب می

شـکل کامـل اسـتفاده  کند، در مدرسه وجود دارد که اگـر بـه ) امکانات و اموال عمومی زیادی که در اجرای آموزش و یادگیری کمک می۳  
  نشود، این اموال در معرض آسیب است!

کند، ولی ایـن امـوال  ترین شکل استفاده می کند به کامل انات و اموال عمومی که در اجرای آموزش کمک میهای زیادی از امک ) مدرسه۴  
  عمومی در معرض آسیب جّدی است!

  »:إّن الّدالفین صغارها و کبارها تضحک و تبکي کاإلنسان و هذا األمر یُحیُِّرين!« -۲۸
  کند! زده می کند و این موضوع مرا شگفت و گریه میخندد  ) هامنا دلفین، کوچک و بزرگش مانند انسان می۱  
  کند! ام می زده کنند همچون انسان و این، موضوعی است که شگفت خندند و گریه می ترهایشان می ها و بزرگ ها، بچه ) دلفین۲  
  کند! ام می زده گفتکنند و این موضوع، ش خندند و گریه می هایشان مانند انسان می ها و (چه) بزرگ ها (چه) کوچک ) دلفین۳  
  باشد! انگیز برایم می کنند و این، موضوعی شگفت ها خنده و گریه می های کوچک و بزرگ مانند انسان ) قطعاً دلفین۴  
  »:جالِس العاقل حّتی یَنفعک و شارک األمین حّتی یزید إعتامدک!« -۲۹

  کند! ار اعتامدت را زیاد مید رساند و رشاکت با فرد امانت ) نشسنت کنار فرد عاقل به تو سود می۱  
  دار رشاکت کن تا اعتامدت زیاد شود! نشینی کن تا به تو سود برساند و با امانت ) با عاقل هم۲  
  کند! رساند و رشاکت کن با فرد امین که اعتامدت را زیاد می نشینی کن با عاقل چون به تو سود می ) هم۳  
  و با فرد امین رشاکت کن که اعتامدت به او زیاد شود! نشین باش که به تو سود برساند ) با عاقل هم۴  
  های گذشته ...............  در سال»: يف الّسنوات املاضیة کانَت الّساعة تُصنع علی دائرة و کان املرُء یظُّن أنّه یَجُد فرصاً لتکرار أعامله دامئاً!« -۳۰

  ها برای تکرار کارها دامئاً وجود دارند! کنند که فرصت ها گامن ساختند تا انسان هایی می ) ساعت را بر روی دایره۱  
  شود! کرد که فرصت برای تکرار کارهایش دامئاً یافت می شد و انسان فکر می ای ساخته می ) ساعت بر روی دایره۲  
  !یابد هایی برای تکرار کارهایش دامئاً می کرد که فرصت ساختند و انسان فکر می ) ساعت را بر روی دایره می۳  
  یابد! هایی برای تکرار کارهایش می کرد که همیشه فرصت شد و انسان گامن می ای ساخته می ) ساعت بر دایره۴  
  »:قد یُحبُّ الطّّب الحدیث الیوم إلی إستخدام املواّد الّنشیطة يف الّنباتات بدالً من إستخدام جمیع الّنباتات!« -۳۱

  مند است! جای استفاده از همۀ گیاهان عالقه رخی گیاهان به) پزشکی جدید به استفاده از مواّد فّعال ب۱  
  جای استفاده از همۀ گیاهان گاهی به استفاده از مواّد فّعال در گیاهان عالقه دارد! ) امروزه طب مدرن به۲  
  جای استفاده از متام گیاهان است! ) آنچه امروز برای طب مدرن مهم است استفاده از برخی گیاهان فعال به۳  
  جای متام گیاهان دارد! ) امروز پزشکی مدرن متایل به استفاده از مواد فّعال در گیاهان به۴  
  عّین الّصحیح:  -۳۲

ها در جهان اسـت  ) الجرس التّاریخیّة يف إصفهان من أفضل جسوٍر يف العامل بُنیَت يف العرص الّصفوّي!: پل تاریخی در اصفهان از برترین پل۱  
  اند! ا ساختهکه در زمان صفوی آن ر 

نیـاز از  آورنـد و کشـور مـا بـی حساب مـی ) یُعّد الّنفط مصدراً من مصادر الطّاقة و بالُدنا غنیّة بالّنفط!: نفت را منبعی از منابع انرژی به۲  
  نفت است!

  مّدتی طوالنی بدون آب زندگی کند!تواند  للزّرافة أقدام طویلة و هي تقدر أن تعیش مّدة طویلة دون املاء!: زّرافه پاهای بلندی دارد و می )۳  
  باشد! های طبیعی ما می رنگ یکی از ثروت ) هذه ماّدة سوداء و هي إحدی ثرواتنا الطّبیعیّة!: این مادۀ سیاه۴  
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  : الخطأعّین  -۳۳  55
  ساخنت مغازه اقدام کرد، ولی نتوانست!فروش برای بار چهارم به  ) قام الحلوايّن للمرّة الرّابعة بُصنع املَتَجر ولکن مل یَستَِطْع!: شیرینی۱  
ها در این شهر، شهروندان قـرار  ) بعد إزدیاد الّنفایات يف هذه املدینة قَّرر املواطنون أن ال یرموا شیئاً علی األرض!: بعد از زیاد شدن زباله۲  

  گذاشتند که چیزی را بر روی زمین پرت نکنند!
مثائة و إثنان و تسعون ألفاً و ستّامئة و أربعة و مثانون کیلومرتاً!: قطر خورشید حدوداً به یک ) یبلغ قطر الّشمس حوايل واحد ملیون و ثال ۳  

  رسد! میلیون و سیصد و نود و دو هزار و ششصد و هشتاد و چهار کیلومرت می
  گیرند! می ها را تردید از نفت، مشتّقات بسیاری چون روغن ) إّن مشتقات کثیرة کالّزیوت تُؤَخذ من النِّفط!: بی۴  
  »: آموز اخاللگر اخراج شد تا درس مهّمی از معلّمش یاد بگیرد! دانش« -۳۴

  ) اُخرَِجت الطّالبة املشاغبة لتتعلّم درساً مهاّمً من معلّمتها!۲  ) َخرََجت الطّالبة املشاغبة لِتُعلِّم درساً مهاّمً من معلّمتها!۱  
  ) ُخِرَج الطّالب املشاغب لِیَتَعلّم درساً مهاّمً من معلّمه!۴   من معلّمه!) أْخِرج الطّالب املشاغب لیَُعلِّم درساً مهاّمً ۳  
  »: إيّن رأیت دهراً من هجرک القیامة!«عّین األقرب لِـ  -۳۵

  ) ما أسوأ الحیاة إذا ال یکون الحبیب عندک!۲  )و إذا سألک عبادي عّني فإيّن قریب() ۱  
  ) الّناس نیام فإذا ماتوا انتبهوا!۴  ب!) قلٌب لیس فیه يشء ِمن الُحّب کبیت َخِر ۳  
  ۳۶-۴۲( الّنّص مبا یناسب إقرأ الّنّص الّتايل ثّم أجب عن األسئلة(:  

ه مُ لِّ َسـتُ  ك وقيض معـه أوقاتَـت حقيقيّ  صديقٍ  إّن وجودَ  و الوفاء و ةعىل املحبّ  العالقات اإلنسانية خاصًة إذا كانت قامئةً  لیأَغْ داقة من الصَّ «
ُق الکالِم و الوفاُء بالعهـِد و ِصدْ  قلُ الخُ  نُ سْ منها حُ  ختيار األصدقاءإ عند  تُهاينبغي مراعا قواعدُ هناك !  حیاتکٌة کاألکل و الّرشب يفرضور  كأرساَر 

داقِة و ،  كدُ عِ إلی الخیِر و یُبْ  كیُرِشدُ  َمنْ  كصدیقُ  َیکُنْ و اإلجتهاُد يف العمِل فلْ  فكريِ يف التّ  ةُ العقالنيّ  و اإلخالُص يف الصَّ مـا  كو الّذي یَُعلُِّمـعن الّرشِّ
ُم إلی و یـدَفُع  كما ینَفعُ  كيف العافيِة و البالِء و یجلُِب ل كَ يف الّشّدِة و الرَّخاِء و یُشارکُ كو یُساعدُ ه تَ َرصْ َتنْ اسْ إذا  كَ ُرصُ ُدوره و یَنْ َمقْ  كتََعلََّمه و یَُقدِّ

ععیباً ك فی إذا رأیٰ  كَصحُ و یَنْ  كما یَُرضُّ  كعن داقة فإذا وجدَت من كفیه إذا رأی من كو یَُشجِّ فات الّصـهـذه ب کان موصـوفاً  خیراً فهو جدیر بالصَّ
َمْن  كتُصاِدق فأَُقوُل ل  َمنْ يل ُقْل «اآلَخریَن حّتٰی یُقال: كَ هو الّذي یَُعرِّفُ  كأّن صدیقَ  لَمْ ُه مصادقًة خالصًة و إّال فالوحدُة خیٌر و اعْ صاِدقْ ف الحميدة

  »»!أنَت 
۳۶-  ِ   :ّص َحَسَب النّ  الخطأَ َعنيِّ

  تَـُه فاملرُء علی دین صدیقـه و قرینـه!ـُه فقد شابَهْ تَ صاَدقْ  ) َمنْ ۱  
 رَُف املرُء إّال بصدیقه! فال یُعْ  ك) ال یَُعرّفک اآلخریَن إّال صدیق۲  
  !كيف أحزان كو یََدُعـ كيف أفراح كشارکُیُ  ) لیَس الّصدیُق الويفُّ منْ ۳  
 لِصاً يف الّصداقة!کلَّ رشٍّ حتّی تکوَن ُمخْ  هُ علی الخیر و َجنِّبْ  كصدیقَ  عْ ) َشجِّ ۴  
۳۷-  ِ  »: الّصدیق الحقیقيّ «َحَسَب الّنّص عن  الخطأَ  َعنيِّ

 !فَُع عنك ما یَُرضُّكدْ َفُعك و یَ نْ لُِب لك ما یَ جْ یَ ) ٢  َت منه النُّرصَة!ِدُر علیه إذا طلبْ مبا یَقْ  كُرصُ ) یَنْ ۱  
  رِفَه أحد!َستَـرَه لکیال یَعْ  إذا رأٰی فیك عیباً ) ۴  ما ال یعلم! كلَم و لَم یَتََعلّْم منتَعْ ال  ُمك مایَُعلِّ ) ۳  
۳۸-  ْ   ما یُناِسُب مفهوَم الّنّص: َعنيِّ

 ) َعداوُة العاقِل خیٌر من َصداقة الجاهل!۲  ) الـوحدُة خیـٌر من جلیس الّسـوء!۱  
 ) َمن طَلََب صدیقاً بال عیب بقَي بال صدیق!۴  طّریـق!ـرِِف الّصـدیـَق قبَل الـ) اِعْ ٣  
 :جوابَه يف النَّّص  تَِجدُ  العیِّْن سؤاالً  -۳۹

 ) کـیف نُصـاِدُق صدیـَقنـا الحقیـقـّي إذا وجدناه؟٢  ؟ُمـواَصـفات الّصدیق الحقیـقّي لإلنسـان) ما هي ١  
 ) کم صدیقاً یجب أن نختار طول حیاتنا اإلجتامعيّة؟۴  ) من هو َجدیٌر بتسلیِم أرسارِنا و قضاِء أوقاتِنا عنده؟٣  
  ِّ۴۰-۴۲( يف اإلعراب و الّتحلیل الّرصيفّ  الخطأعني(: 
  »:اْسَتْنَرصَْت « -۴۰

 ه جملة فعلیّةفاعلمع فعل  بزیادة ثالثة حروف/ -للمفرد املذکّر املخاطب -) فعٌل ماٍض ١  
 فعٌل مع فـاعله جمـلة وصفيّة/ الزم -»ص رن «حروفـه األصلیّة  -مزیٌد ثـالثـيٌّ  -) فعٌل ٢  
 فیه معنی الطّلب/ فعل رشط مع فاعله -»إستفعال«مزید ثاليثٌّ من باب  -) فعٌل ماٍض ٣  
 »ـه«فعل و فاعل و مفعوله ضمیر معلوم/  -»ا س ت«حروفـه الزّائدة  -»إستنصار«) مصدره ۴  
  »:صاِدق« -۴۱

 » تَصادق«أمره  -من باب له حرفان زائدان -) للمفرد املذکّر املخاطب۲  »َت صاَدقْ «اضیه املعلوم م -ثاليثٌّ  مزیدٌ  -للمخاطب -) فعٌل أمـر۱  
  »ـه«مع فاعله و مفعوله  / فعلُمـتعـدٍّ  -»ُمفاَعلَة«) من باب ۴  املذکّر للمفرد -»ص د ق«حروفه األصلیّة  -»ُمصاَدقَة«) مصدره ۳  
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  »:أغلیٰ « -۴۲  66
 خرب»: أغلی ِمنْ »/ «أَفَْعل«علی وزن  -مفرد -) إسم التّفضیل٢  / مجرور بحرف جاّر و مجرورمعرب -»یاُغلْ «) مؤنّثه ١  
/جملة وصفيّة -مزید من باب إفعال -) فعٌل ماٍض ٣     »أَغايل«جمعه التّکسیر -) یُفید معنی التّفضیل للمذکّر۴  متعدٍّ
 ۴۳-۵۰( ةأجب عن األسئلة الّتالی(:  
  رکات أو قراءة الکلامت:عیِّن الّصحیح يف ضبط الح -۴۳

  ه الثََّمرات ِمن باِطن الُغصون الَّتي مَنَت ِمن حبٍَّة َصغیرٍَة!للّ ) أْخَرَج ا۱  
  ) یَلزُِم َعلی کُلِّ الّناِس أنَّ یَتَعایَشوا َمَع بَعضهم تَعایَشاً ِسلمیّاً!۲  
الفین!) کیَف یُمِکُن لَِسَمک الِقرش أْن یَکوُن لَُه دور ُمِهّم يف ُمعاِملَة ۳     الدَّ
ع!۴   َعراء اإلیرانیّوُن أبیاتاً َممزوَجة ِبالَعَربیَّة و الفارِسیَّة َسّموها املُلَمِّ   ) قَد أنَشَد الشُّ
 يف الّرتادف: الخطأعیِّن  -۴۴

  یَستطیعُ  علی َسامع صوت الّساعة من مسافة بعیدة!  یَقدرُ ) الکلُب ۱  
  حَ أصب يف األرض و نظر کیف بدأ الخلق!  سارَ ) ۲  
  قاعة اإلمتحان للطّّالب!  صالة) یُفتح باُب ۳  
  فجأةً  إلی األعلی بقّوٍة و أخذين إلی الّساحل!  بَغتةً ) رفَعني الّدلفین ۴  
حیح للفراَغیِن: -۴۵   َعیِِّن الصَّ

، بعد َخمَسـِة أیّـاٍم بقـی إثنـان ِمّنـا هنـاک فـنحُن ِر خردادهْ رٍَة يف الَیوم الّتاِسع ِمن شَ فْ رکبنا مع أَخَوّي و اُختي و والدّي الحافلة و ذهبنا إلی سَ «  
  !»ِر خرداد و کان َعَدُدنا ............... هْ نا يف الیوم ............... من شَ عْ َرجَ 

  أربعاً  -) الخاِمس َعَرشَ ۴  أربعاً  -) الرّابع َعَرشَ ۳  إثنینِ  -) الخاِمس َعَرشَ ۲  إثنینِ  -) الرّابع َعَرشَ ۱  
  جاء الخرب بزیادة حرٍف واحٍد؟ يف أيِّ األجوبة -۴۶

  ) الَحَسُد یأکُُل الَحسناِت کام تأکُُل الّناُر الَحطََب!۲  ) املؤمُن ینتظُر حتّی یعوَد أمامه الغائب!۱  
قونک ِبَهذه الطّریقة!كْ ) ال تَ ۳     ) األشیاُء تُعرَُف ِبأضداِدها کاألْسَود و األبیض!۴  ِذب فالّناُس ال یَُصدِّ
  ؟»نون الوقایة« ما جاءتبة يف أيِّ األجو -۴۷

  ) أرجوک أّال مَتَْنَعني ِمن أصدقايئ بسبب َخطیئتي!۲  ُت!بْ لَه إلی أیَن َذهَ  ْل ) إذا َسألک أَحٌد َعّني ال تَقُ ۱  
  )و یقوُل الکاِفُر یا لیتني کنُت تُراباً () ۴  زين الرُّّز يف مکاٍن غیر صالِح يف هذه الحرارة!خْ ) یا اُمِّ ال ت۳  
  يف صیغة األفعال: الخطأ َعیِّنِ  -۴۸

  ) الَقَمُر کوکٌب یَدوُر حوَل األرِض، ضیاؤه ِمن الّشمِس!۱  
  َم ِمن املَهد إلی اللَّحِد!لْ  العنْبَ لُ طْ ) أیّتها الطّالباُت اُ ۲  
  َملوا لُِدنیاکم کأنّکم یَعیشوَن أبداً و آلخرتکم کأنّکم أمواٌت غداً!عْ ) اِ ۳  
  تُُل!قْ َفُع و کثیرُُه یَ نْ ) الکالُم کالّدواء قَلیلُه یَ ۴  
  ...»ُقُل ناِقالُت الکبیرُة النِّفَط إلی املوانِئ نْ تَ «َعیِّن الّصحیح لِبناء املَجهول لهذه العبارة:  -۴۹

  َقُل الّنفُط إلی ...نْ ) تُ ۲  َقُل الکبیرُة الّنفُط إلی املوانِئ ...نْ ) تُ ۱  
  ُل النِّفُط إلی املوانِئ ...قَ نْ ) یُ ۴    َقُل الّناقالُت الکبیرُة إلی ...نْ ) یُ ۳  
  يف اإلعراب: الخطأَعیِِّن  -۵۰

لَ ۲  ) یََری بعُض الّسائِحوَن إیراَن بَلَداً ُممتازاً لَِقضاء الُعطُالِت!۱     ُمَنظَّمُة الیونسکو اآلثاَر التّاریخیَّة يف قامئِة الّرتاِث العالَمّي! ْت ) َسجَّ
  ِم!سْ ) املِحراُر آلٌة لإلطّالِع علی َدرََجِة حرارِة الجِ ۴  ل بیَنهام!) إذا کاَن إثناِن یَتَناجیاِن فَال تَدخُ ۳  

  

  است؟ برخوردار يشتريب ارزش از زنان وجود در ،عفاف ارزشمند خصلت چرا -۵۱

  .باشد يم بانوان خاصّ كه است ييها  خصلت ،عفاف و يآراستگ) 1  

  .دارند هم يمضاعف تيمسئول و هستند برخوردار يشتر يب ييبا يز  نعمت از ها آن چون) 2  

  .شود حفظ زن حرمت و ميحر  و رود باال جامعه ياخالق سالمت كه شود يم موجب ها آن حجاب چون) 3  

  .بدهند دست از را ايح و عفت ،خانواده به يبخش گرما يجا به ها آن تا شود يم سبب ،ها آن توسط عفاف تيرعا  عدم كه ليدل نيا  به) 4  
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  ست؟يچ ۀجينت ،ايدن نيا انيپا در مردم يريغافلگ قرآن، اتيآ بنا بر  -۵۲  77

  ياله عدل دادگاه شدن برپا) 4  اعمال ۀنام دادن) 3  اول صور نفخ) 2  دوم صور نفخ) 1  

  باشد؟ مي )ك ...وَ اصبِر عَلي ما اَصابَ(يك از فروع دين، همواركنندٔه مسير رسيدن به فضيلت مطرح شده در آيۀ شريفۀ  م كدا -۵۳

  ) عزم4  ) تقوا3  ) نماز2  ) روزه1  

  ست؟يچ آن علت و ) تَفعَلون ما علَمونَيَ(: ديفرما يم امتيق گواهان از گروه كدام ٔهدربار متعال خداوند -۵۴

  )يِديهِما  تُكَلِّمُنَا وَ فَواهِهِما عَلَي نَختِمُ اليَومَ( - انسان بدن ياعضا) 1  

  )يِديهِما  تُكَلِّمُنَا وَ فَواهِهِما عَلَي نَختِمُ مَاليَو ( - ياله فرشتگان) 2  

  )كَاتِبِينَ كَِراما لَحَافِظِينَ عَلَيكُم ِإنَّ وَ( - انسان بدن ياعضا) 3  

  )كَاتِبِينَ كَِراما لَحَافِظِينَ عَلَيكُم ِإنَّ وَ( - ياله فرشتگان) 4  

  ست؟يچ ۀجينت ،متايخداوند در ق زيآم محروم شدن انسان از سخن و نگاه محبت -۵۵

  امتيق زيخ محاسبه نكردن اعمال تا روز حسرت )2  زيناچ يخود به بها يها و سوگند ياله مانيفروختن پ )1  

  و طلب گناه نمودن تيدر معصغرق شدن  )4  فيفراموش نمودن مراقبت از اعمال و عزم ضع )3  

  ؟ است كرده فراهم يدردناك ذابع افراد، از گروه كدام يبرا خداوند نساء، ٔهسور ۱۸ يۀآ بنا بر  -۵۶

  .اند نبوده ياله امبرانيپ ريمس هم و همراه كه يبدكاران) 2  .كنند يم توبه به اقدام مرگ، هنگام كه يزشتكاران) 1  

  .دندنمو  اشتباه ،خود ييا يدن دوستان انتخاب در كه ينمازان يب) 4  .اورنديب مانيا  تا دارند را ايدن به بازگشت يآرزو كه يبدكاران) 3  

 رو بـه رو ثمـره كـدام بـا ،درست ريمس كردن يط صورت در و برد يم يپ هيآ كدام به توجه ضرورت به ،كند ملأت خود ذات در ياندك هركس -۵۷

  شد؟ خواهد

  آرامش به يابيدست -)عِبينال بَينَهُمَا مَا وَ رضَال ا وَ لسَّمَاَواتِا خَلَقنَا مَا وَ() 1  

  آرامش به يابيدست -)خِرَةِآل ا وَ لدُّنيَاا ثََوابُ هللاِا فَعِندَ لدُّنيَاا ثََوابَ يُِريدُ كَانَ من() 2  

  يويدن اهداف به توجه از ياز ين يب -)عِبينال بَينَهُمَا مَا وَ رضَال ا وَ لسَّمَاَواتِا خَلَقنَا مَا وَ() 3  

  يويدن اهداف به توجه از ياز ين يب -)خِرَةِآل ا وَ لدُّنيَاا ثََوابُ هللاِا فَعِندَ لدُّنيَاا ثََوابَ يُِريدُ كَانَ من() 4  

  است؟ كدام مشترك يژگيو آن و دارد اشتراك فهيشر يۀآ كدام با برزخ، يها يژگيو انيب نظر از درگذشتگان يبرا راتيخ انجام -۵۸

  برزخ در يآگاه وجود -)خَّرَا  وَ قَدَّمَ بِمَا يَومَئِذٍ اإلنسَانُ يُنَبَُّؤاْ() 1  

  برزخ و ايدن انيم ارتباط -)خَّرَا  وَ قَدَّمَ بِمَا يَومَئِذٍ اإلنسَانُ اْيُنَبَُّؤ() 2  

  برزخ در يآگاه وجود -)ارجَعون َربِّ قالَ المَوت َاحَدَهمُ جاءَ اِذا يَحتّ() 3  

  برزخ و ايدن انيم ارتباط -)ارجَعون َربِّ قالَ المَوت َاحَدَهمُ جاءَ اِذا يحَتّ() 4  

  رد؟يگ يم بهره راه كدام از تيموفق كسب يبرا است، زودگذر يها يخوش و ها لذت به انسان دنيرس هدفش كه آنچه -۵۹

  .شود يم وجدان و عقل از انسان يرويپ مانع) 1  

  .است انسان دادن بيفر  و كردن وسوسه ،دارد كه يراه تنها) 2  

  .كند ييا يدن دراز و دور و يطوالن يها آرزو سرگرم را انسان كند يم تالش) 3  

  .كند يم تالش خدا ادي از ها آن بازداشتن و مردم انيم يدشمن و نهيك جاديا  يبرا قمار و شراب با) 4  

  داشت؟ دنبال به را يا جهينت چه ي،عموم يها محل در بودند، زرتشت نييآ رويپ عموماً كه اسالم از قبل يرانيا زنان ۀمحجب آمد و رفت -۶۰

  .است بوده كمتر جوار هم يها كشور از مراتب به باستان، رانيا  در زنان به تعرض و ياخالق يها فساد) 1  

  .است باستان رانيا  ،جهان در حجاب گسترش ياصل منشأ كه اند دهيرس باور نيا  به يغرب مورخان يبرخ) 2  

  .است شده رفتهيپذ  انياد  تمام در اصل كي عنوان به و است يندار يد  ۀالزم حجاب كه دهيعق نيا  شدن محكم) 3  

  .كردند يم تيرعا  شده، انيب اسالم در كه يفعل اتيجزئ و حدود نيهم با و كامل طور به را حجاب ،باشند تر دهيپسند  خدا نزد خواستند يم كه ينانز ) 4  

  ست؟يچ ،انسان در »ثابت من« و »روح وجود« اثبات يبرا مناسب استدالل بيترت به -۶۱

  .ندارد ياثبات چيه به ازين -ندارد لاستدال به ياز ين و ابدي يم خود در را آن يهركس) 1  

  .ندارد ياثبات چيه به ازين -شود يم اثبات ثابت، من و صادقه ياؤير  همچون يليدال  با) 2  

  .شود يم اثبات مختلف ليدال  با - ندارد استدالل به ياز ين و ابدي يم خود در را آن يهركس) 3  

  .شود يم اثبات مختلف ليدال  با -شود يم اثبات ثابت، من و صادقه ياؤير  همچون يليدال  با) 4  

  باشد؟ يم شيخو قلب در خدا به محبت كردن خانه يبرا انسان تالش يراستا در ف،يشر ثيحد كدام به توجه -۶۲

  ».شود يم محشور خود محبوب با امتيق روز در كس هر) «1  

  ».دارد مي دوست كه است يز يچ ٔه انداز به هر انساني ارزش) «2  

  ».شود يم كارها و ها ميتصم يختگيگس هم از موجب كه دارد ياتفآ  مايا  گذشت) «3  

  ».نكند ارياخت را تو ريغ ،باشد دهيچش راات  يدوست لذت كس هردانم  خوب مي! هابارال«) 4  
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  داند؟ يم راهوار و رام اسب بر سوار را او  نيرالمؤمنيام كه است يكس آن ٔهكنند فيتوص ي،ژگيو كدام -۶۳   88

  .شود يم داشته يگرام يبهشت يها باغ در) 2  .شود يم مند بهره ياله ميعظ اداشپ از) 1  

  .برد يم فرو را خود خشم و است سخاوتمند حال همه در) 4  .ندارد خشوع و خضوع ،مستكبران و ستمگران مقابل در) 3  

ت و آنچه نزد خداست بهتر و پايدارتر است، آيا انديشه آنچه به شما داده شد، كاالي زندگي دنيا و آرايش آن اس(پيام موجود در آيۀ شريفۀ  -۶۴
  ، در كدام عبارت قرآني به صراحت و روشني تبيين شده و مورد تأكيد قرار گرفته است؟)كنيد؟ نمي

  )اَفَحَسِبتُم اَنَّما خَلَقناكُم عَبَثا و اِنكُم إلَينَا ال تُرجَعُونَ() 1  

  )وَ مَماتي لِلّه َربِّ العالَمين قُلْ ِانَّ صَالتي و نُسُكي وَ مَحياي() 2  

  )وَ ما خَلقنا السَّماواتِ وَ االَرض وَ ما بَينَهُما العِبين ما خَلَقناهُما اِلّا بِالحَقّ() 3  

  )وَ ما هِذه الحَياة الدُّنيا اِلّا لَهوٌ وَ لَعِبٌ وَ ِانَّ الدّار آالخِرَة لَهِيَ الحَيَوان لَو كانوا يَعلَمون() 4  

  م؟يريگ يم بهره نهيگز كدام از م،يده ارائه يادب مستند كي ر،يز ميمفاه از هركدام يبرا ميواهبخ اگر -۶۵

   آشنا خدا سرشت  

   انسان ارزش سنجش اريمع  

  يآن ،يآن جستن در كه زيهرچ - سازد؟ قمر آنكه اي بهتر قمر يخوب) 1  

  يآن ،يآن جستن در كه زيهرچ - است من به من از تر كينزد  دوست) 2  

  ماست شيپ هم نود آمد صد كه چون - سازد؟ قمر آنكه اي بهتر قمر يخوب) 3  

  ماست شيپ هم نود آمد صد كه چون - است من به من از تر كينزد  دوست) 4  

بـه  ترتيب موصـوف به ،در برزخ» آثار عمل«و » جبران عمل«درخواست گناهكاران براي بازگشت به دنيا، با كدام توجيه بيان شده و وضعيت  -۶۶
  كدام صفات خواهد بود؟

  دارد. ادامه  -ممكن -)لَعَلّي اَعْمَلُ صالحاً فيما تَرَكتْ() 2  دارد ادامه  -ناممكن -)لَعَلّي اَعْمَلُ صالحاً فيما تَرَكتْ() 1  

  ادامه دارد. -مكنم -)كَلّا اِنَّها كَلِمَة هُو قائِلُها() 4  ادامه ندارد. -ناممكن -)كَلّا اِنَّها كَلِمَة هُو قائِلُها() 3  

 در خواست قرآن از ناباوران به معاد، براي درك بهتر مسئلۀ معاد چيست و كدام آيه بر آن داللت دارد و آن دليل جزو كـدام دسـته از ادّلـۀ -۶۷

  قرآني اثبات معاد است؟

  ضرورت -)ها را به حالت اول ... هاي آن تنها استخوان نه() اشاره به نظام مرگ و زندگي در طبيعت: 1  

  ضرورت -)ها را به حالت اول ... هاي آن تنها استخوان نه(هايي از زنده شدن مردگان:  ) اشاره به نمونه2  

  امكان -)فرستد تا ابر را برانگيخته ... خداست كه بادها را مي(هايي از زنده شدن مردگان:  ) اشاره به نمونه3  

  امكان -)فرستد تا ابر را برانگيخته ... كه بادها را ميخداست () اشاره به نظام مرگ و زندگي در طبيعت: 4  

 مـا كه دارد توجه ييها مصلحت به و مينيب ينم ما كه نديب يم را يا ندهيآ خداوند كه گردد يم برداشت مطلب نيا فه،يشر يۀآ كدام در دقت از -۶۸

  م؟يندار

  )عَبَده بِكاف اهللا سَيلَ اَ() 1  

 )ضُّره كاشِفاتُ هُنَّ هَل بِضُرّ اهللا يَاَرادَنِ ِان() 2  

  )اَمِره بالغ اهللا ِانَّ حَسبه فَهُوَ اهللا يعَل تَوَكّليَ مَن وَ() 3  

  )لَكُم شرّ هُوَ وَ ئايشَ تحبّوا َان يعَس وَ لَكُم ريخَ هُوَ وَ ئايشَ تَكرَهوا َان يعَس وَ() 4  

  اند؟ به آرام و قرار رسيده )حُباً لِلّهوَ الَّذينَ آمَنوا اَشّدُّ (به كدام دليل، مخاطبان آيۀ شريفۀ  -۶۹

  ها راه نداشته است. ) ترس و يأس در آن2  ) نشاط، شجاعت و قدرت، وجودشان را احاطه كرده است.1  

  اند. ) غيرخدا را در دل جا نداده4  اند. ) معرفت و ارادت به خداوند را رها نكرده3  

  هاي زير، ثمره يا علتي بيابيم، كدام گزينه ياريگر ما خواهد بود؟ اگر بخواهيم بر اساس متون ديني، براي امر و نهي -۷۰

   امر به نزديك كردن پوشش زنان به خودشان  

   نهي از خودآرايي براي جلب توجه ديگران  

  گناه و رفتن به جنگ با خداست. -) پايبندي به حجاب و آراستگي1  

  ت.سستي و ضعف دينداري اس -آراستگي و ) پايبندي به حجاب2  

  گناه و رفتن به جنگ با خداست. -) ايجاد عفاف و امنيت3  

  سستي و ضعف دينداري است. -) ايجاد عفاف و امنيت4  

  است؟ معاد به مانيا خدا، به مانيا ۀالزم كه بيانگر اين مطلب است فهيشر يۀآ كدام -۷۱

  )اآلخِرَةِ وَ الدُّنيَا ثََوابُ اهللاِ فَعِندَ الدُّنيَا ثََوابَ يُِريدُ كَانَ من() 1  

  )الحَيََوانُ لَهِيَ اآلخِرَةَ الدَّارَ ِإنَّ وَ لَعِب وَ لَهو إِلَّا الدُّنيَا الحَيَاةُ هَِذهِ مَا وَ() 2  

  )يَحزَنُونَ هُم لَا وَ عَلَيهِم خَوفٌ فَلَا صَالِحا عَمِلَ وَ اآلخِرِ اليَومِ وَ باهللاِ آمَنَ مَن() 3  

  )تَرَكتُ فِيمَا صالِحا عمَلُا لَعَلِّي ارجِعُونِ َربِّ قَالَ المَوتُ مُحَدَهُا  جَاءَ إِذَا حَتَّي() 4  

  

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

سال
 

صيلي
تح

 
0

1
 - 

0
0

  

  

شمارة 
دفترچة 

1
 - 

آزمون عمومي 
5 

فروردين
 

1
4

0
1

 )
 

گروه
 

شي
آزماي

 
علوم
 

ساني
ان

 (
  

خـاك «، »قي كـردن عمـدي«كدام گزينه وظيفۀ يك انسان مكلّف و مقيد به احكام و آداب شريعت در برابر روزٔه ماه مبارك رمضان هنگام  -۷۲  99
  ان كرده است؟ترتيب بي را به» مسافرت كردن با رعايت شرايط سفر«و » خوردن

  قضاي آن روز -كفارٔه جمع -) قضاي روزه و كفارٔه انتخابي1  

  نياز به قضا ندارد. -كفارٔه جمع -) قضاي روزه و كفارٔه انتخابي2  

  قضاي آن روز -شصت روز روزه بگيرد يا شصت فقير را اطعام دهد -) كفارٔه جمع3  

  نياز به قضا ندارد. -اطعام دهد شصت روز روزه بگيرد يا شصت فقير را -) روزه را ادامه دهد4  

  مفهوم است؟ ، هم...»شود  گردد و با تو دفن مي نشيني خواهد بود كه هرگز از تو جدا نمي ناچار هم براي تو به«كدام مورد با حديث نبوي  -۷۳

  )كردم. او ما را از ياد خدا بازداشت. اي كاش فالن شخص را دوست خود انتخاب نمي() 1  

  )»؟در دنيا چگونه بوديد« :گويند مي ،اند كنند، در حالي كه به خود ظلم كرده كساني كه روح آنان را دريافت مي فرشتگان به() 2  

  )خواهد بدون ترس از دادگاه قيامت در تمام عمر گناه كند. انسان در وجود معاد شك ندارد، بلكه علت انكارش اين است كه مي() 3  

ها كسـاني هسـتند  و اين ، توبه نيستگويد و اآلن توبه كردم ها فرا رسد، مي هنگامي كه مرگ يكي از آن و م دهندبراي كساني كه كارهاي زشت انجا() 4  
  )ايم. كه عذاب دردناكي برايشان فراهم كرده

هـا را نيـز  گشـتان آنآوريم، بلكه سران ها را به حالت اول درمي هاي آن تنها استخوان نه(سورٔه قيامت پس از استدالل به امكان معاد در آيۀ  -۷۴
  پردازد؟ يك از داليل انكار معاد مي ، به معرفي كدام)كنيم مجدداً خلق مي ،گونه كه بوده همان

  خواهند بدون ترس از دادگاه قيامت، در تمام عمر گناه كنند. ها مي ) اينكه آن1  

  ارند.در هر لحظه از زندگي د را ) اينكه انكار روز جزا و ميل به تجاوز و گناهكاري2  

  ) اينكه دوزخيان مست و مغرور نعمت بودند و بر گناهان كوچك و بزرگ اصرار داشتند.3  

  شوند. سوي خدا بازگردانده نمي اند و هرگز به پندارند كه عبث آفريده شده ) اينكه چنين مي4  

  است؟ كدام اهگن انجام از پس انسان يگر خودسرزنش ابزار و خاستگاه بيترت به قرآن، اتيآ به توجه با -۷۵

  )للَّوَّامَةِا بِالنَّفسِ أُقسِمُ ال وَ( -)للَّوَّامَةِا بِالنَّفسِ أُقسِمُ ال وَ() 1  

  )كَفُوًرا إمَّا وَ شَاكِرا إمَّا يلَلسَّبأ هََدينَاهُ إنَّا( -)للَّوَّامَةِا بِالنَّفسِ أُقسِمُ ال وَ() 2  

  )للَّوَّامَةِا بِالنَّفسِ أُقسِمُ لَا وَ( -)تَقَواهَا وَ رَهَافُجُو  فَأَلهَمَهَا سَوَّاهَا مَا وَ نَفسٍ وَ() 3  

  )كَفُوًرا إمَّا وَ شَاكِرا إمَّايلَ لسَّبأ هََدينَاهُ إنَّا( -)تَقَواهَا وَ فُجُورَهَا فَأَلهَمَهَا سَوَّاهَا مَا وَ نَفسٍ وَ() 4  

  
76- A: “The telephone is ringing. Who do you think it is?” 

B: “It …………… be my younger brother. He always rings at this time.” 

 1) should 2) can 3) must 4) may 

77- He died …………… the 15th of June 1416, leaving vast treasures of jewelry, objects of art, and 

especially of illuminated manuscripts, many of which have been preserved.  

 1) in Paris on 2) in Paris in 3) at Paris on 4) at Paris in 

78- Unfortunately, the weather bureau …………… this year than last year, which may be bad news 

for the farmers. 

 1) predicts that little rain is going to fall 2) predicts that less rain will fall 

 3) has predicted that less rain will fall 4) has predicted that less rain is going to fall 

79- I have bought these beautiful new …………… . 

 1) blue French cotton shirt 2) expensive wooden chairs 

 3) black Italian leather gloves 4) small round silver plates 

80- Current systems that monitor common diseases …………… and internationally are not suitable 

for facing with the present and future challenges of new variants of these diseases. 

 1) increasingly 2) actually 3) probably 4) domestically 

81- Our research found that due to the virus pandemic, there was a significant decrease in …………… 

regular exercise during the last two years in schools all around the world in comparison to previous 

years. 

 1) making 2) putting 3) doing 4) conducting 
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1010  82- But all the young college students I asked after that were …………… that they would like to 

reconduct the scientific experiment. 

 1) amazed 2) continuous 3) emphatic 4) powerful 

83- The kind grandfather wanted not only to …………… his grandchildren, but to teach them a 

specific moral lesson with each of his stories. 

 1) forget 2) entertain 3) prefer 4) respect 

84- The only problem with using any of these methods is that they …………… time and aren't all that 

easy to use in the long run. 

 1) pay 2) save 3) leave 4) take  

85- Our company is considering a proposal to change our working …………… to four days with 

longer hours so that we can have a three-day weekend. 

 1) object 2) schedule 3) collection 4) idea 

86- Nowadays, as climate change makes some areas less …………… than others, increasing numbers 

of people will move to the more habitable areas. 

 1) historic 2) traditional 3) hospitable 4) endangered 

87- In this university we have lots of applications from people who want to study here and in each case 

we …………… the candidate very carefully. 

 1) consider 2) compare 3) connect 4) combine 

 Cloze Test 

Many scientists are working on safer and better ways to kill mosquitoes, but so far, there is no 

sure way to protect everyone in the world …(88)… bites. Mosquito nets can be placed over beds to 

protect people against being bitten. These nets help people stay safe …(89)…, but they do not kill 

any mosquitoes. Mosquitoes have many …(90)… enemies like bats, birds, dragonflies, and certain 

kinds of fish. Bringing more of these animals into places where mosquitoes live might help to 

…(91)… the number of mosquitoes in that area. This is an accepted solution, but it does not always 

work very well. Mosquitoes can also be killed with poisons or sprays. Even though these sprays kill 

mosquitoes, they may also …(92)… other plants or animals. 

88- 1) as the deadliest 2) against deadlier 3) of more deadly 4) from their deadly 

89- 1) at night 2) during the time 3) in the day 4) in the morning 

90- 1) endangered 2) wonderful 3) painful 4) natural 

91- 1) give up 2) cut down 3) pair up 4) get around 

92- 1) increase 2) relate 3) destroy 4) attract 

 Reading Comprehension I 

Bacteria are the second smallest living things on Earth with only viruses being smaller. They are 

very small organisms which usually consist of only a single cell. They do not have chlorophyll that is 

found in plants which allows for the production of food. If one million of the tiny bacteria were laid 

end-to-end, they would only measure about two inches. The word “bacteria” is plural, and 

“bacterium” describes a single organism. They are found everywhere. Bacteria are found in the air, 

soil, and water, as well as inside and outside of the human body. They reproduce quickly if the 

conditions are right. Millions of the tiny organisms can form in a space as small as a drop of water. 

Bacteria are usually placed in three categories depending on their shapes. They can be described as 

spherical (like a football), rod-like, or shaped like a spiral or corkscrew. There are also some 

bacteria shaped like a comma used in writing, but much smaller.  

There is helpful bacteria and harmful bacteria. Some can improve human life, but others can 

cause diseases. In addition, there are many more that simply have no effect on humans. The helpful 

bacteria assist with the digestion of foods in several kinds of animals including cows, deer, sheep, 

and others. The bacteria help break down some of the foods the animals eat. In humans, a 

bacterium called E.coli is also found in the digestive system breaking down many kinds of foods. It 

is responsible for producing vitamin K and certain B vitamins. 
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1111  93- Which of the following questions is the one the first paragraph in the passage is primarily written 

to answer? 

 1) How do bacteria look like? 

 2) How can bacteria be useful for humans? 

 3) What is the role of some bacteria in digesting food? 

 4) What does the word “bacteria” come from? 

94- Which of the following is NOT true about bacteria? 

 1) We can consider all of them as a single cell living things. 

 2) In a suitable condition, they can reproduce as soon as possible. 

 3) Some of them have no effect on humans. 

 4) They can help break down some of the animal foods. 

95- The word "others" in paragraph 2 refers to …………… . 

 1) human 2) bacteria 3) some animals 4) foods  

96- Why does the author mention E.coli in paragraph 2? 

 1) To show how bacteria can be harmful.  

 2) To indicate the importance of bacteria in producing different vitamins. 

 3) To cite an example in support of the fact that some bacteria assist with digestion of the food 

 4) To prove that there are more harmless than useful bacteria. 

 Reading Comprehension II 

Many people like to eat pizza, but not everyone knows how to make it. Making the perfect pizza 

can be complicated, but there are lots of ways for you to make a more basic version at home. 

When you make pizza, you must begin with the crust. The crust can be hard to make. If you 

want to make the crust yourself, you will have to make dough using flour, water, and yeast. You 

will have to knead the dough with your hands. If you do not have enough time to do this, you can 

use a prepared crust that you buy from the store. 

After you have chosen your crust, you must then add the sauce. Making your own sauce from 

scratch can take a long time. You have to buy tomatoes, peel them, and then cook them with spices. 

If this sounds like too much work, you can also purchase jarred sauce from the store. Many jarred 

sauces taste almost as good as the kind you make at home. 

Now that you have your crust and your sauce, you need to add the cheese. Cheese comes from 

milk, which comes from cows. Do you have a cow in your backyard? Do you know how to milk the 

cow? Do you know how to turn that milk into cheese? If not, you might want to buy cheese from the 

grocery store instead of making it yourself. 

When you have the crust, sauce, and cheese ready, you can add other toppings. Some people like to put 

meat on their pizza, while other people like to add vegetables. Some people even like to add pineapple! The 

best part of making a pizza at home is that you can customize it by adding your own favorite ingredients. 

97- On the whole, the passage is intended to …………… . 

 1) give us information only about the crust 2) tell us an opinion  

 3) explain something to us 4) tell us a short story 

98- It can be understood from the passage that …………… . 

 1) home-made cheese is more delicious than ready-made cheese  

 2) making cheese is a demanding task  

 3) you’d better buy milk from grocery store  

 4) you should have a cow to make cheese at home  

99- The underlined phrase “from scratch” in the 3rd paragraph is closest in meaning to “preparing 

something ……………” . 

 1) from a famous cookbook 2) as quickly as possible  

 3) by means of a good cooking instruction 4) from the beginning 

100- Which of the following items is NOT used in the passage? 

 1) Describing cause-and-effect relationships 2) Describing the steps in a process 

 3) Referring to differences in tastes 4) Use of examples 
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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

  

  1401فروردين  5زمايشي  زمون آ آ
  

  1 اختصاصيآزمون 
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فت
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مار

ش
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1

0

 وقت پيشنهادي تا شماره از شماره تعداد پرسش امتحانيمواد 

 دقيقه 25 120 101 20 رياضي

 دقيقه 10 135 121 15 اقتصاد

 دقيقه 25 160 136 25 ادبيات اختصاصي

 دقيقه 12 175 161 15 علوم اجتماعي

 دقيقه 72گويي:  مدت پاسخ 75ها:  تعداد كل پرسش

 

ــبو دا ــ طل ــیطال اتخــدم از اســتفاده جهــت ،یگرام ــد خــود ی مانن
 ،مسـتمر هـای سـنجش ،ارزشـیابی آزمـون از بعـد هوشـمند یها کارنامه

 هوشـمند، اشـکال رفـع دو، نـهیگز الؤ سـ بانـک ن،یآنال یها آزمون شیپ

 از اسـتفاده بـا ، ...و دو نهیگز یها آزمون ویآرش ،یآموزش کمک یها جزوه
 )عبور رمز عنوان به( خود یمل کد و )یکاربر  نام عنوان به( یداوطلب ۀشامر 
  .دیشو gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد
 هـامن شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در 

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

شـــریحیت پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را
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  ، بازشدٔه يك مكعب است. اگر عدد محيط و مساحت اين شكل با هم برابر باشد، طول هر ضلع مكعب كدام است؟رو روبهشكل  -۱۰۱

  1 (
7

2
   

  2 (
7

3
   

  3 (
7

4
   

  4 (
7

6
   

axدر معادلۀ درجه دوم  -۱۰۲ bx c  2
b، اگر 0 ac 2

4 121 ،a  bو  2  1 ؟هاي معادله كدام است باشد، اختالف ريشه  

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

)معادلۀ  -۱۰۳ x ) x k  2 2
2   كدام است؟ k، ريشۀ حقيقي ندارد. محدودٔه 1

  1 (k   1

3
  2 (k   1

3
  3 (k  3  4 (k  3   

xدلۀ معا تر كوچكجواب  -۱۰۴ x x

x xx

  
 

2

2

1 2 1

2 24

  ، كدام است؟

  1 ( 1

2
  2 (

1

2
  3 (

3

2
  4 ( 3

2
   

  تواند باشد؟ است. اين عدد كدام مي ۶مجموع عددي با دو برابر معكوس آن برابر با  -۱۰۵

  1 (6 5  2 (3 2  3 (6 10  4 (3 7   

a) مرتب زوج كردن اضافه با - ۱۰۶ ,a ) 1  تابع به 2 f ( , ) , ( , ) , ( , ) , ( , ) 2 5 3 6 4 9 5   است؟ امكد a نيست. تابع كه رسيم مي جديد رابطۀ يك به ،8

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

f، مجموعۀ gو  fبا توجه به توابع  -۱۰۷ gD R) كدام است؟ ،fD  دامنۀ تابعf  وgR  برد تابعg (.است  

  1 ( , ,1 0 1   

  2 ( , ,2 3 6  

  3 ( ,1 0   

  4 ( 0   

f، اگر fدر تابع خطي  -۱۰۸ ( ) 0 fو  4 ( )f ( ) 1 1 fباشد، مقدار  7 (   تواند باشد؟ كدام مي 10(

  1 (26-  2 (28-  3 (30-  4 (34-  

a)نقطۀ  -۱۰۹ ,b) نقطۀ تقاطع توابع خطي ،f (x) x 2 xو  5
g(x)    2

3
aاست. مقدار   b كدام است؟  

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

xمحور تقارن سهمي  -۱۱۰
f (x) ( x )( )  2 4 2

3
  ، كدام خط است؟

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

yنمودار سهمي  -۱۱۱ x x   2
2   ؟كند نمياز كدام نواحي دستگاه مختصات عبور  3

  گذرد. از همۀ نواحي مي) 4  اول و دوم) 3  فقط دوم) 2  فقط اول )1  

xاگر  -۱۱۲ y k 2  و ماكزيمم مقدارxy  باشد،  ۱۸برابر باk كدام است؟  

  1 (9  2 (10  3 (12  4 (16  

  كدام است؟» هاي دانشگاهي رشتۀ علوم انساني رشته«مقياس متغير  -۱۱۳

  ترتيبي) 4  اسمي) 3  نسبتي) 2  اي فاصله) 1  

aاگر ميانۀ اعداد  -۱۱۴ ,a ,a ,a ,a ,a ,a ,a      10 6 5 2 8 1   كدام است؟ aباشد،  ۵/۱۷برابر با  3

  1 (14  2 (15  3 (16  4 (17  

هاي  معيار داده انحراف -۱۱۵ , , , ,10 10 10 15   تقريباً كدام است؟ 15

  1 (7/1  2 (9/1  3 (1/2  4 (45/2  

 کتاب کل :۱ آمار و ریاضی

´ 25
پيشنهادي زمان
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  معيار از ميانگين قرار دارند؟ برابر انحراف ۲ها در فاصلۀ  تقريباً چند درصد داده -۱۱۶  22

  1 (48  2 (68  3 (78  4 (96  

 ۴يا مسـاوي ميانـه  تر كوچكهاي  است. اگر از داده ۴۰و  ۷۰ترتيب  ها به چاركي آن دادٔه آماري متمايز داريم. دامنه تغييرات و دامنۀ ميان ۱۱ -۱۱۷
  هاي جديد كدام است؟ كي دادهچار واحد اضافه كنيم، نسبت دامنه تغييرات به دامنۀ ميان ۶از ميانه،  تر بزرگهاي  واحد كم كنيم و به داده

  1 (5/1  2 (6/1  3 (7/1  4 (2  

  شود؟ درستي تكميل مي جاهاي خالي عبارت زير با كدام گزينه به -۱۱۸

  »ترند. اي ............... مرسوم اي براي متغيرهاي ............... مناسب است و نمودارهاي ميله نمودار دايره«  

  افقي -كيفي) 4  عمودي -كيفي )3  افقي -كمّي) 2  عمودي -كمّي) 1  

است. در اين صورت مقدار متغير سوم گروه  Bبرابر مساحت دايرٔه مربوط به گروه  A ،۴در يك نمودار حبابي، مساحت دايرٔه مربوط به گروه  -۱۱۹
A  چند برابر مقدار متغير سوم گروهB است؟  

  1 (16  2 (2  3 (8  4 (4  

  كدام است؟ Bغير ، مقدار مترو روبهدر نمودار راداري  -۱۲۰

  1 (206  

  2 (216  

  3 (226  

  4 (236  

  

  هاي زير است؟ كدام گزينه پاسخ درست پرسش -۱۲۱

  دهد؟ درستي نشان مي الف) كدام گزينه مصاديق كاالهاي زير را به  

  »دوام كاالي بي -كاالي ضروري -اي كاالي واسطه -كاالي بادوام«    

  شود مبلـغ معينـي را در زمـان مشـخص بـه  متعهد مي« ............... » موجب آن،   است كه به« ............... » جمله اسناد اعتباري ب) سفته از   

  پرداخت كند.« ............... » 

  شود؟ وب مييك از انواع توليد محس ها، جزو كدام ها در طبيعت و فروش آن ج) پرورش دام توسط چوپانان از طريق چراندن آن  

  گيرد؟ مورد معامله قرار مي» بورس كاال«د) غالباً چه نوع كاالهايي در   

  باشد؟ درست مي» اسناد اعتباري«يك از مواد زير در ارتباط با  و) كدام  

  ج) احيا  طلبكار -بدهكار -مدت ب) كوتاه  كردني روغن سرخ -دارو -شيشۀ مورد استفاده در اتومبيل -) الف) تلويزيون1  

  ...اي و مواد خام و اوليه مانند: گندم، جو، آهن، مس و ) كاالهاي واسطهد    

  نويسند. كس كه مايل باشند، روي سند مي و) صاحبان چك، مبلغ موردنظر را در وجه خود يا هر    

  ج) حيازت  طلبكار -بدهكار -ب) بلندمدت    ماكاروني -رايانه -شده در رب گوجۀ استفاده -) الف) يخچال2  

  ...عرضه در بازار مثل اتومبيل، مواد شوينده و قابل هاي نهاييد) كاال    

  هزار تومان نيز تعهد كرد. 600توان به پرداخت  با آن مي» ميليون ريال 2«و) اگر روي سفته نوشته شده باشد تا     

  ج) احيا  بدهكار -رطلبكا -مدت ب) كوتاه  يخچال -زا نوشابۀ انرژي -نخ استفاده شده در پوشاك -) الف) رب گوجه فرنگي3  

  ...اي و مواد خام و اوليه مانند: گندم، جو، آهن، مس و كاالهاي واسطهد)     

  اند و صاحبان اين اسناد، تا زمان سررسيد قادر به دريافت پول خود نيستند. اسناد اعتباري، غيرقابل انتقالو)     

  ج) حيازت  بدهكار -طلبكار -ب) بلندمدت    از نوشابۀ انرژي -پوشاك -ماكاروني -) الف) رايانه4  

  ...عرضه در بازار مثل اتومبيل، مواد شوينده و قابل كاالهاي نهايي د)    

  كشد. مي طول سال يك از كمتر اغلب آن بازپرداخت كه شود مي استفاده مشاركت اوراق از قرضه اوراق جاي به اسالمي انقالب پيروزي از پس ما كشور درو)     
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جـاي  رساند. اگر اين شخص بـه تومان توليد و به فروش مي ۸۰۰,۰۰۰واحد كاال به قيمت هر واحد  ۱۵۰۰ه توليدي خود، ساالنه فردي در كارگا -۱۲۲  33
تومـان سـود و  ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰توانسـت سـاالنه  شد، مي عنوان نيروي كار مشغول به فعاليت مي اندازي كارگاه، در يك واحد توليدي ديگر به راه

  توجه به اين اطالعات و اطالعات موجود در جدول: منفعت كسب نمايد. با 

  سود حسابداري و سود اقتصادي او چقدر است؟ ترتيب  بهالف)   

  ب) سودي كه فرد بايد در اظهارنامۀ مالياتي مطرح نمايد، چقدر است؟   

  تومان  234,000,000 -تومان 766,000,000) الف) 1  

  تومان  766,000,000ب)     

  تومان  766,000,000 -تومان 234,000,000) الف) 2  

  تومان  766,000,000ب)     

  تومان  243,000,000 -تومان 776,000,000) الف) 3  

  تومان  234,000,000ب)     

  تومان  234,000,000 -تومان 776,000,000) الف) 4  

  تومان  234,000,000ب)     

  ترتيب در كدام گزينه آمده است؟  پاسخ درست سؤاالت زير به -۱۲۳

  فعاليت بورس، بر اقتصاد جامعه است؟ » مفيدآثار و نتايج «ب) كدام مورد از   سازي مبادالت است؟ الف) وظيفۀ كدام بانك، صرفاً آسان  

   گيرد؟ مي صورت اساسي چه بر اقتصادي، پيشرفت منظور به جديد هاي فرصت خلق د)  ؟نيستدرست » اشتغال كامل« در موردج) كدام گزينه   

  ها  كارگيري آن انداز و به ب) تشويق مردم به پس    گذاري ) الف) سرمايه1  

  كنند.  ها براي مقابله با آن تالش مي صادي، فرهنگي و اجتماعي، دولتدليل آثار سوء اقت ج) به    

  د) ميزان باالتر بودن سطح درآمد و توليد داخلي     

  هاي بزرگ دولتي و خصوصي  هاي الزم براي اجراي پروژه ب) تهيۀ سرمايه    ) الف) تجاري2  

  معناي صفر بودن نرخ بيكاري است.  به ،ج) اشتغال كامل نيروي كار    

  ساز  د) قدرت توليد و انتخاب عرصۀ مناسب فرصت    

  كنندگان و تقاضاكنندگان سرمايه  ب) ايجاد ارتباط بين عرضه    گذاري ) الف) سرمايه3  

  طور مستقيم به بيكاران كار دهند. ها نبايد براي رفع مشكل بيكاري و رسيدن به اشغال كامل، به ج) دولت    

  ر جامعه د) ميزان اشتغال و تورم موجود د    

  هاي راكد  كار انداختن سرمايه ب) جذب و به    ) الف) تجاري4  

  شوند، سعي در حل مشكل بيكاري دارد.  هايي كه موجب بيكاري مي ج) دولت با مديريت زمينه    

  اي  هاي توسعه ي و كالن برنامههاي كمّ د) شاخص    

  يب يك جامعۀ فرضي شده اسـت، چنانچـه جمعيـت كـل ايـن جامعـه است كه در يك سال نص» اقالم مختلف درآمدي«مبين  زيرجدول  -۱۲۴

  نفر باشد، در اين صورت:» ميليون ۵۰«

  است؟» بها يا وجوه مربوط به اجاره اجاره«است و كدام رديف » قيمت خدمات سرمايه«الف) كدام رديف جدول   

  ب) درآمد ملي اين جامعه چند ميليارد ريال است؟  

  ج) درآمد سرانه كدام است؟  

  د) مفهوم و معاني سرانه چيست؟  

  به تفكيك محاسبه شده است.) ۵و  ۴هاي  (توجه: درآمد كارگران و كارمندان، موضوع رديف  

   41,103 ب)  1و رديف  6) الف) رديف 1  

   822,072 )ج    

  د) سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان درآمد آن جامعه    

  43,011 ب)  6و رديف  1) الف) رديف 2  

   832,072 ج)    

  د) سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان توليد آن جامعه    

  41,103 ب)  6و رديف  1) الف) رديف 3  

   822,072 ج)    

  يا درآمد آن جامعهسهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان توليد  د)    

  43,011 ب)  1و رديف  6) الف) رديف 4  

   832,072 ج)    

  جامعه آن توليد يا درآمد ميزان در جامعه فرد هر متوسط سهم د)    

 

 

  تومان ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰  حقوق ساالنۀ كارگران

  تومان ۷,۰۰۰,۰۰۰  اجارٔه ماهانۀ كارگاه

  تومان ۹۰,۰۰۰,۰۰۰  اي ساالنۀ كاالهاي سرمايه هزينۀ استهالك

  تومان ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰  خريد مواد اوليۀ ساالنه

  مبلغ  اقالم درآمديرديف

  ميليارد ريال ۹۸۹۷  درآمد صاحبان سرمايه  ۱

  درآمد صاحبان مشاغل آزاد  ۲
1

3
  ۶و  ۱مجموع رديف  

  سساتؤها و م سود شركت  ۳
2

3
  درآمد صاحبان سرمايه 

  ميليارد ريال ۶۴۴۲  دستمزدها  ۴

  بگيران درآمد حقوق  ۵
1

5
۶و  ۴مجموع درآمد رديف  

  ميليارد ريال ۸۸۵۶درآمد صاحبان امالك و مستغالت  ۶
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  رو به سؤاالت پاسخ دهيد:  با توجه به جدول روبه -۱۲۵  44

  الف) در قيمت تعادلي، دريافتي توليدكننده چه ميزان است؟   

  ، درآمد توليدكننده چقدر است؟ ۲۵۰۰ب) در قيمت   

  پردازند؟  ج) در باالترين قيمت، مردم چه مبلغي براي خريد كاال مي  

  ميزان مازاد عرضه يا كمبود عرضه نسبت به تقاضا چقدر است؟  ،۲۵۰۰د) در قيمت   

  ميزان مازاد يا كمبود عرضه نسبت به تعادل چقدر است؟  ،۵۰۰۰) در قيمت ه  

  75,000ج)   75,000ب)   150,000) الف) 1  

  34) ه  30د)     

  57,000ج)   57,000ب)   120,000) الف) 2  

  30) ه  34د)     

  75,000ج)   75,000ب)   120,000) الف) 3  

  34) ه  30د)     

  75,000ج)   75,000ب)   150,000) الف) 4  

  30) ه  34د)     

  كدام گزينه به پاسخ درست سؤاالت زير اشاره دارد؟  -۱۲۶

از بـين بـرود و » عرضـه و تقاضـا«يابد كه در آن فاصلۀ ميان  افزايش قيمت تا سطحي ادامه مي«دهد:  الف) در كدام شرايط اين اتفاق رخ مي  
  » تعادل در بازار حفظ شود.

  ي است؟ ب) كدام مورد بيانگر قيمت تعادلي و مقدار تعادل  

  پذير ............... است.  گذار ............... و در بازار انحصاري خريد، قيمت ج) در بازار انحصاري فروش، قيمت  

  تر است.  افتد و قيمت از سطح قيمت تعادلي پايين ) الف) هنگامي كه در بازار كمبود اتفاق مي1  

   73مقدار عرضه  -73مقدار تقاضا  -300ب) قيمت     

  فروشنده  -) فروشندهج    

  ) الف) هنگامي كه در بازار قيمت از سطح قيمت تعادلي باالتر برود و مازاد عرضه وجود داشته باشد. 2  

   73مقدار عرضه  -37مقدار تقاضا  -300ب) قيمت     

  خريدار  -ج) فروشنده    

  فروش برسانند.  تر به حاضر شوند آن را با قيمتي پايين) الف) زماني كه گروهي از توليدكنندگان موفق نشوند كااليشان را بفروشند و 3  

   730مقدار تقاضا  -250مقدار عرضه  -250ب) قيمت     

  فروشنده  -ج) خريدار    

  ) الف) زماني كه تقاضاكنندگان در حال افزايش خريد خود و توليدكنندگان در حال كاهش ميزان توليد باشند. 4  

   2500مقدار تقاضا  -3700مقدار عرضه  -2500ب) قيمت     

  خريدار  -ج) خريدار    

  سال است. در اين صورت: ۱۵ايم و عمر مفيد آن  ميليارد خريداري كرده ۹۰اي را به قيمت  در يك جامعۀ فرضي، يك دستگاه كاالي سرمايه -۱۲۷

  عنوان هزينۀ استهالك بايد كنار گذاشته شود؟ الف) هر سال چه ميزان سرمايه به  

  كاهش بها يافته باشد، مجموع هزينۀ استهالك سه سال آخر، چه مقدار خواهد بود؟ 3%اي  سرمايه ياين كاال ،سال آخر عمر مفيد چنانچه در سه ب)  

  اي كدام است؟ ج) قيمت جديد كاالي سرمايه  

  ميليارد 87,3ج)   ميليارد 17,46 ب)  ميليارد 6) الف) 1  

  ميليارد 78,3ج)   ميليارد 21,31 ب)  ميليارد 3) الف) 2  

  ميليارد 87,3ج)   ميليارد 21,31 ب)  ميليارد 6) الف) 3  

  ميليارد 87,3ج)   ميليارد 17,46 ب)  ميليارد 3) الف) 4  

  درستي عنوان كرده است؟  كدام گزينه شباهت و تفاوت چك و سفته را به -۱۲۸

شده بر روي آن را به دارندٔه سند بپـردازد، در حـالي كـه سـفته از جملـه  مبلغ درج) چك يك سند ديداري است كه بانك ملزم است به محض رؤيت، 1  
  كار صادر شده و وسيلۀ ضمانت است.  اسناد اعتباري بلندمدت است كه توسط طلب

امـا  ،افـراد متعـدد را دارددست شدن بين  به شود و امكان دست عنوان ابزار ضمانت بازپرداخت وام صادر مي مدت است كه به ) سفته سند اعتباري كوتاه2  
  رود.  كار مي چك جزو اسناد اعتباري ديداري است و همچون پول نقد در معامالت به

  شوند در حالي كه سفته ابزار ضمانت بازپرداخت وام است.  كار گرفته مي عنوان پول نقد به ) هر دو سند اعتباري فقط در معامالت بازرگاني و به3  

اما چك با پشتوانۀ حقـوقي و قضـايي  ،شود ترين زمان است كه توسط بانك صادر مي كار در كوتاه يداري و ضمانت دريافت طلب) سفته سند اعتباري د 4  
  كه دارد جزو اسناد بلندمدت است. 

 

 

  تقاضا  قيمت  عرضه

۱۵  ۲۰۰۰  ۷۰  

۳۰  ۲۵۰۰  ۶۴  

۵۰  ۳۰۰۰  ۵۰  

۶۵  ۳۵۰۰  ۲۵  

۸۰  ۵۰۰۰  ۱۵  
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  با توجه به جدول مالياتي زير:  -۱۲۹  55

ميليون ريال درآمـد دارد،  ۷۰الف) فردي كه ماهيانه   
  ماهانه چه ميزان ماليات بايد پرداخت نمايد؟ 

  ب) ميزان ماندٔه خالص ماهيانۀ او چقدر است؟   

  اسبه چيست؟ ج) نام نرخ مالياتي مورد مح  

 فرد اين چنانچهد)   
1

5
 در را خـود ماهيانـۀ خالص ماندٔه 

 ايـن از مقـدار چه نمايد، گذاري سرمايه ديگري شغل

    ماند؟ خواهد باقي ها هزينه ساير براي مانده

  يال ميليون ر  45,64د)   ج) تصاعدي كلي  ميليون ريال 56,05ب)   ميليون ريال 12,95) الف) 1  

  ميليون ريال  44,84د)   اي ج) تصاعدي طبقه  ميليون ريال 57,55ب)   ميليون ريال 12,59) الف) 2  

  ميليون ريال  84,44د)   ج) تصاعدي كلي  ميليون ريال 56,55ب)   ميليون ريال 12,59) الف) 3  

  ون ريال ميلي 45,64د)   اي ج) تصاعدي طبقه  ميليون ريال 57,05ب)   ميليون ريال 12,95) الف) 4  

  كدام گزينه پاسخ درست سؤاالت زير است؟  -۱۳۰

  شود؟  كار گرفته مي هايي به مدت، كدام برنامه با چه ويژگي هاي خود در كوتاه ها براي تحقق اهداف و مأموريت انداز دولت الف) با توجه به چشم  

  ب) كدام عبارت در رابطه با سند بودجه، درست است؟   

  مالي و اداري كشور است؟   ترين سند در دستگاه ن و اساسيتري ج) چرا بودجه مهم  

  افتد كه ...............  زماني اتفاق مي» كسري بودجه«د)   

  شود.  بيني مي اي دولت پيش سالۀ دولت كه برنامۀ كار سال جاري است و در آن منابع درآمدي و مخارج برنامه مدت و يك انداز كوتاه ) الف) چشم1  

    شود. مي تسليم اسالمي شوراي مجلس به تصويب و رسيدگي براي و تهيه دولت توسط كشور كل ساالنۀ بودجۀ ايران، اساسي قانون وسوم پنجاه اصل موجب به ب)    

  سازد.  ج) نظم مالي در بازار و بخش خصوصي كشور را ممكن مي    

  د) تراز ارزي مبادالت خارجي منفي شده باشد.     

  شود.  بيني مي اي دولت پيش نده است و در آن، منابع درآمدي و مخارج برنامهيكنندٔه كار سال آ  ت بودجه كه مشخصمد ) الف) برنامۀ كوتاه2  

    شود. مي تسليم اسالمي شوراي مجلس به تصويب و رسيدگي براي و تهيه دولت توسط كشور كل ساالنۀ بودجۀ ايران، اساسي قانون سوم و پنجاه اصل موجب به ب)    

  كند.  هاي كشور در آن سال و مجوزهاي قانوني دولت براي كسب درآمد و هزينه را تعيين مي و برنامهج) اهداف     

  د) تراز ارزي مبادالت خارجي منفي شده باشد.     

  شود.  بيني مي اي دولت پيش كنندٔه كار سال آينده است و در آن، منابع درآمدي و مخارج برنامه مدت بودجه كه مشخص ) الف) برنامۀ كوتاه3  

    شود. مي تسليم اسالمي شوراي مجلس به تصويب و رسيدگي براي و تهيه دولت توسط كشور كل ساالنۀ بودجۀ ايران، اساسي قانون دوم و پنجاه اصل موجب به ب)    

  كند.  هاي كشور در آن سال و مجوزهاي قانوني دولت براي كسب درآمد و هزينه را تعيين مي ج) اهداف و برنامه    

  مخارج عمومي دولت از درآمدهاي آن بيشتر شده باشد. د)     

  شود.  بيني مي اي دولت پيش مدت و يكسالۀ دولت كه برنامۀ كار سال جاري است و در آن منابع درآمدي و مخارج برنامه انداز كوتاه ) الف) چشم4  

    شود. مي تسليم اسالمي شوراي مجلس به تصويب و رسيدگي براي و تهيه دولت توسط كشور ساالنۀ بودجۀ ايران، اساسي قانون دوم و پنجاه اصل موجب به ب)    

  كند  ج) نظم مالي در بازار و بخش خصوصي كشور را ممكن مي    

  د) مخارج عمومي دولت از درآمدهاي آن بيشتر شده باشد.     

هـاي  فروشـند. كارگـاه مـي» ريسـندگي«هـاي  هريال به كارخانـ ۴۵۰۰خود را به ارزش » پنبۀ توليدي«فرض كنيم كشاورزان هر كيلوگرم  -۱۳۱
هـاي  در كارگـاه. فروشـند  مـي» بـافي پارچـه«هـاي  ريال به كارگاه ۶۰۰۰ريسندگي، اين مقدار پنبه را به مقداري نخ تبديل كرده و به ارزش 

ها پارچه به پوشاك  در اين كارگاهشود.  فروخته مي» توليد پوشاك«هاي  ريال به كارگاه ۸۵۰۰تبديل شده و به مبلغ » پارچه«بافي، نخ به  پارچه
  رسد.  كنندگان مي ريال به دست مصرف ۱۷۰۰۰شده و به مبلغ   تبديل

  ترتيب از راست به چپ كدام است؟ به» مرحلۀ اول و سوم«الف) ارزش افزودٔه   

  ب) قيمت نهايي پوشاك كدام است؟  

كه در سطح جامعه بر اثـر » مزد، اجاره و سود«ۀ بو همچنين محاس» شود ه ميها فروخت ارزش پولي توليدات نهايي كه به خانواده«ج) محاسبۀ   
  جامعه است؟» توليد كل«هاي محاسبۀ  هاي توليدي جامعه ايجاد شده است، مربوط به كدام روش فعاليت

  كنند؟ عمل ميچگونه » ارزش كل كاالها و خدمات نهايي«د) براي اينكه در محاسبه اشتباه نشود، كارشناسان هنگام محاسبۀ   

  كنند. ها را مقايسه مي گيرند و جواب كار مي به را د) حداقل دو روش  اي روش هزينه -اي ج) روش هزينه  8500ب)   4500و  2500) الف) 1  

  كنند. ها را مقايسه مي گيرند و جواب كار مي د) هر سه روش را به  روش درآمدي -اي ج) روش هزينه  17000ب)   4500و  2500) الف) 2  

  كنند. ها را مقايسه مي بگيرند و جوا  به كار مي را د) حداقل دو روش  روش درآمدي -اي ج) روش هزينه  17000ب)   2500و  4500) الف) 3  

  كنند. ها را مقايسه مي گيرند و جواب كار مي د) هر سه روش را به  روش درآمدي -ج) روش درآمدي  8500ب)   2500و  4500) الف) 4  

 

 

  معاف از ماليات  ميليون ريال ۱۰درآمدهاي تا  ۱

 ميليون ريال ۱۰نسبت به مازاد  12%با نرخ   ميليون ريال ۲۰درآمدهاي تا  ۲

 ميليون ريال ۲۰نسبت به مازاد  15%با نرخ   ميليون ريال ۳۵درآمدهاي تا  ۳

ميليون ريال ۳۵نسبت به مازاد  20%با نرخ   ميليون ريال ۴۵درآمدهاي تا  ۴
ميليون ريال ۴۵نسبت به مازاد  30%با نرخ ميليون ريال ۴۵رآمدهاي باالي د ۵
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  كند؟ درستي تعريف مي الف) كدام گزينه شاخص توسعۀ انساني را به  

  دست آوردن نرخ دالر رفاهي، بايد چه كرد؟ ب) براي به  

  شود، چيست؟ معيار مناسب يكساني براي مقايسۀ توليد ملي كشورها محسوب نمي ،ج) دليل اينكه دالر  

بسـا كشـورهاي بـا درآمـد سـرانۀ  شود چه ، تركيبي از چند شاخص است كه با محاسبۀ آن مالحظه ميHDI انساني يا شاخص ) الف) شاخص توسعۀ1  
  مشابه، توسعۀ انساني متفاوتي داشته باشند. 

  شود.  طور روزانه در كشور آمريكا به ارزش دالر در كشور موردنظر تقسيم مي ب) ارزش دالر به    

  ن نرخ ارزكنترل بود غيرقابلج)     

بسا كشورهاي با درآمد سرانۀ  شود چه ، تركيبي از چند شاخص است كه با محاسبۀ آن مالحظه ميHDI انساني يا شاخص ۀ) الف) شاخص توسع2  
  مشابه، توسعۀ انساني متفاوتي داشته باشند. 

  شود.  در كشور آمريكا تقسيم ميطور ساليانه در كشور موردنظر بر ارزش همين سبد كاال  ب) ارزش يك سبد كاالي معين به    

  نرخ روزانۀ ارز تغييرج)     

دهد كه تا چه حد اين معيـار مهـم و سـطح  كند و با ارائۀ نتايجي نشان مي ) الف) شاخص توسعۀ انساني، شاخصي است كه درآمد سرانه را مقايسه مي3  
  پيشرفت كشورها با آن در ارتباط است. 

  شود.  كشور آمريكا به ارزش دالر در كشور موردنظر تقسيم ميطور روزانه در  ب) ارزش دالر به    

  نرخ روزانۀ ارز رييتغج)     

دهد كه تا چه حد اين معيـار مهـم و سـطح  كند و با ارائۀ نتايجي نشان مي ) الف) شاخص توسعۀ انساني، شاخصي است كه درآمد سرانه را مقايسه مي4  
  پيشرفت كشورها با آن در ارتباط است. 

  شود.   طور ساليانه در كشور موردنظر بر ارزش همين سبد كاال در كشور آمريكا تقسيم مي رزش يك سبد كاالي معين بهب) ا     

  كنترل بودن ارز غيرقابلج)     

  دهد؟  هاي زير پاسخ مي درستي به پرسش كدام گزينه به -۱۳۳

   اين عبارت يعني ...............» خلق ارزش بهتر از بيكاري است.«الف)   

  ب) كدام كشور در رقابت و جنگ اقتصادي محكوم به شكست است؟   

  كنند.  هاي اقتصادي ساير كشورها را براي خود مي ج) اقتصادهاي هوشمند از طريق ............... مزيت  

  بهتر است.  ارزش بودن در برابر محصوالت راهبردي، از بيكاري اي با وجود بي ) الف) خلق ارزش در صنايع نوزاد و گلخانه1  

  اي  المللي و منطقه ج) تجارت بين  ب) كشورهاي بدون مزيت مطلق     

    بپردازند. مزيت فاقد محصوالت در مطلق مزيت ايجاد و افزوده ارزش خلق به است بهتر ندارند، را مدت كوتاه در اشتغال امكان كه نوآور و متخصص توليد عوامل ) الف)2  

  هاي ناعادالنه  گذاري ) قيمتج  ب) كشورهاي بدون مزيت نسبي     

  مزيت اقدام كنند.  افزوده در محصوالت غيرمزيتي يا كم مدت ندارند، بهتر است به خلق ارزش ) الف) عوامل توليد بيكار كه امكان اشتغال در كوتاه3  

  ج) تأسيس مؤسسات فرامليتي و چندمليتي     محصولي  ب) كشورهاي تك    

  ل توليد بيكار كه امكان اشتغال در بلندمدت را كامل ندارند، بهتر از خلق مزيت نسبي در عوامل بيكار است. ) الف) خلق مزيت مطلق در عوام4  

  حمايت از صنايع نوزاد كشور خود  عدمج)   اي را ندارند.  ب) كشورهايي كه توان توليد مواد واسطه    

 دالر هـزار ۹۰ با »الف« كشور درآمد توزيع وضعيت نشانگر رو روبه جدول در مندرج اطالعات -۱۳۴

شـاخص  بـر اسـاسمـيالدي  ۲۰۱۷ميليـون نفـر جمعيـت در سـال  ۷۵درآمد ملي و 

1هاست. چنانچه سهم دهك دوم  دهك

5
ترتيـب مجمـوع و  سهم دهـك هشـتم و بـه 

 درصد باشد: ۶و  ۱۶هاي چهارم و ششم  اختالف سهم دهك

  رم، ششم و دهم چند درصد است؟هاي چها الف) سهم دهك  

  ب) ميزان سهم دهك نهم از درآمد ملي كدام است؟  

  ج) جمعيت دهك دهم چند ميليون نفر است؟  

  ها در اين كشور كدام است؟ د) شاخص دهك  

باشد، توزيع درآمد در كدام كشـور  ۱۰ها  شاخص دهك» ب«) چنانچه در كشور فرضي ه  
  تر است؟ عادالنه

  » ب«كشور ) ه  5/10د)   5/7ج)   هزار دالر 15,3ب)   15 -11 -5) الف) 1  

  »ب«كشور ) ه  5/11د)   5/7ج)   هزار دالر 14,4ب)   13 -12 -6) الف) 2  

  »الف«كشور ) ه  5/10د)   75/15ج)   هزار دالر  15,3ب)   15 -11 -5) الف) 3  

  »الف«كشور ) ه  5/11د)   75/15ج)   هزار دالر  14,4ب)   13 -12 -6) الف) 4  

 

 

  وضعيت توزيع درآمد در كشور الف 

  ميالدي ۲۰۱۷مربوط به سال 

  ۲  سهم دهك اول

  ۳  سهم دهك دوم

  ۵  سهم دهك سوم

  ؟  سهم دهك چهارم

  ۸  سهم دهك پنجم

  ؟  سهم دهك ششم

  ۱۳  ك هفتمسهم ده

  ؟  سهم دهك هشتم

  ؟  سهم دهك نهم

  ۲۱  سهم دهك دهم

درصد درآمد ملي ۱۰۰درصد جمعيت كشور ۱۰۰
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  الف) توليد خالص ملي سرانۀ اين جامعه كدام است؟  

  ب) توليد ناخالص داخلي اين جامعه كدام است؟  

  ج) توليد خالص ملي اين جامعه كدام است؟  

  ريال ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تن هر تن به ارزش:  ۲۵۰موادغذايي   ۱

  ريال ۱,۴۰۰,۰۰۰عدد هرعدد به ارزش:  ۴۰۰۰شاك پو  ۲

  ريال ۸۰,۰۰۰,۰۰۰دستگاه هريك به ارزش:  ۱۷۵۰آالت  ماشين  ۳

  ريال ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ارزش توليد افراد كشور كه مقيم خارج هستند:   ۴

  درصد ارزش كل مواد غذايي ۲۰شده:  ارزش خدمات ارائه  ۵

  ميليون نفر ۲۰جمعيت كل كشور:   ۶

  ريال ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰توليد خارجيان مقيم كشور: ارزش   ۷

1هزينۀ استهالك ساليانه:   ۸

4
  ارزش توليد افراد كشور كه مقيم خارج هستند. 

  ميليارد ريال 6/208ج)   ميليارد ريال 6/320ب)   ريال 10340) الف) 1  

  ميليارد ريال 6/208ج)   يالميليارد ر  6/320ب)   ريال 10430) الف) 2  

  ميليارد ريال 6/280ج)   ميليارد ريال 6/230ب)   ريال 10340) الف) 3  

  ميليارد ريال 6/208ج)   ميليارد ريال 6/230ب)   ريال 10430) الف) 4  

  

  ؟است نادرستكدام گزينه دربارٔه نثر و شعر قرن چهارم و نيمۀ اول قرن پنجم  -۱۳۶

  ها در شعر اين دوره آغاز شد. ها و مثل پردازي و آوردن حكايت سرايي و قصه ) داستان1  

  ) آوردن موعظه و نصيحت در شعر فارسي از آغاز قرن پنجم معمول گرديد.2  

  رفت. ) مفاهيم ذهني شاعران، از قلمرو تعاليم كلي اخالقي فراتر نمي3  

  ملي و تاريخي توجه دارد. ) نثر اين دوره بيشتر به موضوعات حماسي،4  

  هاي نثر دورٔه ساماني، كدام گزينه مربوط به اين دوره است؟ با توجه به ويژگي -۱۳۷

  سخن را منقح و سنجيده و پرداخته و ساخته كه عشرت سخن را اقالت نيست. ،) پير بااليي گفت: اي شيخ سودايي1  

  ) شبانان فرياد برآوردند و در من افتادند و گفتند كه به همه حال جادوي كره و طلسمي داري. از گفتۀ ايشان دلتنگ شدم.2  

  ) پس بشنو تا بداني كه اين ورق محفوظ به رضاي ايزدي ملحوظ نيست و از آنچه خواندي و بر زبان راندي، اعتذار و استغفار واجب است.3  

  ذات آمده و فايده سمع به ادات و آالت، و اين تفاوت بر عقال پوشيده نشود. ) پس فايدٔه عقل به4  

  است؟ نادرستهاي تاريخي نثر فارسي، اطالعات كدام گزينه  الشعراي بهار و با توجه به دوره بندي ملك بر اساس تقسيم -۱۳۸

  ». قه 550تا  450«) دورٔه غزنوي و سلجوقي اول 1  

  ». قه 1200تا  600«وع ) دورٔه سبك عراقي، نثر مصن2  

  ». قه 616تا  550«) دورٔه سلجوقي دوم و خوارزمشاهيان، نثر مرسل 3  

  ». قه 1300تا  1200«) دورٔه بازگشت ادبي 4  

  تر است؟ كدام گزينه از نظر رديف و قافيه به شعر سدٔه پنجم و ششم نزديك -۱۳۹

هر وقـت دلـدار مـرا بـا مـن خطـابي ديگـر اسـت ) 1   
 

ن هـر دمـش از نـو عتـابي ديگـر اسـتجـرم بـا مـ بي 
 

ـــوروزي همـــي در بوســـتان بتگـــر شـــود2 ـــاد ن ) ب
 

تـــا ز صـــنعش هـــر درختـــي لعبتـــي ديگـــر شـــود 
 

) اي شكسته زلف يار از بـس كـه تـو دسـتان كنـي3
 

ــا ســاحران پيمــان كنــي  دســت دســت توســت اگــر ب
 

هــــزار گونــــه زره بســــت زلــــف آن دلبــــر ) 4
 

ـــديگ  ـــت يك ـــر شكس ـــده ب ـــه ش ـــك حلق رز مش
 

 

 

 کتاب کل :۱ ادبی فنون و علوم

´ 25
 پيشنهادي زمان
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  ؟نيستهاي فكري سبك خراساني، كدام گزينه مربوط به اين سبك  با توجه به ويژگي -۱۴۰  88

مانـــده گـــرد از بـــارٔه تـــو خـــاره را در ســـنگالخ ) 1   
 

گشـــته خـــون از خنجـــر تـــو آب در هـــر جويبـــار 
 

ـــت روان2 ـــان گش ـــت چن ـــه دش ) از دد و دام هم
 

كـــه همـــه تيـــره شـــد از ديـــدن آن دشـــت بصـــر 
 

؟تـر از خـط او شناسـي عجـب  هـان چـه) بر ايـن ج3
 

ــد  ــاب ده ــوي مشــك ن ــه مشــك نيســت همــي ب ك
 

ــق ) 4 ــان عش ــي در مي ــر كم ــيم از ه ــا كم ــازان م ب
 

از كمـــي ماســـت در عـــالم همـــه بيشـــي مـــا 
 

  است؟» مقامات حميدي و چهارمقالۀ نظامي عروضي«هايي چون  هاي زير، مربوط به كتاب چند مورد از ويژگي -۱۴۱

كاربرد آيات، احاديث و  -حذف افعال به قرينه -كاربرد لغات مهجور عربي -آوردن مترادفات و توصيفات فراوان -ه از تركيبات دشواراستفاد«  
  »اشعار در متن

  ) پنج4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1  

  دارد؟» جناس تام«كدام گزينه  -۱۴۲

تـــا پيـــر نشـــد مـــرد ندانـــد خطـــر عمـــر ) 1   
 

طــــر بــــالتــــا مانــــده نشــــد مــــرغ ندانــــد خ 
 

ـــون2 ـــده رود خ ـــزدت از دي ـــه برنخي ـــواهي ك ) خ
 

ـــــد  ـــــان مبن ـــــحبت رود كس ـــــاي ص دل در وف
 

ــت3 ــدار اي دوس ــع م ــافظ طم ــواب ز ح ــرار و خ ) ق
 

ـــدام و خـــواب كجـــا؟  ـــرار چيســـت، صـــبوري ك ق
 

كشـــد و مهــر ســـوي دل دل ســوي مهـــر مــي ) 4
 

ــت  ــن جس ــت مك ــر نيس ــه مه ــايي ك ــوي دل و ج ج
 

  ام گزينه درست است؟هر دو آرايۀ مقابل كد -۱۴۳

چــون مــاه نــو از ديــدن مــا چشــم مپوشــيد ) 1   
 

ــت  ــاب اس ــه رك ــا ب ــا پ ــتي م ــم هس ــت خ ــز قام ك
 

  سجع) -(جناس 

ـــر2 ـــزار عب ـــاك م ـــرتيم ) خ ـــاز غي ـــردٔه س ـــيم پ ت
 

زنـــد ممـــتحن نشـــيد مـــا زخمـــه بـــه بـــرق مـــي 
 

  موازنه) -(سجع 

ـــــت بـــــه مهـــــر بـــــرد فـــــروغ3 ) روز فرص
 

ــــــار  ــــــد به ــــــرخ دي ــــــت ز چ ــــــاغ دول ب
 

  آرايي) واژه -موازنه( 

تـــاج لعـــل از ســـر منصـــور نهنـــدش بـــر ســـر ) 4
 

ـــامان   ـــه ز س ـــر هرك ـــر دار، س ـــون س ـــذرد چ گ
 

  جناس) -آرايي (واج 

  هاي زير، در كدام گزينه درست است؟ هاي بيت ترتيب آرايه -۱۴۴

شـود الف) در زمستان باغ اگر از برگ عريـان مـي   
 

شـود برگ عـيش خلـق افـزون در زمسـتان مـي 
 

ب) نيســـتم در زيـــر بـــار منـــت بـــاد مـــراد
 

كشتي خويشـم چـو مـوج و ناخـداي خويشـتن 
 

ج) برگيــر چنــگ و جــام درده صــالي عــام
 

تــر از آن كــدام بهتــر از ايــن چــه كــار؟ خــوش 
 

ــزم د)  ــده جمشــيد ع ــزم آم ــوان ب ــه اي آنكــه ب
 

وانكــه بــه ميــدان رزم هســت چــو ســام ســوار 
 

  جناس اختالفي -سجع -جناس افزايشي -) سجع2  ناس افزايشيج -سجع -آرايي واژه -) جناس تام1  

  سجع -موازنه -جناس اختالفي -آرايي واژه) 4  جناس اختالفي -سجع -جناس اختالفي -) جناس تام3  

  آرايۀ مشترك ابيات زير كدام است؟ -۱۴۵

ــن    ــد وط ــيطان كن ــكن ش ــوي پرش ــف) در م ال
 

ــري  ــيطان ديگ ــن ش ــه ف ــود ب ــو خ ــا ت ــو ي ؟م
 

اگـر حسـود دعـوي كنـد چـه سـود؟ب) با تـو 
 

شـــعله كـــي كنـــد انگشـــت اخگـــري؟ بـــي 
 

ـــري از آن ـــود برت ـــان خ ـــر از جه ج) زادي گ
 

ـــم  ـــاك او ك ـــو پ ـــزف ت ـــا خ ـــوهري به گ
 

رخ يــك بهشــت حــور تــن يــك ســپهر نــور د) 
 

ــمن  ــق س ــك طب ــهد رو ي ــه ش ــك قراب ــب ي ل
 

  ) جناس ناقص افزايشي4  ) سجع3  آرايي ) واژه2  ) جناس ناقص اختالفي1  

  آرايۀ مقابل چند بيت درست است؟ -۱۴۶

بـين بيـداد مكـن چنـدين اي خواجۀ كوتـه الف)    
 

ـــر دارد  ـــوالي دگ ـــان م ـــدٔه نافرم ـــاين بن ك
 

  (سجع) 

ب) بـــه طـــاق برنتـــوانم نهـــاد دفتـــر شـــعر
 

ــاق  ــان ط ــه كريم ــويي از هم ــه ت ــر آنك ز به
 

  (جناس تام) 

ــــؤ ــــر لؤل ــــد پ ــــايي آن دو بُسّ ج) بگش
 

پـــــر عنبـــــربفشـــــاني آن دو چنبـــــر  
 

  (موازنه) 

نـــوش چـــو رنـــدان درد درد عشـــق مـــي د) 
 

كــــــه درد درد اوصــــــاف روان اســــــت 
 

(جناس ناقص) 

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1  

  است؟» ذوقافيتين«كدام گزينه  -۱۴۷

قضــــا درد دنــــدان بــــه والــــي گماشــــت ) 1   
 

جــــز قلــــع ديگــــر عالجــــي نداشــــت بــــه 
 

ــــن صــــنم كــــرده ســــال و مــــه معبــــود2 ) اي
 

ـــــــده از همـــــــه مقصـــــــودو   آن جـــــــدا مان
 

ــــد كــــاين غــــافالن خفتــــه3 ــــد ) چــــو ديدن ان
 

ــــــه  ــــــه ب ــــــدگان گفت ــــــار گوين ــــــد ناچ ان
 

ايــــن يكــــي ســــحر و آن دگــــر تنجــــيم ) 4
 

ايـــــــن يكـــــــي در اميـــــــد و آن در بـــــــيم 
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آمـــــــوزان جگرهـــــــا ســـــــوخته حيلـــــــه ) 1   
 

ــــــــل  ــــــــه فع ــــــــا آموخت ــــــــا و مكره ه
 

) در زمــــــين مردمــــــان خانــــــه مكــــــن2
 

ـــــه مكـــــن  كـــــار خـــــود كـــــن كـــــار بيگان
 

) بنفشــه دوش بــه گــل گفــت و خــوش نشــاني داد3
 

ـــي داد  ـــرٔه فالن ـــان ط ـــه جه ـــن ب ـــاب م ـــه ت ك
 

ــينم ) 4 ــدار بنش ــا دل ــه ب ــزد ك ــت برخي ــرم از دس گ
 

ــي  ــام وصــل م ــنم ز ج ــل چي ــيش گ ــاغ ع نوشــم ز ب
 

  رٔه آن درست است؟با توجه به بيت زير، چند مورد دربا -۱۴۹

 ام بــس كــه جفــا ز خــار و گــل ديــد دل رميــده   

 

ام همچو نسيم از ايـن چمـن پـاي بـرون كشـيده 
 

  

  الف) شعر داراي رديف است.  

  است.» صامت مصوت «ب) الگوي حروف اصلي قافيه   

  است.» صامت مصوت  صامت  مصوت «ج) الگوي حروف الحاقي   

  د) شعر قافيۀ دروني دارد.  

  است.» د«حرف رويّ ) ه  

  ) پنج4  ) چهار3  ) سه2  ) دو1  

  ؟نداردوزن كدام گزينه با محتوا هماهنگي  -۱۵۰

ــــده ) 1    ــــرس افغانك ــــون ج ــــدي چ ــــينه ش س
 

ـــــــه  ـــــــرگ دل ار نوح ـــــــتي م ـــــــري داش گ
 

ـــبح2 ـــان ص ـــۀ مرغ ـــد، نال ـــت دمي ـــور قيام ) ص
 

هــــا دريــــد، چــــاك گريبــــان صــــبح پــــردٔه دل 
 

اســـتشكســـته كـــه بـــرهم فتـــاده  ) از بـــس دل 3
 

شــــود كــــه ره ســــاربان كجاســــت پيــــدا نمــــي 
 

ــــــت ) 4 ــــــن و ره برگرف ــــــر زي ــــــت از ب نشس
 

ــــــت  ــــــدر گرف ــــــادو ان ــــــزل ج ــــــم من خ
 

  وزن هستند؟ هاي زير هم ترتيب با واژه كدام گروه كلمات به -۱۵۱

  »روشنايي -كش رياضت -پيكر كوه -نشين شاه«  

  گرمي پشت -خبرچيني -رمندانكا -) خواستني2  نشينان خوش -سعادتمند -قيرگوني -طلب ) جنگ1  

  شورانگيز -ها مهارت -سازگاري -نگر ) نيك4  تنگدستي -دار امانت -نشين خاك -يك و ) بيست3  

  شود؟ جاي خالي بيت زير با كدام گزينه كامل مي -۱۵۲

ــــــرون    ــــــن ............... ب ــــــاي روش  دري

 

حاشــا كــه آرد عفــو حــق بــر روي مــا تقصــيرها 
 

  ) تيره شد از هرچه دريا را2    رد بويشود از هرچه دا  ) مي1  

  ها ) سيل را آورد از آب4    ) آن ماهي صياد را3  

  است؟ نادرستعالئم هجايي مقابل كدام گزينه  -۱۵۳

)) جور او از دور دولت گوي برد: 1   )           

)) در آن نشيمن دولت به ترس و باك شوم: 2   )             

)نياز بود:  نازي كه از نياز جهان بي )3   )              

)) آن توسني كه بسپرد از گرمي: 4   )          

  تعداد هجاهاي كشيده در كدام ابيات برابر است؟ -۱۵۴

الف) كم است مستي غفلت تو را كه چـون طفـالن
 

بايـــد اي دگـــر از بهـــر خـــواب مـــي فســـانه 
 

ــي ب)  ــي دل ــه ب ــرم كعب ــه در ح ــود ك ــرار ب ق
 

ـــايد؟  ـــان بياس ـــنگ نش ـــدن س ـــا ز دي كج
 

ــد    ــاره كن ــد پ ــرا بندبن ــغ م ــه تي ــر ب ج) اگ
 

آيـــد ز يـــار و دوســـت بريـــدن ز مـــن نمـــي 
 

ــۀ دل ــت در خراب ــر نيس ــنج گه ــدام گ ؟د) ك
 

آيــد در ايــن خرابــه همــين ماهتــاب مــي 
 

  د -) الف4  د -) ج3  ج -) ب2  ب -) الف1  

  ها مشترك هستند؟ بيتوزن كدام  -۱۵۵

هـا كشـت ها دميده سـبز الف) فراز خاك و خشت   
 

هـا نـه ده نـه صـد هزارهـا هـا بهشـت چه كشت 
 

ب) يكي ز بهر تماشـا نظـر گشـوده چـو نـرگس
 

گشـاده چـو سوسـن آمـد زبـان  يكي ز بهر خوش 
 

ــي ج) يكــي ز شــب ــراغ برنم ــان چ ــد گرفتگ كن
 

زنــد ســار شــب در ســحر نمــي كسـي بــه كوچــه 
 

دلـي كـه دسـت و دلـش همت و كوچك بزرگ د) 
 

يكــي بــه بحــر زنــد طعنــه ديگــري بــه ســحاب 
 

  ج -) ب4  ج -) الف3  د -) الف2  د -) ب1  
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گفتـــي يـــابي بـــه صـــبر وصـــلم، هيهـــات! ) 1   
 

دانــــم مــــن طــــالع خــــويش را نكــــو مــــي 
 

طــــاقتي كمــــال دهــــد كــــار عشــــق را ) بــــي2
 

ــــ  ــــناول ب ــــرار ك ــــبر و ق ــــارت ص ــــزه غ ه غم
 

ــخ3 ــر تل ــن ب ــبر ك ــامي ) ص ــار ك ــر روزگ ــه آخ ــا ك ه
 

ـــوش  چشـــمه  ـــار ن ـــازد بوســـه س ـــيش را س ـــاه ن گ
 

گــردد ســنگي فالخــن را پــر پــرواز مــي گــران ) 4
 

قـــراران را بــه كــوه صــبر نتـــوان داد تســكين بــي 
 

  كدام گزينه با بيت زير قرابت مفهومي دارد؟ -۱۵۷

 كس جگـر خسـته شـود كت ز ديگر چون نخواهي   

 

ــره  ــد؟ ديگــران را خي ــد خلي ــرا باي ــره دل چ خي
 

  

گيــرم قــدم بــه پرســش مــن رنجــه ســاختي ) 1   
 

ـــه دردم تـــوان رســـيد  بـــيش اســـت درد از آنكـــه ب
 

آزاري نگـــردد جمـــع حســـن عاقبـــت ) بـــا دل2
 

ـــي  ـــن م ـــور روش ـــۀ زنب ـــر خان ـــش آخ ـــود ز آت ش
 

) هرچنـــد شكســـتن پروبـــالي اســـت گهـــر را3
 

ــــــــه دارد يوســــــــف ز دل  آزاري اخــــــــوان گل
 

كننــد بــر ســر هــر خــار رهــروان خــون مــي ) 4
 

يابنــــــــد اگــــــــر ز لــــــــذت آزار آگهــــــــي 
 

  كدام گزينه با بيت زير قرابت مفهومي دارد؟ -۱۵۸

 دل انــدام ســنگين گــرم بازآمــدي محبــوب ســيم   

 

گل از خارم برآوردي و خار از پـاي و پـاي از گـل 
 

  

و تــا در گلســتان جلــوه كــردچهــرٔه خنــدان ا ) 1   
 

ـــد  ـــوده ش ـــرٔه نگش ـــل چه ـــر گ ـــبالن را در نظ بل
 

خــورد ســيلي ســپند مــن ز دســت اضــطراب ) مــي2
 

ـــي  ـــاب م ـــر نق ـــود از زي ـــال خ ـــۀ خ ـــايي دان نم
 

ــده3 ــكل مان ــد مش ــو در بن ــف ت ــه دام زل ــا ب ــم ) م اي
 

ــــه مشــــكالت  ــــال جمل ــــو حلّ ــــروغ روي ت اي ف
 

ـــــزار آورد ) 4 ـــــه گل ـــــاد ب ـــــدنت ب ـــــژدٔه آم م
 

ـــت  ـــتاد جس ـــا اس ـــك پ ـــه ي ـــرو ب ـــا س آزاد ز ج
 

  است؟ نادرستمفهوم مقابل كدام گزينه  -۱۵۹

دليــــر در ســــر بــــازار حشــــر خــــرج كنــــد ) 1   
 

گرفــــت هركــــه زر خــــويش را عيــــار امــــروز 
 

  (خودحسابي) 

ــازك2 ــه ن ــرخ ب ــد از چ ــختي رس ــيش ) س ــخنان ب س
 

ــــه  ــــود شيش ــــروكار ب ــــنگ س ــــا س ــــري را ب گ
 

 رسيم) (با رنج به گنج مي 

از توكـــل در حنـــا مگـــذار دســـت ســـعي را) 3
 

قفــل روزي گـــر كليـــدي دارد ابـــرام اســـت و بـــس 
 

(تالش براي كسب روزي) 
لــب گشــودن رخنــه در جمعيــت دل كــردن اســت ) 4

 

شـود مفلـس ز گـوهر چـون شـود خنـدان صـدف مي 
 

  (دعوت به سكوت) 

  معني چند واژه درست است؟ -۱۶۰

  »انبان: كيسۀ بزرگ -التجا: پناه بردن -جرّار: انبوه -پدرام: آراسته -تكفّل: دشواري -رحيل: سفر -قتيل: كشته شده -دراي: زنگ بزرگ«  

  ) پنج4  ) شش3  ) هفت2  ) هشت1  

  

  ترتيب هريك از عبارات زير به چه مفهومي اشاره دارند؟ به -۱۶۱

ــت ■ ــاري اس ــر غب ــت، اگ ــه هس ــر ذره ك ه
  

كــــاري اســــت مملكــــت بــــه ٔهدر پــــرد  
  

گـردد بـاز آب اين جـوي بـه سرچشـمه نمـي ■
  

ــاز   ــيم از آغ ــت نكن ــه غفل ــت ك ــر آن اس بهت
  

اي هرگـــز وجـــود حاضـــر غايـــب شـــنيده ■
  

ــت   ــاي ديگرس ــم ج ــع و دل ــان جم ــن در مي م
  

  .ي معيني داردها احوالپرسي از ديگران، شيوهاي  در هر جامعه ■

 هنجار اجتماعي -كنش اجتماعي -آثار و پيامدهاي كنش -كند ساير مخلوقات جهان متمايز ميهايي دارد كه آن را از فعاليت  ) كنش ويژگي1  

 هنجار اجتماعي -كنش دروني -آثار و پيامدهاي كنش -دهند تمامي مخلوقات در جهان، كاري انجام مي) 2  

 تماعيكنش اج -كنش دروني -آگاهانه بودن كنش -دهند تمامي مخلوقات در جهان، كاري انجام مي) 3  

  كنش اجتماعي -كنش اجتماعي -آگاهانه بودن كنش -كند هايي دارد كه آن را از فعاليت ساير مخلوقات جهان متمايز مي ) كنش ويژگي4  

درستي اشاره كرده است؟ و عبـارت  شود) به ها كنش انجام مي كدام گزينه به تمام انواع مخاطبان كنش (افراد و موجوداتي كه با توجه به آن -۱۶۲
  اي اشاره دارد؟ ذيل به چه نكته

  .»شود فرهنگ از طريق وراثت از نسلي به نسل ديگر منتقل نمي«  

 . يابد ي بعد تداوم ميها جهان اجتماعي با انتقال فرهنگ خود به نسل -) خودمان، خلقت، ديگران و ماوراء طبيعت1  

 .يابد ي بعد تداوم ميها ل فرهنگ خود به نسلجهان اجتماعي با انتقا -) طبيعت، ماوراء طبيعت، خودمان و خداوند2  

 تفاوت جهان اجتماعي با موجودات زنده -) ديگران، طبيعت، ماوراء طبيعت و خودمان3  

  تفاوت جهان اجتماعي با موجودات زنده -) ديگران، خودمان، خلقت و خداوند4  

  

 کتاب کل :۱ شناسی جامعه
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  ترتيب پيامد هريك از عبارات زير در كدام گزينه آمده است؟ به -۱۶۳  1111

 كند. هاي عميق نيز تسري پيدا مي هاي سطحي كه به تغيير در اليه تغييراتي در اليه ■  

 دل سپردن جهان اجتماعي به زندگي دنيا ■  

  هاي جهان اجتماعي گرفتن اجزا و اليه در ارتباط با هم در نظر ■  

متفاوت و متنوع شـكل  -كه كمتر در معرض تغيير قرار خواهند گرفتجانبه و فراگير  گيري تأثيرات همه شكل -) تغيير و تحول بنيادين جهان اجتماعي1  
 گرفتن نهادهاي اجتماعي

 آشكار شدن نهادهاي اجتماعي -دهد شكل مي دنياها، هنجارها و نمادهاي خود را متناسب با  ارزش -) تغيير و تحول بنيادين جهان اجتماعي2  

متفاوت و متنوع شكل گـرفتن نهادهـاي  -دهد شكل مي دنيارها و نمادهاي خود را متناسب با ها، هنجا ارزش -) تغيير و تحول سطحي جهان اجتماعي3  
 اجتماعي 

آشكار شـدن نهادهـاي  -جانبه و فراگير كه كمتر در معرض تغيير قرار خواهند گرفت گيري تأثيرات همه شكل -) تغيير و تحول سطحي جهان اجتماعي4  
  اجتماعي

، به چه مفهومي اشاره دارند؟ و انسان در هـر مـوقعيتي قبـل از »دانايي از ناداني بهتر است«و » ربيت پذير استانسان ت«هريك از عبارات  -۱۶۴
  دهد؟ دست به عمل زدن، چه كنشي انجام مي

 آگاهانه و خالقانه برخورد كردن با موقعيت -هنجار -) عقيده2  آگاهانه و خالقانه برخورد كردن با موقعيت  -هنجار -) ارزش1  

  تعريف كردن موقعيت و معنابخشي به آن -عقيده -) ارزش4  تعريف كردن موقعيت و معنابخشي به آن -ارزش -) عقيده3  

  هاي اجتماعي مرتبط است؟ ترتيب هريك از عبارات زير به كدام نگاه در ارتباط با جهان به -۱۶۵

 شوند. ها به رم ختم مي همۀ راه ■  

 كيتقسيم كار گسترده در جوامع ارگاني ■  

 .كنند تي را دنبال ميالهاي خود، تحو ها و ارزش ها بر اساس آرمان ها و تمدن فرهنگ ■  

  هاي اجتماعي نگاه اسپنسر به جهان ■  

 هاي اجتماعي در طول هم  جهان -هاي اجتماعي در عرض هم جهان -هاي اجتماعي در طول هم جهان -هاي اجتماعي در طول هم ) جهان1  

 هاي اجتماعي در طول هم  جهان -هاي اجتماعي در عرض هم جهان -هاي اجتماعي در عرض هم جهان -در طول همهاي اجتماعي  ) جهان2  

 هاي اجتماعي در عرض هم جهان -هاي اجتماعي در طول هم جهان -هاي اجتماعي در طول هم جهان -هاي اجتماعي در عرض هم ) جهان3  

  هاي اجتماعي در عرض هم جهان -هاي اجتماعي در طول هم جهان -عي در عرض همهاي اجتما جهان -هاي اجتماعي در عرض هم ) جهان4  

  كند؟ درستي كامل مي هاي جهان متجدد به كدام گزينه جدول زير را در ارتباط با نگاه ماكس وبر در ويژگي -۱۶۶

 ويژگي جهان متجدد  توصيف

  (الف) از همين آتش، چراغش روشن است/ قوت افرنگ از علم و فن است

  (ب)  افول علوم فراتجربي

  (ج)  كاروان زندگي بي منزل است/ در نگاهش آدمي آب و گل است

  (د)  ها ز دست رفتن اراده و آزادي انسانا

  گسترش دانش وسايل -زدايي تقدس -كنند ني كه اهداف دنيوي را تعقيب ميالي عقها كنش ۀغلب -يابزار  تيگسترش عقالن) 1  

  گسترش دانش وسايل -قفس آهنين -زوال عقالنيت ذاتي -ني) رويكرد دنيوي و اين جها2  

 قفس آهنين -زدايي تقدس -زوال عقالنيت ذاتي -يابزار  تيگسترش عقالن) 3  

  قفس آهنين -قفس آهنين -كنند ني كه اهداف دنيوي را تعقيب ميالي عقها كنش ۀغلب -) رويكرد دنيوي و اين جهاني4  

  معناست؟ چه به يواقع و يآرمان قلمرو در قيحقا يريرپذييتغ و كنند؟ يم وارد خود يآرمان قلمرو هب را ديعقا چگونه مختلف جوامع -۱۶۷

 گونه همان دارد؛ وجود باطل رشيپذ  و حق از انحراف امكان ،ياجتماع يها جهان يبرا يعني -قيعم يها هيال  اساس بر هنجارها دادن سامانوسيلۀ  به) 1  

  .دارد وجود قح قبول و باطل از خروج امكان كه

 حق مدار بر توانند ينم ياجتماع يها جهان اما كنند يم رييتغ جوامع شيگرا  و نشيب مدار بر باطل و حق كه معناست نيا  به -ها آن به آوردن مانيا  با) 2  

  .بچرخند باطل اي

 قبول و باطل از خروج امكان كه گونه همان دارد؛ وجود لباط رشيپذ  و حق از انحراف امكان ،ياجتماع يها جهان يبرا يعني -ها آن به آوردن مانيا  با) 3  

  . دارد وجود حق

 يها جهان اما كنند يم رييتغ جوامع شيگرا  و نشيب مدار بر باطل و حق كه معناست نيا  به -قيعم يها هيال  اساس بر هنجارها دادن سامانوسيلۀ  ) به4  
  .بچرخند باطل اي حق مدار بر توانند ينم ياجتماع
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  كند؟ ها با يكديگر را مطرح مي ترتيب مشخص كنيد هريك از عبارات زير ارتباط كدام جهان به -۱۶۸  1212

 اكثر مردمان كشورهاي اسكانديناوي كه نزديك به قطب هستند، براي سازگاري بهتر با محيط اهل مطالعه هستند. ■  

 زنند. ها دست به خودكشي مي جوامع، دلفينمحيطي غلط  در مواردي كه كم هم نيستند متأسفانه به خاطر رفتار زيست ■  

  طلبي در ميان افراد يك جهان اجتماعي ميزان همبستگي اجتماعي نيز پايين آمده است. ميزان افزايش راحت به ■  

 جهان نفساني بر جهان اجتماعي  -جهان نفساني بر جهان طبيعي -) جهان طبيعي بر جهان اجتماعي1  

 جهان طبيعي بر جهان نفساني -جهان اجتماعي بر جهان طبيعي -عي) جهان طبيعي بر جهان اجتما2  

 جهان نفساني بر جهان اجتماعي -جهان اجتماعي بر جهان طبيعي -) جهان طبيعي بر جهان نفساني3  

  جهان طبيعي بر جهان نفساني -جهان نفساني بر جهان طبيعي -) جهان طبيعي بر جهان نفساني4  

هاي مختلف امر به معـروف و  روشكند؟ و  افراد و اعضاي جهان اجتماعي را چگونه و به چه طريقي به افراد اعالم ميجامعه انتظارات خود از  -۱۶۹
  ؟نهي از منكر در كدام گزينه آمده است

 تبليغي، تشويقي و تنبيهي -ي اجتماعيها طريق الگوهاي عمل يا همان هنجارها در حقوق و تكاليف مربوط به نقشاز ) 1  

  تبليغي، تشويقي و تنبيهي -ها هاي سطحي با عقايد و ارزش هاي عميق و بنيادين جهان اجتماعي و سامان دادن اليه يق اليه) از طر 2  

 همگاني يا رسمي و حكومتي -ي اجتماعيها از طريق الگوهاي عمل يا همان هنجارها در حقوق و تكاليف مربوط به نقش) 3  

  همگاني يا رسمي و حكومتي -ها هاي سطحي با عقايد و ارزش ان اجتماعي و سامان دادن اليههاي عميق و بنيادين جه ) از طريق اليه4  

  به سؤاالت زير پاسخ دهيد: -۱۷۰

 ؟كند هاي اجتماعي را تشويق و برخي ديگر را منع مي برخي تغييرات هويتي و تحركاي بنا بر چه مبنايي  هر جامعه ■  

 ؟تواند بروز و ظهور اجتماعي داشته باشد نمي چه نوع هويتير، الدر يك جهان سكو ■  

 تعارض فرهنگي پيامد چه چيزي است؟ ■  

  پيامد وجود تعارض فرهنگي در جهان اجتماعي چيست؟ ■  

   -رخ دادن تغييـرات هـويتي بيـرون از مرزهـاي مقبـول جهـان اجتمـاعي -كننـده بـا انسـداد اجتمـاعي هاي مقابله هويت -هاي عميقي كه دارد ) اليه1  

 فرهنگي زلزلت

  ي اجتماعيها اضطراب و نگراني -گيري بحران هويت شكل -هويت ديني و معنوي -هاي عميقي كه دارد ) اليه2  

 تزلزل فرهنگي -گيري بحران هويت شكل -كننده با انسداد اجتماعي هاي مقابله هويت -يي كه داردها  عقايد و ارزش) 3  

 يهـا ينگرانـ و اضـطراب -ياجتمـاع جهـان مقبـول يمرزهـا از رونيـب يتيهو  راتييتغ دادن رخ -نويهويت ديني و مع -يي كه داردها  عقايد و ارزش) 4  
  ياجتماع

  درستي آمده است؟ ترتيب عبارات زير از خرد به كالن در كدام گزينه به -۱۷۱

  ها خانوادهالف)   

  ) نهاد خانوادهب  

  هويت خانوادگي افرادج)   

  اجتماعي جهان فرهنگي ) هويتد  

  الف -ج -ب -) د4  الف -د -ج -) ب3  د -ب -الف -) ج2  د -ب -ج -) الف1  

  كدام گزينه در ارتباط با جهان اجتماعي خودباخته عبارات درستي آورده است؟ -۱۷۲

 ند. شو  زدگي هم دچار مي به غرب -دهد قدرت تعامل خود با ديگر كشورها را از دست مي -دهد ارتباطش را با فرهنگ و تاريخ خود از دست مي) 1  

 است.!» از اينجا رانده و از آنجا مانده«المثل  مصداق ضرب -توان تداوم يا گسترش فرهنگ گذشتۀ خود را ندارد -كند به روش تقليدي عمل مي) 2  

 !»مانـده آنجا از و رانده جااين از« المثل ضرب مصداق -دهد مي دست از را كشورها ديگر با خود تعامل قدرت -ندارد را خود فرهنگ از گذشتن و كردن رها توان )3  

  است.

تـوان تـداوم يـا گسـترش  -شـوند زدگي هم دچار مـي به غرب -) توان ملحق شدن به جهان اجتماعي ديگري كه مبهوت و مقهور آن شده است را ندارد4  
  فرهنگ گذشتۀ خود را ندارد.

  درست يا نادرست بودن عبارات زير را مشخص كنيد: -۱۷۳

 . م درآمدالصورت بخشي از هويت جهان اس م ملحق ساخت و هويت ايراني بهالم، ايران را به جهان اسالتوحيدي اسي ها عقايد و ارزش ■  

 .پردازند به جاي بازخواني و مطالعه به بازسازي و خلق هويت شرقي از منظر جهان غرب ميمستشرقان  ■  

 .آيد پديد مي اجتماعي آنانناسند، هويت را بپذيرند و به رسميت بش ها هرگاه افراد جامعه، نوعي از ارزش ■  

  نهاد خانواده يكي از مهمترين عوامل تمايز جامعۀ ما از جوامع غربي است. ■  

  درست -نادرست -درست -) درست2  درست -درست -نادرست -) نادرست1  

  نادرست -درست -درست -) نادرست4  درست -نادرست -نادرست -) درست3  
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  مفاهيم زير كدام گزينه عبارات درستي آورده است؟ترتيب در مورد  به -۱۷۴  1313

 قدرت اجتماعي ■  

 اقتدار ■  

 مشروعيت دروغين ■  

  جوامع جاهلي ■  

صورت  قدرتي كه با مقبوليت همراه باشد و به -را به خدمت بگيرد ديگرانشود كه انسان براي رسيدن به اهداف خود بتواند كار ارادي  هنگامي پيدا مي) 1  
جـوامعي كـه اقليتـي از اعضـاي جهـان  -شود ها اعمال مي كه قدرت بر آن باشدكساني  ٔهخواست و اراداگر قدرت بر مدار  -شده باشد رسمي پذيرفته

 كنند. اجتماعي بر مبناي خواست و ارادٔه خود حكومت مي

قدرتي كه بدون استفاده از تهديد و با رضايت  -بگيردرا به خدمت  ديگرانشود كه انسان براي رسيدن به اهداف خود بتواند كار ارادي  هنگامي پيدا مي) 2  
جوامعي كـه اقليتـي از اعضـاي جهـان اجتمـاعي بـر مبنـاي  -ي ساختگي بشري باشدها اگر قدرت مبتني بر ايدئولوژي -آيد دست مي طرف مقابل به

 كنند.  خواست و ارادٔه خود حكومت مي

صـورت رسـمي  قدرتي كه با مقبوليت همراه باشد و به -ديگران تأثير بگذارد ٔهف خود بتواند بر ارادشود كه انسان براي رسيدن به اهدا هنگامي پيدا مي) 3  
 . نباشد الهي و نيالعق آنها، يها آرمان وها  كه ارزش جوامعي -ي ساختگي بشري باشدها اگر قدرت مبتني بر ايدئولوژي -پذيرفته شده باشد

قدرتي كه بدون استفاده از تهديد و بـا رضـايت طـرف  -ديگران تأثير بگذارد ٔهن به اهداف خود بتواند بر ارادشود كه انسان براي رسيد گامي پيدا ميهن) 4  
 هـا، آن يهـا آرمـان وهـا  كـه ارزش جـوامعي -شود ها اعمال مي كه قدرت بر آن باشدكساني  ٔهخواست و اراداگر قدرت بر مدار  -آيد دست مي مقابل به

  .نباشد الهي و نيالعق

  ه چه دليل كاهش جمعيت شاخص و نشانۀ جهان اجتماعي متجدد است؟ب -۱۷۵

دليل فردگرايـي و اصـالت لـذت، ايـن محبـت و ايثـارگري  ولي در جهان متجدد بهست، زيرا قوام خانواده و فرزندآوري در گرو محبت، ايثار و فداكاري ا) 1  
 . انجامد جمعيتي مي ۀدن اين جوامع در چاليابد كه به فرزندآوري كمتر و كاهش شديد جمعيت و فرو افتا كاهش مي

ل در نهـاد خـانواده، الولي ممكن اسـت در مـواقعي اخـت ،و تأمين جمعيت، از كاركردهاي مهم نهاد خانواده است ها فرزندآوري نياز فطري انسان) زيرا 2  
 .كه اين امر در جهان متجدد كامالً مشهود است كاهش جمعيت مواجه كند جهان اجتماعي را با

گرايي و  طلبي و مصرف زدگي، عافيت ق، رفاهالو ط ها ثباتي، فروپاشي خانواده رفتن سن ازدواج، افزايش بيال يي مانند باها  امروزه جوامع غربي به علت) زيرا 3  
 اند.  مسئله كاهش جمعيت و عوارضي چون پيري و سالمندي جمعيت مواجه دنبال آن، هزينه پنداشتن فرزندان و... با به

شناسي خود كه با هويت جهان متجدد مرتبط است، درگير هستند و به همين دليل هم  ) زيرا جوامع غربي كه با مشكالت متعددي در مباحث جمعيت4  
  اند. ي تشويقي و همچنين پذيرش مهاجران را در دستور كار خود قرار دادهها براي جبران كاهش جمعيت، سياستاكنون 
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 گیرند. می قرار قانونی پیگرد تحت متخلفین و منبع) ذکر با (حتی است ممنوع حقوقی و حقیقی خاصاش متامی برای ، آزمون برگزاری از بعد یا و قبل ، ...) و (الکرتونیکی روش هر به سؤاالت انتشار و تکثیر ، چاپ حق

  

  1401فروردين  5زمايشي  زمون آ آ
  

  2 اختصاصيآزمون 

رچ
فت
د

 ة
مار

ش
 ة

3
لة
رح
م

 
1

0

 وقت پيشنهادي تا شماره از شماره تعداد پرسش مواد امتحاني

 دقيقه 20 195 176 20 عربي اختصاصي

 دقيقه 11 210 196 15 تاريـخ

 دقيقه 12 225 211 15 جغرافيا

 دقيقه 20 245 226 20 منطق

 دقيقه 63گويي:  مدت پاسخ 70ها:  تعداد كل پرسش

ــبو دا ــ طل ــیطال خــدمات از اســتفاده جهــت ،یگرام ــد خــود ی مانن
 ،مسـتمر هـای سـنجش ،ارزشـیابی آزمـون از بعـد هوشـمند یها کارنامه

 هوشـمند، اشـکال رفـع دو، نـهیگز الؤ سـ بانـک ن،یآنال یها آزمون شیپ

 از اسـتفاده بـا ، ...و دو نهیگز یها آزمون ویآرش ،یآموزش کمک یها جزوه
 )عبور رمز عنوان به( خود یمل کد و )یکاربر  نام عنوان به( یداوطلب ۀشامر 
  .دیشو gozine2.ir آدرس به دو نهیگز تیسا وب وارد
 امنهـ شـام عبـور رمـز د،یـا کـرده نـام ثبـت ینرتنتـیا کـه یصورت در 

 .اید منوده انتخاب خودتان که است یرمز 

 بـا توانیـــد مـی شـام همچنین،

 رو روبــــه تـصویـــــر اسکـــــن

 یـا و هوشـمند گوشی وسیلۀ بـه

تشـــریحی پاســخ خــود، تبلــت
 اختصاصیاختصاصی  وو  عمومیعمومی  هایهای  درسدرس

  منایید. مشاهده را
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  ۱۷۶-۱۸۴( الّتعریبأو املفهوم أو  الجواب للّرتجمةعّین األصّح و األدّق يف(:  
  : )ه یُنشئ الّنشأة اآلخرةللّ ُقل سیروا يف األرض فانظروا کیف بدأ الخلَق ثّم ا( -۱۷۶
  کند! کند و سپس جهان آخرت را ایجاد می ها بگردید تا ببینید که خداوند چگونه آفرینش را رشوع می رسزمین ) بگو در۱  
  کند! ) بگو در زمین بگردید و بنگرید چگونه آفرینش را آغاز منود، سپس خداوند جهان آخرت را ایجاد می۲  
  کند! ده و سپس خداوند چگونه جهان آخرت را خلق می) بگو که در زمین سیر کنند تا ببینند که آفرینش چگونه آغاز ش۳  
  آفریند! ) گفت در زمین سیر و سفر کنید و ببینید خداوند چگونه آفرینش را آغاز منود و سپس جهان آخرت را می۴  
  »:ستشفیات و املستوصفات!ي مَتتلکها الّدولة و یَنتفع بها الّناس جمیعاً کالهواتف العاّمة و املي األماکن الّتاملَرافق العاّمة ه« -۱۷۷
هـای عمـومی و  برنـد، ماننـد تلفـن هـا سـود مـی هاست و مردم همگی از آن هایی هستند که دولت مالک آن ) تأسیسات عمومی، مکان۱  

  ها! ها و درمانگاه بیامرستان
ها شده و مردم همـه  مالک آن هایی هستند که دولت ها مکان ها و بیامرستان های عمومی و درمانگاه ) تأسیسات عمومی همچون تلفن۲  

  برند! ها بهره می از آن
کنند مانند تلفن عمومی و بیامرستان و درمانگاه، تأسیسـات  ها استفاده می هایی که در اختیار دولت است و همۀ مردم از آن ) به مکان۳  

  شود! عمومی گفته می
  ها! درمانگاه و بیامرستان و ها عمومی تلفن مانند رسانند، می سود مردم همگی به که هستند دولت اختیار در های مکان هامن عمومی تأسیسات )۴  
  »:إّن الّذین یطلبون حیاة طّیبة ال ینسون اآلخرین و لکّنهم ال یتوّقعون منهم شیئاً فهؤالء هم املؤمنون حّقاً!« -۱۷۸
  ها حقیقتاً با ایامن هستند! ها توقع چیزی هم ندارند و آن ز آن، ولی ااند خواهند، دیگران را از یاد نربده گامن کسانی که زندگی خوبی می ) بی۱  
  ها چیزی توقّع ندارند، پس اینان واقعاً مؤمن هستند! کنند، ولی از آن کنند، دیگران را فراموش منی ) هامنا کسانی که زندگی پاکی را طلب می۲  
  کنند، لذا مؤمنان حقیقی ایشانند! ها چیزی توقّع منی برند و از آن یاد منی) کسانی که در پی زندگی رشافتمندانه هستند، قطعاً دیگران را از ۳  
کننـد، ولـی تـوقّعی هـم از  ای هستند و دیگران را فرامـوش منـی گامن مؤمنان حقیقی، کسانی هستند که در پی زندگی سعادمتندانه ) بی۴  

  ها ندارند! آن
  »:آُخُذها إلی داخل الغرفة! عند طفلتک فأنا  هذه الحقائب ألنّها ثقیلة فاجلِيسي ال تحميلأمّ « -۱۷۹
  ها را به داخل اتاق خواهم آورد! ها را که سنگین هستند بلند نکن، پس کنار کودکت بنشین و من آن ) ای مادر این چمدان۱  
  اق بربم!ها را به داخل ات ها را بلند نکرد؛ زیرا سنگین هستند، پس کنار فرزندش نشست تا من آن ) مادر من این ساک۲  
  برم! ها را به داخل اتاق می ها را حمل نکن؛ زیرا سنگین هستند، پس کنار فرزندت بنشین و من آن ) مادرم این چمدان۳  
  ها را به داخل اتاقت بربم! جا نکن و فرزندت را کنار خود بنشان تا من آن های سنگین را جابه ) ای مادر من این چمدان۴  
  »:أمورنا! أّدی إلی اإلختالل يف الّسنة املاضیة نزوالً شدیداً إنقطع تّیار الکهرباء و هذا حینام نََزل الّثلج يف« -۱۸۰
  شد! شد و این، منجر به اختالل در کارهای ما می گرفت، جریان برق قطع می شّدت باریدن می های گذشته هرگاه برف به ) در سال۱  
  کردند و این، منجر به اختالل در امورمان بود! ن برق را قطع میبارید، جریا ) هرگاه که در سال گذشته برف شدیدی می۲  
  ) به هنگام نزول برف شدید در سال گذشته، برق را قطع منودند و این امر، منجر به اختالل در کارهای ما شد!۳  
  شّدت بارید، جریان برق قطع شد و این، منجر به اختالل در کارهایامن شد! ) سال گذشته وقتی برف به۴  
  : الخطأعیِّن  -۱۸۱
  کند! ها حفظ می گوسیلۀ س ت را بهپلیس، امنیّ قطعاً الب!: ّي یحفظ األمن بالکِ ) إّن الّرشط۱  
  باشد! ای است که مناسب توضیح بعدی می کلمه ،!: این) هذه کلمة تناسب التّوضیح التّايل۲  
  س در چهار شهر مرشّف شدیم!های مقدّ  ت آستان!: ما به زیار أربع ُمُدن نا بزیارة العتبات املقّدسة يف) تَرشَّفْ ۳  
    الّسفر!: خدمتگزار یک قوم در سفر، بزرگ و رسور آنان است!) سیّد القوم خادمهم يف۴  
  عّین الّصحیح:  -۱۸۲
  !کند میزده  کنم؛ این موضوع، عجیب است و مرا واقعاً شگفت  جّداً!: من باور منی) ال أصّدق؛ هذا أمر عجیب یحیّرين۱  
  !گیرم میخدمات متاس  مسئولمن با  ،خواهم، شام اسرتاحت کن ، سأتّصل باملرشف!: از شام عذر میأعتذر منک؛ إسرتحْ  )۲  
  گردد مگر از سه چیز! میرد، عمل او قطع می ) إذا مات اإلنسان إنقطع عمله إّال ِمن ثالث!: هرگاه انسان می۳  
  برند یا فرزندی که برای او دعا کند! برد مرده از علمی که از آن سود می یَدعو له!: سود می ) أنتفع املَیّت ِمن علم یُنتَفع به أو ولد صالح۴  

 کتاب کل :۱ نآ قر  زبان عربی،
´ 20
اديپيشنه زمان

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



  

 

ي 
صيل

تح
ل 
سا

0
1

 - 
0

0
  

  

رة 
شما

چة 
تر
دف

3
 - 

ي 
اص
ص
خت
ن ا

مو
آز

5 
ن 
دي
ور
فر

1
4

0
1

  
 )

ني
سا
 ان
وم
 عل
شي

ماي
 آز
وه
گر

 (  

  »:شود! مشتّقات نفت از پاالیشگاه به ایستگاه سوخت منتقل می« -۱۸۳  22
  ة الوقود!ی إلی محطّ َقل من املَصف) مشتّقات الّنفط یُنْ ۲  ) تَنتَقل مشتّقات الّنفط من املَصفی إلی محطّة الوقود!۱  
  ) إّن مشتّقات الّنفط یَنتقلون من املحطّة إلی مصفی الوقود!۴  ) تُنَقل مشتّقات الّنفط من املحطّة إلی مصفی الوقود!۳  
  ) األرض فانظروا کیف کان عاقبة الّذین من قبلقل سیروا يف( املفهوم: عّین املناسب يف -۱۸۴

ــــه هــــر شــــهری دویــــدم۱ ) ســــفر کــــردم ب
  

ــــه   ــــن ش ــــق م ــــهر عش ــــو ش ــــدمچ ری ندی
  

) ندانســــــــتم ز اول قــــــــدر آن شــــــــهر۲
  

ـــــــیدم   ـــــــت کش ـــــــی غرب ـــــــادانی بس ز ن
  

ــاج۳ ــد آن ت ــا رفتن ــه کج ــی ک ــک؟ ) گفت وران این
  

ــدان   ــنِت جاوی ــت آبس ــاک اس ــکِم خ ــان ش ز ایش
  

ــــد ره آوردی۴ ــــد، آرن ــــه ز راه آین ــــوان ک ) اِخ
  

ایــن قطعــه، ره آورد اســت از بهــِر دِل اِخــوان  
  

  ِّ۱۸۵-۱۸۷الّتحليل الّرصيفّ (و اإلعراب يف  الخطأعني:(  
  »: ِمساحة واسعة من األرض!املسلمون خمس ُسکّان العامل یعیشون يف« -۱۸۵
  »املسلمون«معرب/ خرب و مرفوع ملبتدأ  -لیس من األعداد األصلیّة -) خمس: إسم۱  
  إلیه و مجرور بالکرسة معرب/ مضاف -إسم الفاعل املجرّد -جمع التّکسیر -) ُسّکان: إسم۲  
  معلوم/ فعل مع فاعله جملة فعلیّة -الزم -لیست له حروف زائدة -) یعیشون: فعل مضارع۳  
 معرب/ جاّر و مجرور -نکرة -إسم املکان -مفرد مؤنّث -) ِمساحة: إسم۴  
  »:ء!ینبعث ضوؤها من األسامک و تُحّول ظالَم البحر إلی نَهار ُميض« -۱۸۶
  »ضوء«معلوم/ فعل و فاعله  -بزیادة حرفین مزید ثاليثّ  -للغائب -) ینبعث: فعل مضارع۱  
  معرب/ فاعل و مرفوع بالّضّمة -مؤنّث (جمعه: ضیاء) -مفرد -) ضوء: إسم۲  
/ فعل مع فاعله جملة فعلیّة -(مصدره: تحویل) مزید ثاليثّ  -للغائبة -) تُحّول: فعل۳     متعدٍّ
  صوب بالفتحةبه) و من معرب/ مفعول (أو مفعول -مذکّر -مفرد -) ظَالم: إسم۴  
  »:ي وصفة؛ اُرید هذه األدویة املکتوبة علی الورقة!عفواً، ما عند« -۱۸۷
/ فعل مع فاعله جملة فعلیّة -معلوم -مزید ثاليثّ  -للمتکلّم وحدة -) اُرید: فعل مضارع۱     متعدٍّ
  ّي/ مفعول مبن -مفرد مؤنّث -) هذه: إسم اإلشارة للقریب۲  
  إلیه و مجرور معرب/ مضاف -معرفة -تّکسیر (مفرده: داء)جمع ال -مؤنّث -) األدویة: إسم۳  
  »األدویة«معرب/ صفة ملوصوف  -معرفة -مفرد مؤنّث -) املکتوبة: إسم املفعول املجرّد۴  
 ۱۸۸-۱۹۵( عّین املناسب للجواب عن األسئلة الّتالیة:(  
   ضبط حرکات الحروف: عیِّن الّصحیح يف -۱۸۸
عوب الَکثیرة،) البَلَداُن اإلسالمیَّة مَ ۱     جموَعة ِمن الشُّ
   الُقرآن،ُه یُشیُر إلَیها يفللّ وانها و ا لُغاتِها و ألْ ) تَختَلَُف يف۲  
  ،)ناکُم َشعوباً و قَبائِل لِتَعارَفواناکُم ِمن ذَکَر و اُنثَی و َجَعلْ إنّا َخلَقْ () ۳  
  ! ُصَور کَثیرة اتِّحاُد األّمة اإلسالمیَّة يفلِکنَّ یَتََجّيل  ) و۴  
  ............... !» الّساعة إّن هؤالء البنات ............... کّل یوم من ............... املیدان يف«عّین املناسب للفراغات:  -۱۸۹
  الحادیة عرشة -هذه -ن) مَتررْ ۲    الثّانیة عرشة -هذان -) یَمُررن۱  
  العارشة -هذا -) یَمُررن۴  الواحدة و الّنصف -هذین -مَتُررن) ۳  
 و لکّننا فقدنا ثالثة منهم بعد خمس و عشـرین دقائق من اللّعـب! فقـد طـال اللّعـب ملـّدة  مع تسعة أصدقايئذهبُت إلی امللعب الّریايضّ « -۱۹۰

  »ساعة! فشاهدنا دونهم اللّعب ملّدة ............... و نحن ............... أشخاٍص!
  خمسة -) خمسة و عرشین۴  ستّة -) خمسة و ثالثین۳  أربعة -) خمسة و عرشین۲  سبعة -) خمسة و ثالثین۱  
   تعیین ماّدة األفعال: عّین الّصحیح يف -۱۹۱
  ي)(س و  )هللّ مثالً الحمد  یستویانهل () ۲  (س ق م) )یَستقیمملن شاء منکم أن () ۱  
  ر)أشبه بصوته! (ن ه  ینهمر) إّن صوت املطر و هو ۴  ! (ت ب ه)اِنتبهوا) الّناس نیام فإذا ماتوا ۳  
  عیِّن املبتدأ معرباً:  -۱۹۲
  ) أَ تزعم أنّک جرٌم صغیر!۲    أسامء! األفعال) و للرّجال علی ۱  
  ) اولئک أهل العلم و هم أحیاء!۴    ) و فیک انطَوی العامل األکرب!۳  
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  إعرابها عن الّصفات األخری:  یختلفعّین صفًة  -۱۹۳  33
   مهرجان املدرسة و هم مرسورون!املعلّمون حارضون يف) ۲  ! املُتحف) رأینا سائحیِن من أمریکا الُوسطی يف۱  
  نزل الطّیّارون من طائراتهم الحربیّة بعد ساعة!) ۴   بدایة الّساحة األولی!) إّن الّرشطیّین الّشابّین وقفا يف۳  
  عیِّن املزید املجهول:  -۱۹۴
  الّسفرُة من مّکة إلی املدینة؟) کم ساعًة تستغرق ۲  ) الّنفط سائل أسود تُصَنع أشیاُء کثیرٌة منه!۱  
  ) علی إمتداد األنابیب توَجد أعمدُة إتّصاالت کثیراً!۴  ) املوانئ أمکنة علی ساحل البحر تشاَهد الّسفُن إلی جنبها!۳  
  »  املاء بفرح!ي يفي رأیُت دلفیناً یَُغنّ املکان أحداً ولکنّ  هذا ما وجدُت يف«حول العبارة الّتالیة:  الخطأعّین  -۱۹۵
 ) فیها فعالن متعّدیان۴  ) فیها حرفان إثنان للجرّ ۳  ) فیها نون الوقایة۲  ) فیها إسم اإلشارة للقریب!۱  

  

  ؟نيسترويدادهاي تاريخي   هاي كدام گزينه از ويژگي -۱۹۶

  .ستندين مشاهده قابل و اند دسترس از دور )1  

  د.رنيتكرارناپذ  و ستندين تجربه قابل )2  

  دهند. رخ مي سينوام و سنن سلسله كي طبق بر) اتفاقي نيستند و 3  

  .دارند يمعلول و علت ۀرابط گريكد ي با و ستندين مستقل و مجزا) 4  

  ت و كدام سلسله را در هند بنيان گذاشت؟برداش شورش به سر انيوناني با انتشار خبر مرگ اسكندر مقدوني، كدام فرمانده هندي عليه -۱۹۷

  گوپتا -) چندرا گوپتا4  موريا -) چندرا گوپتا3  موريا -) آشوكا2  گوپتا -آشوكا )1  

  دهد؟ كدام سلسلۀ باستاني را نشان مي زمان در رانيا »ياجتماعهرم «، رو روبهتصوير  -۱۹۸

  ) ساسانيان1  

  ) هخامنشيان2  

  ) پيشداديان3  

  انياشكان) 4  

  رخ داد و فرجام آن چه بود؟در زمان كدام پادشاه اشكاني » حرّان«جنگ  -۱۹۹

  تسخير آتن و سلطۀ ايران بر آسياي صغير -) اردوان چهارم2  هيسور  يمرزها و ارمنستانتسلط روميان بر منطقۀ  -) اُُرد دوم1  

  پيروزي سورنا، فرمانده سپاه ايران -) اُُرد دوم4  يانروم مشهور سردارشكست كراسوس،  -) اردوان چهارم3  

  چگونه كتابي است؟ » ادستانماديان هزار د« -۲۰۰

  هاي زرتشتيان اي مشتمل بر تعاليم اوستا و اندرزنامه ) دانشنامه2  هاي عاشقانه به زبان پارتي اي از داستان ) مجموعه1  

  ي اسانس حكومت اواخر تا نشيآفر  آغاز از رانيا  ي سرزمينعموم خيتار ) 4  پهلوي زبان به يساسان عصر محاكمات و نيقوان از يا مجموعه) 3  

  چه وضعيتي داشت؟ انيسلوك حكومتدر دوران » تجارت« -۲۰۱

  . داد يم ليتشك ي)خوراك مواد و منزل اثاث( مردم ازيموردن اجناس را يتجار  يكاالها از يتوجه قابل بخش) 1  

  شدند. با دقت اجرا مي فروش و ديخر  به مربوط مقررات و نيقوان وافزايش يافت  يتجار ) نظارت بر امور 2  

  هاي ابريشم و ادويه، رونق چشمگيري پيدا كرد. از طريق راه نيچ و رانيا  انيم بازرگاني روابط) 3  

  .گرفت را ها آن يجا يتجمل ياياش ،عوض در و شد كاسته متيق ارزان يكاالها ۀمبادل حجم ز) ا 4  

  ، يكي از پادشاهان هخامنشي بود كه:»اردشير دوم« -۲۰۲

  .شد خارج انيهخامنش ٔهطريس از مصر ،او ييفرمانروا  دوران در) 2  .رساند قتل بهدعيان سلطنت را ، تمام محكومتش يابتدا در) 1  

  هجوم آورد. رانيا  به دهيد  آموزش ي وقو يسپاه با اسكندر او، زمان در) 4  شكست خورد. سيساالم ييا يدر  نبرد در اما كرد، تصرف) آتن را 3  

  ؟اند بوده كينزد و دور مناطق به صابون سنگ صدور و ديتول مهم مراكز از باستاني، هاي سكونتگاهكدام  -۲۰۳

  نكرما  استان در ييحي تپه و) جيرفت 2  ) شوش و چغاميش در استان خوزستان1  

  زاغه در استان قزوين تپه در كنگاور و تپه ) گودين4  ) تل ابليس در استان كرمان و سيلك در كاشان3  
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  ؟نيستدورٔه ساساني درست » و شهرسازيمعماري «كدام گزينه دربارٔه  -۲۰۴  44

  .بود رهيدا  شكل به ياشكان يشهرها همچون يساسان يشهرها ۀنقش و طرح) 1  

  ) طاق يا ايوان كسري، بخشي از ديوار كاخ تيسفون بود كه در كنار رود دجله ساخته شد. 2  

  .شد يم ينگهدار  نآ  درون مقدس آتش ساخته شدند كه يچهارطاق گنبد شكل به يمتعدد يها آتشكده) 3  

  بود كه هر قلعه رنگ نمادين خاصي داشت. شده ليتشك تودرتو ۀقلع هفت) استخر، پايتخت اول ساسانيان، از 4  

  به شرح كدام مورد اختصاص دارد؟ »ستونيب« ۀنوشت سنگ از ستون پنج -۲۰۵

  داريوش بزرگ به مزدا اهوره يسو از يشاه منصب يعطا) ا1  

  ها شورش سركوب و بزرگ وشيدار  ييرمانروا ف آغاز دوران عيوقا ) 2  

    در زمان فرمانروايي شاپور يكم انيروم ايرانيان و يها جنگ شرح) 3  

  ) چگونگي به اسارت درآمدن والريانوس (امپراتور روم) در زمان شاپور يكم4  

  است؟ نادرستو عقايد او » ماني«كدام گزينه دربارٔه  -۲۰۶

  .كرد عرضه را يد يجد  نييآ  ،ييبودا  و يحيمس ،يزرتشت يها يند  از ييها  آموزه بيترك) با 1  

  انسان را از جهان مادي و تاريكي برهانند. روح تا اند آمده يو از شيپ امبرانيپ و او داشت دهيعق) 2  

  . كرد هيهد  يكم شاپور به و نوشت »شاپورگان« عنوان با يكتاب در را خود هاي و انديشه ديعقا ) 3  

  گريختند. يساسان يامپراتور  يمرز  مناطق به او روانيپ و شد اعدام هرمز، اييفرمانرو  زمان در) 4  

  روند؟ شمار مي به» عصر نوسنگي«كدام موارد از جمله دستاوردهاي انسان در  -۲۰۷

    الف) ابداع چرخ سفالگري  

  ب) توليد پارچه از پشم حيوانات  

    پ) كشف آتش  

  دار ت) ساخت ابزارهاي سنگي تيغه  

  صيد آبزيان و پرندگان ث) گسترش   

  ) ت و ث4  ) پ و ت3  ) ب و پ2  ) الف و ب1  

  در روم باستان درست است؟» سياست و حكومت«كدام گزينه دربارٔه  -۲۰۸

  . گرفتند دست در را قدرت شاهان يجا به مردم ،يخارج تجارت گسترش و يانورديدر  ۀتوسع پي در) 1  

   .كردند دم از طريق مجلس سنا در ادارٔه امور كشور مشاركت مي) اشراف به واسطۀ مجمع نمايندگان و عامۀ مر 2  

  ) در نتيجۀ تغييراتي كه اوكتاويان در نظام حكومتي به وجود آورد، قدرت در اختيار يك فرد (آگوستوس) قرار گرفت.3  

  ي در روم روي كار آمد. االر س مردمنظام  يوع) قدرت اجرايي خود را از دست دادند و نامپراتورهاها ( آگوستوس زمان، مرور به) 4  

  اند؟ روي داده» خسرو انوشيروان«كدام وقايع زير در دورٔه فرمانروايي  -۲۰۹

  المندب و خليج عدن الف) نجات يمن از اشغال حبشيان و تسلط بر باب  

  عليه پادشاه  نيچوب بهرام نام به مشهور سرداران از يكب) شورش ي  

  روم و هند با يفرهنگ بادالتسترش مو گ رومندين يعلم جنبشپ) ايجاد يك   

  ها  ت) فراخواندن مزدك و پيروانش به يك مناظرٔه ساختگي به منظور به قتل رساندن آن  

  ) ب و پ4  ) الف و ت3  ) ب و ت2  ) الف و پ1  

  هاي تاريخي اهميت فراواني دارد؟ در مطالعات و پژوهش» كرونولوژي«چرا  -۲۱۰

  توجه مورخان بوده است.مورد  ربازيد  از يخيتار  يدادهايرو  به دادن شكل در وهوا) (آب يمياقل و يعيطب يها دهيپد  نقش) 1  

  زمان وقوعشان توصيف و تحليل كنند. بر اساسها را  كوشند آن اند و مورخان مي ) رويدادهاي تاريخي در زمان معيني به وقوع پيوسته2  

  .كند يم يبررس زين را يخيتار  حوادثو آثار  جينتا  ها، علل، زمينه بلكه شود، ينممحدود  گذشته يدادهايرو  نقل و ثبت به فقط خيتار  علم) 3  

  .كند يم كمك زين ندهيآ  ريمس ميترس و حال زمان درك به بلكه شود، ينم محدود گذشته به فقط يخيتار  يآگاه و شناخت ۀدامن) 4  

  

  است؟ نادرست تر كوچكحدهاي كدام گزينه دربارٔه تقسيم كشور به وا -۲۱۱

  تر خدمات است. ) هدف از اين كار، ادارٔه بهتر كشور و عرضۀ مناسب1  

  .دنابي مي رييتغ زمان و تيموقع با متناسب) اين تقسيمات ثابت نيستند و 2  

  ين آن است.تر  كوچكين واحد تقسيمات كشوري و روستا تر  بزرگ) استان 3  

  استان تشكيل شده است.  31ايران از  آخرين تقسيمات كشوري، بر اساس) 4  
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  ؟اند نبوده رو روبه يصنعت رشد باايران  يمركز و يشرق ينواحچرا  -۲۱۲  55

  ، غني نيستند.هياول مواد ريذخا و  معادن نظر از) 1  

  ندارند. ارياخت در مناسب ونقل حمل امكانات) 2  

  است.  هگرفت قرار يبردار  بهره مورد محدود صورت بهها  ) منابع آن3  

  است.  ، تعامل وجود نداشتهخدمات و صنعت ،يكشاورز ) ميان سه بخشِ 4  

  شده است؟» منطقۀ كوهستاني زاگرس«ي در ناهموار از يديجد يها شكلكدام عامل سبب ايجاد  ر،ياخ ۀده سه يط -۲۱۳

  هاي زاگرسي ) فرسايش بادي و افزايش وقوع توفان2  ها تر شدن رودها و حمل رسوبات توسط آن ) طغياني1  

  هاي انسان ) گسترش زندگي شهرنشيني و دستكاري4  زايي و ديناميك دروني زمين كوه يها تيفعال) 3  

  شوند؟ به ايران وارد مي» فصل گرم سال«هاي هوا در  كدام توده -۲۱۴

  خشك و گرم يهوا ٔهتودو  ) تودٔه هواي مرطوب موسمي2  ) تودٔه هواي مرطوب غربي و تودٔه هواي مرطوب موسمي1  

  ) تودٔه هواي سوداني و تودٔه هواي مرطوب موسمي4  و تودٔه هواي سوداني خشك و گرم يهوا ٔهتود) 3  

  درست است؟» پ«و » ب«، »الف«ايران است، كدام گزينه دربارٔه موارد » موقعيت مطلق«با توجه به تصوير مقابل كه بيانگر  -۲۱۵

  درجۀ شمالي 25مدار »: ب« -الجدي مدار رأس»: الف) «1  

  درجۀ جنوبي 25مدار »: ب« -السرطان مدار رأس»: الف) «2  

  درجۀ شرقي 44النهار  نصف»: پ« -درجۀ شمالي 25مدار »: ب) «3  

  درجۀ غربي 44النهار  نصف»: پ« -درجۀ شمالي 25مدار »: ب) «4  

  در كدام گزينه آمده است؟» چرا«و » طورچ«هاي  ترتيب پاسخ پرسش هاي اخير در ايران، به در رابطه با افزايش سريع جمعيت در دهه -۲۱۶

  هاي جمعيتي دولت سياست -) افزايش واردات مواد غذايي2  افزايش تعداد مهاجران -يتيجمع تعادل خوردن برهم) 1  

  ومير كاهش ميزان مرگ -) رونق صادرات نفت و واردات مواد غذايي4  افزايش ميزان مواليد -يدنيآشام آب بهبود) گسترش بهداشت و 3  

  روند؟ شمار مي به» ۀ اروميهاچيدر« تياهم كدام موارد از داليل -۲۱۷

  ي و انواع آبزيانماه پرورش و ياديصالف) امكان   

  منطقه يوهوا آب شدن معتدل در اچهيدر آبب) تأثير   

  ي در كف درياچهليفس هاي سوخت و يمعدن منابعپ) وجود   

  ت) وجود جزاير متعدد براي سكونت پرندگان مهاجر  

  ) ب و ت4  ) ب و پ3  ) الف و ت2  ) الف و ب1  

  است؟ چرا؟» سكونتگاه«از ديدگاه جغرافيا، كدام تصوير بيانگر  -۲۱۸

بـه هـر مكـاني كـه تعـدادي از افـراد آن را بـراي  -»الف«) تصوير 1  
  گويند.  سكونت برگزيده باشند، سكونتگاه مي

 عوامـل كـه ي اسـتمسـاكن ۀمجموعـ ،سـكونتگاه -»ب«) تصوير 2  

  . دارند نقش آن گيري در شكل يانسان و يعيطب

 و شيآسـا  براي كه مكاني هر به سكونتگاه - »ب« و »الف« تصوير دو هر )3  
    شود. مي اطالق رود،  كار به انسان ياتيح و يستيز  نيازهاي رفع

 مكان، كي در انسان شدن ساكن با -»ب«و » الف«) هر دو تصوير 4  

  و به مرور گسترش يافتند.  هاي اوليه پديد آمدند سكونتگاه

  ؟ ستين ممكن ايجغراف دانش بدون يطيمح يها تيظرف و ها توان شناخت چرا -۲۱۹

  .دنكن يم عمل هم با ارتباط در ييا يجغراف  طيمح عوامل و اجزا) 1  

  ند. ك يم يبررس و مطالعه ط،يمح با را انسان متقابل روابط) جغرافيا 2  

  جغرافيايي مؤثر است.  طيمحدر  تعادل يبانسان در حفظ يا تخر  عملكرد) 3  

  .دهد يم انجام را خود مطالعات و ها يبررس، گريد  علوم يها افتهي ) جغرافيا با استفاده از4  
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  درست است؟» ين درياچۀ جهانتر بزرگ«كدام گزينه دربارٔه  -۲۲۰  66

  بود. دهيپوشان ار  يشمال ٔهكر مين اعظم بخش يزمانكاسپين است كه  ميعظ يايدر  يايبقا  از) 1  

  .است شده دهيكش شرق در شمال ايران به غرب امتداد در كه است يبزرگ يآب ۀپهن) 2  

  .است آزاد يها آب سطح از متر باالتر 28آن، چيزي حدود  آب سطح) 3  

  .است متفاوت آب، سطح راتييتغ به باتوجه آن مساحت) 4  

  اند؟ كدام ها جلگه شيدايپ عللترين  مهم -۲۲۱

  سنگ مقاومت و نيزم ساختمان ،آبرفت تراكم ،آب عمق) 1  

  ، تراكم آبرفت، جريان رودهاي طغياني و نوع خاكايدر  حركات) 2  

  آب يعموم نوسانات و ييا يدر  يها انيجر  سنگ، مقاومت ن،يزم ساختمان) 3  

  نيزم ساختماني، جريان رودهاي طغياني، سونام يي وا يدر  يها توفان مد،و ر ز ج) 4  

  وهواي ............... دارد.  شود كه آب ، يك كمربند ............... تشكيل مي علت ............... الجدي، به مدار رأسدر اطراف  -۲۲۲

  گرم و خشك -پرفشار جنب حاّره -) سنگيني و فرونشيني هوا2  گرم و مرطوب -فشار جنب حاّره كم -) سنگيني و فرونشيني هوا1  

  گرم و خشك -فشار جنب حاّره پر -) سبكي و صعود هوا4  گرم و مرطوب -جنب حاّرهفشار  كم -) سبكي و صعود هوا3  

  ترتيب چگونه است؟ به» ب«و » الف«وهواي مناطق  باتوجه به تصوير مقابل، آب -۲۲۳

  ابري و باراني -) آرام و پايدار1  

  ناآرام و توفاني -) آرام و پايدار2  

  آرام و پايدار  -) ابري و باراني3  

  ناآرام و توفاني -ري و باراني) اب4  

رشـت و «و شـهرهاي » بيرجنـد و زاهـدان«وهوايي شهرهاي  ترتيب، ويژگي مشترك آب در ايران، به» وهوا انواع چهارگانۀ آب«باتوجه به  -۲۲۴
  كدام است؟» گرگان

  الرطوبت نسبي با -) بارندگي كم و خشكي هوا2  افزايش بارندگي با افزايش ارتفاع -) تعّرق اندك1  

  اعتدال دما در طول سال -) اختالف شديد دما4  پوشش گياهي غني -) ميانگين دماي باالي ساليانه3  

  ؟است مهم تيجمع راتييتغ بحث در »مهاجرت« ۀمطالعچرا  -۲۲۵

  .شوند يم جا جابه مشترك، يا عوامل عامل خاطر به منطقه اي محل كي ساكنان يۀكل اي خانواده نيچند  ) گاهي1  

  .است افتهي شيافزا  گذشته به نسبت يي افرادجا  جابه و حركت ونقل، حمل ليوسا  و يفناور  شرفتيپ با) 2  

  .رود يم شمار به رياخ يها دهه در ها مهاجرتانواع  نيتر  مهم از شهرها به انييروستا  مهاجرت) 3  

  توان محاسبه نمود.  ) درصد رشد جمعيت را تنها پس از لحاظ كردن تعداد مهاجران مي4  

  

  دربارٔه دانش منطق كدام گزينه درست است؟ -۲۲۶

  شود. ) دانشي است كه با كشف قواعد انديشيدن باعث ايجاد تفكر در ذهن مي1  

  ) قواعدي است كه دانستن آن براي جلوگيري از افتادن در خطاهاي ذهني و مغالطات كافي است.2  

  كند. ل بنايي در ايجاد يك بناي فكري مستحكم، مواد الزم براي آن را تهيه مي) دانشي است كه مانند يك شاقو 3  

  هاي گذشته است و بايد بيشتر آن را بياموزد و به كار ببندد. ) دانشي است كه نياز بشر امروزي به آن بيش از انسان4  

  كدام گزينه دليل تقسيم علم منطق به دو بخش تعريف و استدالل است؟ -۲۲۷

  ) تأكيد منطق بر آموزش شيؤه درست انديشيدن2  ۀ منطق در جلوگيري از خطاي انديشه) وظيف1  

  بندي انواع خطاهاي ذهن  ) تالش منطق براي دسته4  ) تقسيم دانش به دو دستۀ تعريف و استدالل3  

  ؟نداردوجود » شيؤه نگارشي كلمات«در كدام گزينه احتمال بروز مغالطۀ  -۲۲۸

  ها نقش مؤثري داشته باشد. ند در روابط تجاري و داد و ستد با همسايهتوا ) ارز اين كشور مي1  

  كيست؟ گفت: آن كسي كه دخترش در خانۀ اوست.  ) از او پرسيدم خليفۀ به حقّ پيامبر 2  

  هاي كالس خواست تا هجاهاي كلمۀ كشتي را تعيين كنند و بنويسند. ) معلم از بچه3  

  فهان به شهر ما آمده است.) او براي بازديدي پنج روزه از اص4  
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  دربارٔه عبارت زير كدام گزينه درست است؟ -۲۲۹  77

گويـد:  كارمند مـي، ولي اش را تغيير دهد حساب، زندگي خواهد تا با دست بردن در چند صورت شخصي از يك كارمند مسئول امور مالي مي«  
  »»گر دستانت شكسته است!م«گويد:  آن فرد با تعجب مي». ها دست بزنم توانم به حساب من نمي«

  است. » لياقتي عرضگي و بي بي«در پايان اين عبارت، داراي داللت مطابقي بر معناي » مگر دستانت شكسته است!«) جملۀ 1  

  زيرا معلوم نيست خودش فاعل است يا كارمند. ،مغالطۀ ابهام در مرجع ضمير دارد» حساب دست بردن در صورت«) عبارت 2  

  ها با هم، مغالطۀ توسل به معناي ظاهري رخ داده است.  و اشتباه گرفتن آن» نتوانستن«طر معاني مختلف كلمۀ ) ظاهراً به خا 3  

  نشانۀ فهم معنايي دور از ذهن است.» مگر دستت شكسته است«) احتماالً در اين عبارت مغالطۀ اشتراك لفظ وجود دارد؛ چون 4  

  كنندٔه اين دو مفهوم باشد؟ تواند معرفي ق مشترك باشند، كدام گزينه نميدر بعضي مصادي» ب«و » الف«اگر دو مفهوم  -۲۳۰

  ) ايراني و آسيايي4  ) آجر و ديوار3  اي زاويه ) مثلث و سه2  ) پيراهن و آبي1  

  رو مطابق است؟ كدام گزينه با شكل روبه -۲۳۱

 د: مادر -ج: زن -ب: مدير دولتي -) الف: كارمند1  

  د: مادر -ج: داراي فرزند -ولتب: كارمند د -) الف: مدير2  

 د: پدر  -ج: مهندسِ مرد -ب: كارمندِ مرد -) الف: مرد3  

  د: ديپلمه -ج: دانشجو -ب: زن -) الف: كارمند4  

ترتيب روابط  استفاده شود، به» امر عام تعريف صحيح«استفاده شود يا فقط از » امر خاص تعريف صحيح«اگر در يك تعريف مفهومي فقط از  -۲۳۲
  كدام خواهد بود؟» تعريف«و » مفهوم مجهول«ن بي

  تساوي -) عموم و خصوص مطلق2  عموم و خصوص مطلق با عام بودن مفهوم مجهول -) تساوي1  

  عموم خصوص مطلق  -) عموم و خصوص مطلق4  عموم و خصوص مطلق با عام بودن تعريف -) تساوي3  

 بگوييم: كه است آن مانند اند، كرده كوتاهي واكسن تزريق در ها آن همۀ كه برسيم نتيجه اين به تثنا،اس بدون كرونا به مبتال بيماران همۀ بررسي از اگر - ۲۳۳

  هاي ايراني هم حادث و فاني هستند. پس بر اساس يك استدالل قياسي، همۀ انسان ،ها حادث و فاني هستند ) چون همۀ انسان1  

  ن استداللي است كه در آن مقدمات، ضرورتاً نتيجه را در پي دارند.دست آمده است و اي پرسي به ) رأي اكثريت با يك همه2  

  شود. ايم و اين يك استقراي تمثيلي محسوب مي ) از شباهت گروهي از بيماران، براي تسريِ حكم به گروه ديگر بهره برده3  

  ايم. ك بيماري دست يافتههاي زياد، متنوع و تصادفي به يك حكم كلي دربارٔه ي ) بر اساس يك استقراي قوي با نمونه4  

  كدام قضيه از نظر كلي يا جزئي بودن موضوع با بقيه متفاوت است؟ -۲۳۴

  پرست هستند. ) همۀ مردم ايران غيور و وطن2  ) مردم ايران هميشه هوشيار هستند.1  

  ) مردم ايران حدود هشتاد و پنج ميليون نفرند.4  ) بعضي مردم ايران بانشاط و پرانرژي نيستند.3  

  درست باشد؟ تواند نميهر دو صادق باشند، كدام گزينه » بعضي الف ب نيست«و » بعضي الف ب است«اگر دو قضيۀ  -۲۳۵

  ب: حيوان  -) الف: ناطق4  ب: ثروتمند -) الف: مرد3  ب: شاعر -) الف: انسان2  ب: سفيد -) الف: انسان1  

  توان گفت: ...............  ترتيب مي بارٔه اصل آن و صدق و كذب خودش بهمتضاد متداخل يك قضيۀ صادق است. در» هر الف ب است«قضيۀ  -۲۳۶

  كاذب است. -) سالبۀ جزئيه است2    صادق است. -) موجبۀ جزئيه است1  

  نامعلوم است. -) سالبۀ جزئيه است4  نامعلوم است. -) موجبۀ جزئيه است3  

  است؟ هنتيجۀ كدام رابطه يك قضيۀ جزئي -۲۳۷

  ) متضاد متداخل يك قضيۀ سالبۀ جزئيه2  يك قضيۀ موجبۀ كليه) متداخل متناقض 1  

  ) عكس مستوي متناقض يك قضيۀ موجبه جزئيه4  ) عكس مستوي متداخل يك قضيۀ موجبۀ كليه3  

  ت؟ كافي اس» نسبت قضيه«اي كه نه در صدق و نه در كذب با قضيۀ معرفي شده جمع نشود، تغيير دادن  در كدام گزينه براي ساختن قضيه -۲۳۸

  دهد. اي كه شاعر بودن را به برخي از مردان نسبت مي ) قضيۀ موجبه2  كند. تهران نفي مي اي كه آلودگي را از شهر ) قضيۀ سالبه1  

  دهد. اي كه خبر از آلودگي هوا در بيشتر روزهاي پاييز مي ) قضيۀ موجبه4  كند. هاي بورسي مي اي كه نفي ضرردهي از شركت ) قضيۀ سالبه3  

هـا  شكل يكي از ايـن سـياره اي دارند، تصويري از مدار بيضي هاي منظومۀ شمسي مدار دايره پاسخ به كسي كه مدعي است همۀ سياره در -۲۳۹
اي نيستند. اگر او همچنان بر ادعاي خود اصرار كنـد،  هاي منظومۀ شمسي دايره شود كه بعضي از مدارهاي سياره گيري مي نشان داده و نتيجه

  توان گفت؟ يدربارٔه وي چه م

  ) به خاطر خودخواهي و غرور دچار مغالطۀ توسل به احساسات است.1  

  نمايي شده است. ) به خاطر كلي بودن ادعاي مطرح شده، دچار مغالطۀ بزرگ2  

  پوشي شده چون مثال نقض را نپذيرفته است. چشم قابل ) دچار مغالطۀ استثناي3  

  ، دچار مغالطۀ ايهام انعكاس شده است.) به خاطر تغيير محمول در قضاياي مطرح شده4  
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  تواند معتبر باشد؟  كدام قياس اقتراني مي -۲۴۰  88

  ) قياس شكل اولي كه مقدمۀ اول آن موجبۀ كليه و مقدمۀ دومش سالبۀ كليه است. 1  

  هاي موجبۀ كليه هستند. ) قياس اقتراني از شكل دومي كه هر دو مقدمۀ آن قضيه2  

  مقدمۀ اول آن موجبۀ جزئيه و مقدمۀ دوم آن سالبۀ جزئيه است. ) قياس شكل سومي كه 3  

  ) قياس شكل چهارمي كه مقدمۀ اول آن موجبۀ جزئيه و مقدمۀ دوم آن موجبۀ كليه است.4  

م، كـدام جا كنيم و ساير اجزاي قياس را ثابـت نگـه داريـ اگر مقدمۀ دوم يك قياس اقترانيِ معتبر از شكل دوم را با عكس مستوي آن جابه -۲۴۱
  گزينه دربارٔه آن درست است؟

  ) قياس جديد، يك قياس شكل اول خواهد بود كه اگر مقدمۀ دومش سالبه باشد، معتبر است.1  

  زيرا شرط سوم اعتبار را ندارد. ،شود كه نامعتبر است ) يك قياس جديد از شكل اول تشكيل مي2  

  شرط دوم اعتبار در آن برقرار نيست.) قياس جديد يك قياس نامعتبر شكل چهارم خواهد بود كه 3  

  ) قياس جديد يك قياس شكل چهارم است كه اگر مقدمۀ دومش موجبه باشد، نامعتبر خواهد بود.4  

  كدام گزينه منفصل حقيقي است؟ -۲۴۲

  ) هر شئ در واقعيت يا رشدكننده است يا زنده نيست.2  دارد يا نمرات قبولي. 17) هر كارنامه يا نمرات زير 1  

  ) خودكارهاي جامدادي من يا آبي هستند يا قرمز. 4  رود يا به دانشگاه. هر پسري پس از ديپلم يا به سربازي مي )3  

  ها معتبر است؟ در كدام گزينه قياس استثنايي اتصالي به دليلي متفاوت با ساير گزينه -۲۴۳

  دش انسان قدرتمندي است.) هر انساني كه اهل علم باشد قدرتمند است. دكتر رضايي به خاطر علم زيا1  

  كند. ) جوان كه ورزشكار باشد سالمت روان هم دارد و چون اين جوان سالمت رواني ندارد، قطعاً ورزش نمي2  

  ايد. قطعاً تمركز كافي نداشته، پس پيروز نشديد، ولي ) در اين بازي هم پيروز خواهيد بود اگر تمركزتان را حفظ كنيد3  

  ايم. به شمال نزديك نشده ؛ بنابراينشود. اينجا رطوبت زيادي ندارد برويم رطوبت هوا بيشتر ميشمال  سمت به) هر چقدر 4  

  شود: ...............  هاي مادري كه به خاطر راضي كردن فرزند جوانش براي انصراف از ادامۀ زندگي در خارج از كشور ريخته مي اشك -۲۴۴

  نهاد زيرا در پي غلبه بر مخاطب است. توان نام جدل بر آن اي است كه مي ) مغالطه1  

  ) مانند تالش يك فروشنده براي راضي كردن مشتريان، هدفي مشترك با خطابه دارد.2  

  شود. كدام از اهداف يك استدالل را شامل نمي ) مغالطۀ توسل به احساسات است و هيچ3  

  آن قانع كردن است.  ولي هدف ،گذاري است ) هرچند داراي مغالطۀ در اثر عوامل روانيِ تله4  

  پذيرش است؟ قابل دربارٔه عبارت زير كدام مورد بيشتر -۲۴۵

سنجي دقيقي كه در اين پروژه ديده شده و تأييد تمام كارشناسان شركت را نيـز بـه  مدير طرح: من مطمئنم كه به خاطر محاسبات و امكان«  
هـا  آن ي وارد نشد، هيئت مديرٔه محترم با درايت و حُسن توجهي كـه دراشكالها  آن همراه داشته و مشروح اين داليل عرضه شده است و به
  »سراغ داريم به اجراي اين طرح رأي مثبت خواهند داد.

  اي رخ نداده است. مغالطه  ها هيچ ) احتماالً در اين عبارت1  

  ) در اين عبارات مغالطۀ توسل به احساسات محتمل است.2  

  است تا هيئت مديره راغب به پذيرش طرح شود.گذاري  ) قطعاً داراي مغالطۀ تله3  

  خورد.  نمايي به چشم مي ) به خاطر تعريف و تمجيد زياد، احتمال بروز مغالطۀ بزرگ4  
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سال تحصیلی
۰۰-۰۱

دفرتچـۀ پاسخ های ترشیحی
آزمون آزمایشی ۵ فروردین۱۴۰۱ (مرحلۀ ۱۰)

ویژۀ داوطلبان آزمون رسارسی سال ۱۴۰۱
گروه آزمایشی علوم انسانی
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 اسکن با توانید می شام گرامی، داوطلب

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

  شوید. وارد دو گزینه مؤسسه
 gozine2.ir 

      

    
  
  
  

  

  
  ۰۰ -  ۰۱ تحصیلی سال
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سؤال طراحان اسامی
عمـومی هـای درس ریحیـتشـ پاسخ

 اختصاصی های درس ریحیـتش پاسخ 

  

۲  
۳  
    مهم  رهایتذک   ۱۵

  

  

 ۱۴۰۱ فـروردین ۱۲ جمعـه روز در دو، گزینـه ۱۱ مرحلـۀ آزمایشـی آزمون 

 گردد. برگزار می

  ماننـــد خـــود طالیـــی خـــدمات از اســـتفاده جهـــت گرامـــی، طلـــبداو 

 هـای آزمون پیش مسـتمر، های سنجش آزمون، از بعد هوشمند های کارنامه

 کمــک هــای جزوه هوشــمند، اشــکال رفــع دو، گزینــه ســؤال بانــک آنالیــن،

 داوطلبـی از شـامرۀ اسـتفاده با و... ، دو های گزینه آزمون آرشیو آموزشی،

 سـایت وب وارد عبـور) رمز عنوان (به خود کد ملی و بری)کار  نام عنوان (به

 شوید. gozine2.irwww.آدرس  به دو گزینه
 رمـزی  هامن شام عبور رمز اید، کرده نام ثبت اینرتنتی که صورتی در

  اید. منوده انتخاب خودتان که است

 ــه ــون های کارنام ــی آزم ــ آزمایش ــورت به ۱۰ ۀمرحل ــل، ص ــا کام ــلۀ ب فاص
ــانی ــاهی زم ــس کوت ــون از پ ــابق آزم ــۀ مط ــده، اعالم اطالعی ــر ش روی ب
گیـرد. می قـرار gozine2.irwww.آدرس  بـه دو گزینـه اینرتنتـی پایگاه

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

 پیگیری منایید. خود شهر
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 ۱۴۰۱رسارسی آزمون داوطلبان ویژۀ علمی هیئت 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 فشین محیامسئول درس: 

  الدین امیرحسین محی الدین  افشین محی غالمی  ابوالفضل
 نرگس موسوی

|...................(عمویم و اختصایص)زابن عریب 
 پویا رضادادمسئول درس: 

  کاظم غالمی  مصطفی خاکبازان  بخش عامر تاج عمومی:
  پویا رضاداد  حمید جوهری  مهدی ترابی

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

زهرا محمدی اکرب آخوندی  علی محمد کریمی  علیرضا دلشاد 

|.............................................. زابن انگلییس
 احسان حیدریمسئول درس: 

  امیرحسین مراد ریشی سید میالد ق
 علیرضا حافظیان جواد علیزاده 

ــی گـروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ            ریاضـ
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  ریاضیات
  مسئول درس:

سید امیرمحمد سید شاکری

|.......... گروه ریایض  
 

  

  یارس ارشدی  زاده  حسین شفیع مهرداد کیوان 
 زاده رسول حاجی میراسالمی  محسن سید یرضا رشیف خطیبی عل

 زاده علی افضل|........... گروه تجریب

 فراهانی علی شهرابی|.......... 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
  منصور داوودوندی - فرد حمید فداییمسئولین درس: 
 هادی داوودوندی

 احمد رضوانی بهمن شاهمرادی  علی نعیمی 

|............................................................ شیمی
 یاسر عبداّلهیمسئول درس: 

 علی فرزادتبار پور  راهیمبهنام اب ماشاءا... سلیامنی 

|............................................. شنایس زیست
 اسفندیاری اشتر مالک درس: مسئول

 زاده قلی علی حسن نشتایی بهرام میرحبیبی  محمد پازوکی 

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

ــیا گروه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   نسان
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|............................................................ اقتصاد
 امیر محمدبیگیمسئول درس: 

 امیرحسین بلبلی

|....................................... ادبیات اختصایص
 پیرو محمدرضا درس: مسئول

 لفضل قاضیابوا

|............................................................... اتریـخ
 فاطمه بمانی درس: مسئول

 زهرا نعمتی

|............................................................ جغرافیا
 فاطمه بمانی درس: مسئول

 زهرا نعمتی

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

 محمدزمان کبیر

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

حمید سودیان حسین صادقی  پور  مجید قدرتی مودی  محمد علی

|................................................. شنایس روان
 سّیده ضحی سکاکیمسئول درس: 

 محسن پیرحسینلو سیمین زاهدی 
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۱ فروردین ۵ آزمون عمومـی های درس ترشیحی پاسخ
  

  
  ۱فارسي  ۱۵۳تا  ۱۵۱هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱

  :اه بررسي گزينه  
  معني درست است.  ۳ضامن : سخن: حديث/ انديشه: تيمار/ كفيل: ۱گزينۀ   
  معني درست است.  ۴: نگاهداشت: تيمار/ فرومانده: خيره/ لطف: فضل/ گشايش: فرج ۲گزينۀ   
  معني درست است.  ۲: احسان: فضل/ عشق: سودا ۳گزينۀ   
  معني درست است.  ۳: حيران: خيره/ سخن: حديث/ هوس: سودا ۴گزينۀ   
  ۱فارسي  ۱۸تا  ۱۰هاي  درس*  توسطم: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲

  ها:  معني صحيح واژه  
  : افسر: تاج، ديهيم، كاله شاهي۱گزينۀ   
  : تاكستان: باغ انگور، باغي كه در آن تاك كاشته باشند.۲گزينۀ   
  : مائده: نعمت، طعام۴گزينۀ   
  ۱فارسي  ۹تا  ۱هاي  درس* متوسط  : *سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۳

  شوند: ترتيب ديده مي هاي صورت سؤال در ابيات زير به همترادف واژ  
  ج) باد بهار: صبا  ب) مهلكه: ورطه    دم: فلق ه الف) سپيد  
  ) رعنا: زيباه    د) مشتاق: مولع  
  ۱فارسي  ۱۶۱تا  ۱۵۴هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۴

  :اه معني درست واژه  
 زابولج و همكد ردا: لباس بلند و بي -۲    جافي: ستمكار، جفاكار -۱  
  ۱امالي جامع فارسي *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۵

  موارد نادرست:  
 صواب د) ثواب   اند قدمي گذارده اند  ب) قدمي گزارده  
  ۱امالي جامع فارسي *  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۶

  ها: امالي درست واژگان در ساير گزينه  
 : ادا و اطوار۳گزينۀ   : تره خُرد كردن۲گزينۀ   : زبون و خوار۱گزينۀ   
  ۱فارسي  ۱۵۴تا  ۱۵۱هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۷

  :اه بررسي گزينه  
  .ددرگ احتياط و دورانديشي) تو، سدّ اين جهان شود، مرگ حيران از دنيا بازمي : اگر حزم (۱گزينۀ   
  خويشاوند) من است. : گفتم عشق تو قرابت و خويش (۲ۀ گزين  
  : بت ما از ما فراغ دارد (از ما آسوده است و به ما توجّهي ندارد).۳گزينۀ   
  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۸

  ».عارهاست«و » ايهام«با  ۳شوند و گزينۀ  رد مي» جناس همسان«با  ۴و  ۲هاي  گزينه  
  :۱  ها مطابق گزينۀ بررسي آرايه  
  پوستان)/ غم و شادي الف) تضاد: روم (نماد سفيدپوستان) و زنگ (نماد سياه  
  ».صفاي سينۀ اهل معرفت«استعاره از » آينه«است و » زاهدان«استعاره از » زنگيان«ب) استعاره:   
  بقيه -۲جاودان  -۱ج) ايهام: باقي:   
  از موسيقي) و بساز (فعل) جناس همسان: ساز (س  د)  
  است.» گلستان و صحرا«مجاز از » چمن«) مجاز: ه  
  ۱فارسي  ۵۰و  ۴۹هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۹

  .تسين لوبق لباق »بارش« ينعم رد و تسا »يمئاد« ينعم هب طقف اريز ،دزاس ايهام نمي» مدام«در اين گزينه   
  :اه ساير گزينه  
  جنرطش رد يا هرهم مان -۲ هرهچ -۱ :»خر« /جنرطش رد يا نام مهره -۲نام حيوان  -۱»: اسب: «۱نۀ گزي  
  به ترك خويشاوند و بيگانه بگو -۲به ترك خود و بيگانه بگو  -۱ايهام دارد: » خويش: «۲گزينۀ   
  سيالب اشك از چشمانم جاري شد:» دور از رخ تو: «۴گزينۀ   
  به دور از تو (دور از جان تو)! سيالب اشك از چشمانم جاري شد. -۲تو سيالب اشك از چشمانم جاري شد در دوري و فراق از رخ  -۱  
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  هاي ادبي جامع آرايه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۰
  .تسا ليلعت نسح ۀيارآ دقاف تيب اما ،دنشاب ترتيب استعاره از زلف، صورت، ابرو و صورت مي به» شب، مه، طاق خضرا و آفتاب«در اين گزينه   
  :اه ساير گزينه  
  : اغراق: زلف يار توان به دام انداختن پرندگان و ماه آسمان را دارد/ تشبيه: زلف به كمند۱گزينۀ   
  دست و است/ تشبيه: وصل به شاخه  -: جناس: وصل و اصل۲گزينۀ   
  وفا : تضاد: جفا و وفا/ تشخيص: دست داشتن جهان و بازو داشتن۴گزينۀ   
  هاي ادبي جامع آرايه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۱

  :هستند زير هاي بيت به شرح آرايه  
  ترتيب با الله و گرم متناسب است. ايهام تناسب: داغ در معناي درد و رنج پذيرفته است و معناي نادرست آن يعني سياهي درون الله و گرما به  
  جناس: دم و در  
  ستعاره: چهرٔه سنگتشخيص و ا  
  تضاد: افسرده و گرم  
  تعليل و تناقض و تشبيه در بيت وجود ندارد.   هاي حسن آرايه  
  ۱فارسي  ۸۰و  ۷۹هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۲

  بررسي جمالت:  
  مجموعاً يك جملۀ مركّب بسته) جملۀ وا جملۀ هسته) كه سالح پيكارت را ندارم ( الف) من بندوار به زنهارت آمدم (  
  )هتسه ۀلمج ۀياپ مه ( تراب مشك يم و )هتسه ۀلمج ( سفن مشك جملۀ وابسته)، مي طاقت هستم ( ب) اگرچه من چون مور ضعيف بي  

  هتسه ۀلمج ود اًعومجم
جملۀ وابستۀ دوم)  تا فراق ديدارت را نبيند (جملۀ وابستۀ اول)،  باز نشود) ( جملۀ هسته) كه [ديده] بي تو برنكند ( ج) شايسته است (  

 مجموعاً دو جملۀ وابسته  
پايۀ جملۀ ساده)، تو گريزان هستي (جملۀ ساده) و ما طلبكارت [هسـتيم]  جمله ساده) و دوستان مشتاق [هستند] (هم د) تو ملول هستي (  

  مجموعاً چهار جملۀ ساده پايۀ جملۀ ساده)  (هم
  بكّرم ۀلمج دقاف و هداس ۀلمج كي  يرادن راديب ياه آلود، غمي از چشم چشم خواب ) تو با اين هر دوه  
  ۱فارسي  ۱۳۶ ۀصفح* دشوار : * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۳

  ها: هاي پسين در گزينه بررسي وابسته  
  وابستۀ پسين ۵چشم فتّان/ كيد سحر: غالم چشم/ ) غالم لب/ لب ضحّاك/ ۱  
  وابستۀ پسين ۳گفتن دري:  ا/ بلبل عاشق/ سخنسر ) بلبل دستان۲  
  وابستۀ پسين ۴) رونق باز/ بازار آفتاب/ بازار قمر/ دكان تو: ۳  
  وابستۀ پسين ۴) بالي عشق/ عشق تو/ بنياد زهد/ بيخ ورع: ۴  
  ۱فارسي  ۱۱۵ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۴

  افه است:از نوع حرف اض» را«، ۲در ابيات گزينۀ   
  وپيچ جهان باشد؟ ب) براي آن دلستان چه غمي از خم  
  د) براي دردمندان رگي كز نيشتر جدا باشد، مثل رشتۀ سازي است كز مضراب دور افتاده است.  
  بررسي ساير ابيات:   
  داند.  در بيت الف، مفعولي است: پنداري من را نامحرم مي» را«الف)   
  ه از روزن نيست.ج) فكّ اضافه: روشنيِ خانه آين  
  ۱فارسي  ۱۴۲و  ۱۳۶هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۵

  صورت مرتب شدٔه بيت به همراه نقش برخي كلمات آن:  
ربِ منادا)، آخـر، يـا چگونه) نشنوي؟ يارب ( مفعول) چون ( قيد) فرياد را ( اليه) هستي، پس ( مسند) جان (مضاف نهاد] داور ( [تو   

  قيد) نشنوي؟ چگونه  هستۀ گروه مفعولي است بنابراين مفعول است) چون (» يارب(«فريادخوان را 
  ۱فارسي  ۱۹ ۀصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۶

  :اه بررسي حذف فعل در گزينه  
  يظفل  ]تسا[ مادك هر و تسا مادك هاچ هك يا هن هگآ :۲ ۀنيزگ                         ييانعم  ... هك ]مروخ : به دوستي [سوگند مي۱گزينۀ   
  : اي دوست: مناداست و منادا حذف به قرينۀ معنايي دارد.۴گزينۀ   معنايي : جهدي [كن] كه... ۳گزينۀ   
  ۱فارسي  ۴۷و  ۴۱، ۳۹، ۳۵هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۷

  :اه بررسي گزينه  
  توملا ۀقئاذ سفن لك  )ديآ يم همه غارس هب گرم سپ( دندنام يم ناناوج و دندرم ر مرگ به سن و سال بود، پيران مي: اگ۱گزينۀ   
چهرٔه يار و بيت در وصف زلف يار و زيبايي يار است و ارتباطي با » آفتاب«زلف يار است و مقصود از » تير شب«: در اين بيت منظور از ۲گزينۀ   

  ل بيت ندارد.شده در مقاب جملۀ درج
  قشاع يرادافو  مزرو : صد بار هم بميرم باز عشق مي۳گزينۀ   
  لمّحت يزاسراك  مينك : با تحمل دشمن را به دوست تبديل مي۴گزينۀ   
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 ۱فارسي  ۵۵ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۸
  .ديآ يمن شرظن هب هار ياه يتخس اي تسا ربخ يب هار ياه ختياين است كه كسي كه عاشق است از س ۱مفهوم مشترك بيت سؤال و گزينۀ   
  :اه مفهوم ساير گزينه  
  : دشواري راه عشق و اشتياق عاشق۲گزينۀ   
  اند. : دشواري راه عشق/ دلسوزي نسبت به كساني كه گرفتار هجران و فراق شده۳گزينۀ   
  .دوش : نابرده رنج گنج ميسّر نمي۴گزينۀ   
 ۱فارسي  ۷۵ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۹

 ترابع دننامه اه هنيزگ رياس موهفم اما !دراد هانگ دِوخ زا رت شاعر به اين نكته پرداخته كه در روز قيامت، عذر گناه عقوبتي سنگين ۴در گزينۀ   
 .اوبُسَاحَتُ نْاَ لَبقَ اوبُسِاحَ :تسا »يباسحدوخ« لاؤس تروص

  ۱فارسي  ۱۰۵ ۀصفح*  متوسط: * سؤال خصاتمش ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۲۰
 ييالب ره تلع و لماع ينعي ؛تسين ريبدت ار هدركدوخ هك تسا نيا اه شكايت از جور و جفاي يار است، اما مفهوم ساير گزينه ۱مفهوم گزينۀ   
  !ميتسه نامدوخ ،ديآ يم نامرس هك
 ۱فارسي  ۱۶ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲۱

شود و شـاعر  مقابل اين مفهوم ديده مي ۳توان رسيد. در گزينۀ  مفهوم اصلي اين است كه با تواضع به بلندمرتبگي مي ۴و  ۲و  ۱هاي  در گزينه  
  است و نبايد هيچ وقت سركشي و غرور را كنار گذاشت.  معتقد است به خاطر تواضع، دشمنش او را مثل پل كرده

  ۱فارسي  ۶درس *  متوسط: * لسؤا مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲۲
  به همين مفهوم اشاره شده است. ۳باد صبا خبررسان ميان عاشق و معشوق است و دل عاشق در زلف معشوق منزل دارد. در بيت سؤال و گزينۀ   
  مفهوم ساير ابيات:   
  : باد صبا با گيسوانش خاك راه معشوق را رُفته است.۱گزينۀ   
   شود. تابي عاشق مي خواهد با باد صبا گيسوانش را پريشان نكند؛ زيرا باعث بي مي از معشوق ۴و  ۲هاي  در گزينه  
  ۱فارسي  ۱۴و  ۶، ۵هاي  درس*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲۳

  مفهوم ابيات:   
  بيند و اين سخن بر اهل معني آشكار است. جا معشوق را مي الف) عاشق همه  
  باطن بايد از ظاهر گذشت.(ترجيح باطن بر ظاهر)ج) براي رسيدن به معنويت و   
 ۱فارسي  ۱۰ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۲۴

   .تسا »ناهج ياه تجلّي خداوند در پديده« ۱مفهوم بيت سؤال و گزينۀ   
  :اه مفهوم ساير گزينه  
  راهب لصف ياه : توصيف زيبايي۲گزينۀ   
  بهار: زيبايي معشوق در فصل ۳گزينۀ   
  .دوش يم رت : در فصل بهار، عاشق، شيداتر و عاشق۴گزينۀ   
  ۱فارسي  ۱۴۳ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲۵

 لاؤس تروص تيب دننامه اه شاعر از غفلت عشّاق شكايت دارد كه چرا از معشوق آشكار شده غافل هستند، اما مفهوم ساير گزينه ۳در گزينۀ   
  .تسه اج همه رد قوشعم هك تسا نيا

 

  ۱عربی، زبان قرآن  ۵۹صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۶
  ها) )/ کیف کان: چگونه بوده است (رد سایر گزینه۴)/ الّذین ِمن قبل: پیشینیان (رد گزینۀ ۲سیروا: گردش کنید، بگردید، سیر کنید (رد گزینۀ   
  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۲صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱خ: گزینۀ پاس -۲۷

هـا)/  کند آن را (رد سـایر گزینـه کند آن را، یاری می ها)/ تُساعدها: کمک می للمدرسة عدیٌد ِمن ...: مدرسه بسیاری از ... دارد (رد سایر گزینه  
  )/ ۳و  ۲هــای  تــرین صــورت، شــکل (رد گزینــه )/ أکمــل وجــه: کامــل۳ۀ املرافــق و املمتلکــات العاّمــة: امکانــات و امــوال عمــومی (رد گزینــ

  اضافی است.  ۴در گزینۀ » جّدی)/ «۴هذه املمتلکات: این اموال (رد گزینۀ 
  ۱عربی، زبان قرآن  ۸۵صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۲۸

هـا  کنند (این فعل خندند و گریه می ها)/ تضحک و تبکي: می ا (رد سایر گزینهه کبار: بزرگ -ها )/ صغار: کوچک۱ها (رد گزینۀ  دالفین: دلفین  
گردند، ولی چون مرجعشان جمع است، اجـازه داریـم  اند؛ چون به جمع غیرانسان (دالفین) برمی صورت مفرد آمده در ساختار جملۀ عربی به

  ) ۴کند (رد گزینۀ  ام می زده یِّرين: شگفت)/ یُحَ ۴و  ۲های  جمع ترجمه کنیم.)/ هذا األمر: این موضوع (رد گزینه
  ۱عربی، زبان قرآن  ۴۳صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۲۹

  )/ حّتـی یَزیـد: تـا زیـاد شـود ۳و  ۱هـای  )/ حّتـی ینفعـک: تـا بـه تـو سـود برسـاند (رد گزینـه۴و  ۱هـای  نشـینی کـن (رد گزینـه جالِس: هم  
  اضافی است. » به او« ۴گزینۀ )/ در ۳و  ۱های  (رد گزینه
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  ۱عربی، زبان قرآن  ۷۵صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۰
  )/ ۲و  ۱هــای  یابــد (رد گزینــه )/ یَِجــُد: مــی۳و  ۱هــای  ای (رد گزینــه )/ دائــرة: دایــره۳و  ۱هــای  شــد (رد گزینــه کانَـــت تُصــَنع: ســاخته مــی  

  )۲و  ۱های  هایی (رد گزینه صاً: فرصت)/ فر ۱أعامله: کارهایش (رد گزینۀ 
  ۱عربی، زبان قرآن  ۴۸صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۱

  )۳ها)/ املواّد الّنشیطة: مواد فّعال، محتویات فّعال (رد گزینۀ  قد یُحّب: گاهی متایل دارد (رد سایر گزینه  
  ۱عربی، زبان قرآن  یترکیب*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۲

  ها:  سایر گزینه  
  ساخته شده است اند  ) آن را ساخته۱  
  آید حساب می به آورند  حساب می ) به۲  
  رنگ است ای سیاه این، ماّده رنگ  ) این ماّدۀ سیاه۴  
  ۱عربی، زبان قرآن  ترکیبی*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۳

  شود تُؤَخُذ: گرفته می  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۷۵صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۴

  )۳و  ۱های  )/ تا یاد بگیرد: لَِیَتعلََّم، لَِتَتَعلَّم (رد گزینه۴و  ۱های  اُخِرَج، اُْخرَِجت: اخراج شد (رد گزینه  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۹۰صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۵

  »هامنا روزگار را در هجر تو همچون قیامت دیدم!«صورت سؤال: ترجمۀ   
  اشاره به سختی عاشق در دوری معشوق دارد.   
  است. ۲ای که اشاره به عشق دارد، گزینۀ  تنها گزینه  
  ) زمانی که بندگانم از تو دربارۀ من پرسیدند، پس من نزدیکم.۱  
  ) چه بد است زندگی زمانی که محبوب نزد تو نیست! ۲  
  ای خراب است!  ) قلبی که در آن چیزی از محّبت نیست چون خانه۳  
  شوند! اند پس زمانی که مبیرند بیدار می ) مردم خفتگان۴  
 ترجمۀ منت :  

هایـت را بـا او  ویژه اگر بر پایۀ مهر و وفا استوار باشد! وجود دوستی واقعـی کـه وقـت دوستی از ارزشمندترین روابط انسانی است به«
ات مانند خوردن و نوشیدن رضوری است! اصولی وجود دارد کـه سـزاوار اسـت آن را هنگـام  ی و رازهایت را به او بسپاری، در زندگیبگذران

گویی، وفاداری به پیامن، اخالص در دوستی، خردورزی در اندیشـیدن و تـالش  برگزیدن دوستان رعایت کنیم، از جملۀ آن خورشفتاری، راست
ه است دوست تو کسی باشد که تو را به نیکی راه مناید و از بدی دورت سـازد و آنکـه بـه تـو از آنچـه کـه آموختـه، در کار است، پس بایست

کند و در سختی و آسایش بـه تـو  ت میا کند و آنگاه که از وی یاری بخواهی، یاری آموزد و آنچه که در تواِن خود دارد، به تو پیشکش می می
کشاند و آنچه که به زیان توست، از تـو  سویت می کند و آنچه که به سود توست، به اری با تو همراهی میکند و در سالمتی و گرفت کمک می

کند؛ پس شایستۀ دوستی اسـت! پـس  دهد و اگر از تو خوبی ببیند، تو را بر آن تشویق می کند و اگر عیبی در تو ببیند، تو را پند می دور می
پسندیده برخوردارست، با وی خالصانه دوستی کن وگرنه تنهایی بهرت است و بدان که دوستت هامن  های اگر کسی را یافتی که از این ویژگی
  »!»کنی، تا به تو بگویم تو کیستی به من بگو با که دوستی می«شود:  شناساند تا آنجا که گفته می کسی است که تو را به دیگران می

   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۳۶
 ها: گزينه ۀترجم  
  ) هرکه با او دوستی کنی، پس با وی همگون شدی، زیرا آدمی به دین دوست و همراه خویش است!۱  
 شود! (منت به انحصار آن اشاره نکرده است.)  کند؛ زیرا آدمی جز با دوستش شناخته منی ) فقط دوستت تو را به دیگران معرّفی می۲  
 ها تو را وا گذارد! ا تو همراه شود و در غمها ب ) دوست با وفا کسی نیست که در شادی۳  
 ) دوستت را بر نیکی تشویق کن و از هر بدی دورش ساز تا در دوستی مخلص باشی!۴  
   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۳۷

  »بر اساس منت، کدام گزینه دربارۀ دوست واقعی درست نیست؟«ترجمۀ عبارت سؤال:   
 ها: گزينهترجمۀ   
 کند! را یاری می ای که در توان خود دارد، تو ه انداز اه که از وی یاری بخواهی، به) آنگ۱  
 کند! کشاند و آنچه که به زیان توست، از تو دور می ) آنچه که به سود توست، به سویت می۲  
 آموزد سخن نگفته.) د اینکه او چیزی میآموزد! (منت در مور  داند، از تو منی دهد و آنچه را که منی دانی، به تو یاد می ) آنچه را که منی۳  
  پوشاند تا کسی از آن آگاه نشود! ) هرگاه در تو عیبی ببیند، آن را می۴  
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   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۳۸
  :ها گزينهترجمۀ   
 ) تنهایی بهرت از دوست بد است!۱  
 ) دشمنی دانا بهرت از دوستی نادان است!۲  
  اه (همراهی در سفر) بشناس!) دوست را پیش از ر ۳  
 ماند! ) هرکه دوستی بدون عیب بجوید، بدون دوست می۴  
   دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۳۹

 ها: گزينهترجمۀ   
 های دوست واقعی برای انسان چیست؟ ) ویژگی۱  
 مان آنگاه که وی را یافتیم، دوستی کنیم؟ ) چگونه با دوست واقعی۲  
 مان نزد وی شایسته است؟ یامن و گذراندن اوقات سپردن رازها) چه کسی برای ۳  
 مان باید برگزینیم؟ ) چند دوست در طول زندگی اجتامعی۴  
   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۰

/ فعٌل مع فـاعله جملة وصفّية  الزم     جملة فعلّیةفاعله مع فعل  متعدٍّ
   متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۱

 (نادرست است.) » تصادق«حرف زائد/ أمره  حرفان زائدان   
   سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۲

  أغلی: خرب ِمنْ  -مجرور بحرف جارّ  إسـم الّتفضیل/ جملة وصفّية  فعٌل ماٍض   
  ۱عربی، زبان قرآن  ترکیبی*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۴۳

  ها: گزینهبررسی سایر   
  است.)» تفاُعل«تَعایُشاً (مصدر باب  أْن (حرف مشّبهه نیست)/ تَعایَشاً  ) أنَّ ۲  
  است.)» ُمفاَعلَة«ُمعاَملَة (مصدر بر وزن  یَکوَن (مضارع منصوب است)/ ُمعاِملَة  ) یَکوُن ۳  
ع  ) اإلیرانّیوُن ۴   ع (اسم مفعول است) اإلیرانّیوَن/ املُلَمِّ   املُلَمَّ
  ۱عربی، زبان قرآن  ترکیبی*  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۴۴

 اشتباه نگیرید.» ساَر: حرکت کرد«باشد. آن را با  می» صارَ «، »أصبَح: شد«مرتادف فعل   
  ۱عربی، زبان قرآن  ۱۴صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۵

/ والَدیِن  ي   خوینِ أ «باشد: » ي«حواستان به تشدید روی حرف     »والديّ  ي  أَخَويَّ
  دهند.  اسامی مثّنی و جمع مذکّر سامل هرگاه مضاف شوند، نون خود را از دست می  
من به همراه دو برادرم و خواهرم و پدرم و مادرم در روز نهم از ماه خرداد به سـفری رفتـیم بعـد از پـنج روز دو نفـر از مـا «ترجمۀ سؤال:   

  »نفر بود! چهاراز ماه خرداد برگشتیم در حالی که تعدادمان  چهاردهمماندند و ما در روز آنجا باقی 
۴  ۲  ۶ ۱۴    نفر  ۹  ۵ روز  

  ۱عربی، زبان قرآن  ترکیبی*  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۶
  باید خربی را پیدا کنیم که ثالثی مزید باشد و یک حرف زائد داشته باشد.   
  ا را در هر گزینه ببینید:خربه  
  حرف زائد دارد.  ۲» إفتعال«از باب » ینتظرُ ) «۱  
  اصالً حرف زائد ندارد. ثالثی مجرّد » یأکُُل ) «۲  
قونَ ) «۳     حرف زائد دارد.  ۱» تفعیل«از باب » ال یَُصدِّ
  حرف زائد ندارد.  . که ثالثی مجرّد است» رِفُ عْ تَ «مجهول است و معلوم آن، عبارت است از » رَفُ عْ تُ ) «۴  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۹۱صفحۀ *  دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۷

  چسبد. و حروف مشّبهة بالفعل نیز می جرّ یادتان باشد که نون وقایه به حروف   
  (نون وقایه دارد)» َعّني ي  ن   نْ عَ ) «۱ 
  (نون وقایه دارد)» لیَتني ي  ن  لیت ) «۴  
  بوده و نون در آن، جزء حروف اصلی است و نون وقایه نیست.» خ ز ن«دارای سه حرف اصلی » انبار نکن«معنی  به» ِزينخْ تَ  ال«  
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  ۱عربی، زبان قرآن  ۴صفحۀ *  سادهمشخصات سؤال: *  ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۴۸
رود،  کـار مـی بـه» تفعلـون«بر وزن » أنتم«اسب با رود و فعل مضارع من کار می به» أنتم«برای ضمیر منفصل  ۳در گزینۀ » کُم«ضمیر مّتصل   

  ».یَعیشون«درست است نه» تعیشون«پس 
  ۱عربی، زبان قرآن  ۷۵صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۴۹

یز باید حذف شوند ها ن الیه داشته باشد، آن ). اگر فاعل صفت یا مضاف۳شود، فاعل آن باید حذف شود (رد گزینۀ  ای مجهول می وقتی جمله  
  درستی مجهول نشده است. فعل به ۲). ضمناً در گزینۀ ۱(رد گزینۀ 

  گیرد. الفعل مضارع در مجهول فتحه می نکته: عین  
  ۱عربی، زبان قرآن  ۶۴صفحۀ *  متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۵۰

  باشد. درست می» الّسائحینَ «، پسالیه نیز مجرور است الیه است. مضاف در این عبارت مضاف» الّسائحون«  

  
  ۱دين و زندگي  ۱۴۶مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۱

 شيب را زنان خداوند، زيرا دارد يشتريب ارزش دختران و زنان در آن وجود اما است، مرد و زن از اعم يلتيفض با انسان هر خصلت عفاف، گرچه  
  .است آراسته ييبايز نعمت به مردان از

  ۱دين و زندگي  ۷۳مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۲
 دهد مي رخ ناگهاني چنان اتفاق اين گيرد و مي فرا را زمين و ها نآسما سهمگين و مهيب صدايي(نفخ صور اول):  مهيب صدايي شدن شنيده  

  .كند مي ياد صور نفخ به واقعه اين از كريم قرآن كند؛ مي غافلگير را همه كه
  ۱دين و زندگي  ۱۳۵و  ۹۷هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۳

  هاي دل است. مصداق كامل تمرين صبر و پايداري در برابر خواهش روزه  
     
    و...) تفروع دين (ده مورد است، از جمله: نماز، روزه، زكا 

   »است. )و اصبر ...(ت مطرح شده در آيۀ هم فضيل» صبر  
  ۱دين و زندگي  ۷۵مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۵۴

 هسـتند انسان مراقب دهند، يم شهادت انسان هيعل كه يفرشتگان ،)تفعلون ما علموني نيكاتب كراما نيلحافظ كميعل انّ و( فهيشر يۀآ به توجه با  
  .)تفعلون ما علموني( هستند آگاه انسان اعمال تمام از ،ليدل نيهم به و )نيكاتب كراما( كنند يم ضبط و ثبت را انسان اعمال و )نيلحافظ(
  ۱دين و زندگي  ۹۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۵

 و داشت؛ نخواهند آخرت در يا بهره ها آن ،فروشند يم يزيناچ يبها به را خود يسوگندها و ياله مانيپ كه يكسان(: عمران آل ٔهسور ۷۷ يۀآ  
  ).هاست آن يبرا يدردناك عذاب و سازد ينم پاك )گناه از( را ها آن و نگرد ينم امتيق در آنان به و ديگو ينم سخن ها آن با خداوند

  ۱دين و زندگي  ۸۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۶
 ستين توبه كردم، توبه االن: ديگو يم رسد فرا ها آن از يكي مرگ كه يهنگام و دهند انجام زشت يكارها هك يكسان يبرا(: نساء ٔهسور ۱۸ يۀآ  
  ).ميكرد فراهم شانيبرا يدردناك عذاب كه هستند يكسان ها نيا و
  ۱دين و زندگي  ۱۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۷

   آرامـش نرسد، مبدأ و منبع آن به تا و هاست ييبايز و ها يخوب ۀسرچشم يجو و جست در خود ذات رد كه نديب يم كند، تأمل ياندك هركس 
 و اسـت نامحـدود خـود كـه او هاسـت؛ ييبايز و كماالت ۀهم خالق كه است خداوند همان ،سرچشمه نيا. نشست نخواهد يپا از و افتهين

  .ندارد اندازه و حد شيها يخوب و كماالت
   دارد اشاره خدا يعني ،ها ييبايز و ها يخوب ۀسرچشم به رجوع ضرورت به )ةاآلخر و ايالدّن ثواب اهللا فعند ايالدّن ثواب ديري كان من( ۀفيشر يۀآ.  
  ۱دين و زندگي  ۶۶و  ۶۴هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۵۸

 اعمال ۀواسط به اعمال ٔهپروند بودن باز) ۱: از است عبارت ارتباط نيا يها انهنش. است ايدن و برزخ انيم ارتباط وجود برزخ، يها يژگيو از يكي  
 راتيـخ) ۳. ليفضـا زانيم اساس بر اش خانواده با منؤم داريد) ۲. است آن انگريب )اخّر و قدّم بما ومئذي االنسان نبّواي( ۀفيشر يۀآ كه خرأمات

  .درگذشتگان يبرا بازماندگان
  ۱دين و زندگي  ۲۳ات سؤال: * متوسط * صفحۀ مشخص ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۵۹

 ليـم. دارد يبـازم وجـدان و عقـل از يرويـپ از و كنـد مي دعوت گناه به ،ييايدن زودگذر يها لذت به دنيرس يبرا را ها ن انسا يدرون يعامل  
  .است »اماره نفس« خواند، يفرام گناه به را يو و كند يم انيطغ انسان درون در كه يسركش

  ۱دين و زندگي  ۱۵۶مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲: گزينۀ پاسخ -۶۰
 زنـان حجاب و پوشش. كردند مي آمد و رفت يعموم هاي محل در كامل پوشش با بودند، زرتشت نييآ رويپ عموماً كه اسالم از قبل يرانيا زنان  

 در حجـاب گسترش ياصل منشأ را باستان رانيا توان يم كه باورند نيا بر يغرب مورخان از يبرخ يحت كه بود برجسته چنان باستان رانيا در
  .دانست جهان
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  ۱دين و زندگي  ۳۲و  ۳۱هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۱
   است »اؤير و خواب« و »ثابت من« ها ن آ ۀجمل از كه اند كرده ذكر يروحان بُعد وجود بر يليدال و ها نشانه دانشمندان.  
   ندارد يليدل چيه به ازين شود، يم ريتعب »من« به آن از كه يزيچ اثبات در و دارد خود از يروشن درك كسهر.  
  ۱دين و زندگي  ۱۲۱و  ۱۱۸هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۲

   است خدا دوستان با يدوست قلب، در خدا محبت كردن خانه ۀالزم.  
   ها نهيگز در موجود ميمفاه يبررس:  
  خدا دوستان با يدوست ضرورت ٔهدهند نشان -انسان ارزش اريمع انگريب :۱گزينۀ     
  انسان ارزش اريمع انگريب :۲گزينۀ     
  مراقبت :۳گزينۀ     
  خدا به محبت ضرورت :۴گزينۀ     
  ۱دين و زندگي  ۱۲۹و  ۸۴هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۳

   يعل امام » :ارياخت و كرده پاره را لجام كه اند شده يسركش و چموش يها اسب بر سوار كه است يسواركاران مَثَل تقوا يب يها انسان مَثَل 
 است يسواركاران مَثَل باتقوا، يها آدم مَثَل، اما افكنند يم آتش در را سواركار عاقبت و پرند يم نييپا و باال به ؛اند گرفته سواركار دست از را
  .است تقوا ۀنشان راهوار، و رام اسب بر شدن سوار پس ،»...اند شده سوار رام يها اسب بر هك

   آمـرزش بـه دنيرسـ يبـرا ديـكن شـتاب و(: كـه اسـت شـده انيب گونه نيا تقوا اهل يها يژگيو عمران، آل ٔهسور ۱۳۵ تا ۱۳۲ اتيآ در 
 يتنگدسـت و يتـوانگر زمـان در كه ها همان است؛ شده آماده انيمتق يبرا و است نيزم و ها آسمان آن، وسعت كه يبهشت و پروردگارتان

 كه ها آن و  دارد دوست را كوكارانين خدا و گذرند يم مردم يخطا از و برند يم فرو را خود خشم و) حال همه در يسخاوتمند( كنند يم انفاق
  .)كنند يم آمرزش طلب خود گناهان يبرا و تنداف يم خدا ادي به كنند، يم ستم خود به اي شوند، يم يزشت عمل مرتكب يوقت

  ۱دين و زندگي  ۶۲و  ۷هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۴
    بازي و سرگرمي يا همان لهو و لعب«و در ديگري » متاع و كاال«در هر دو آيه، تعريفي از دنيا ارائه شده است. در يكي«  
   و آخرت انجام شده است. در هر دو آيه، مقايسۀ دنيا  
    در هر دو آيه به سرمايۀ عقل و دانايي اشاره شده است )لو كانوا يعلمون(و  )كنيد؟ آيا انديشه نمي(  
   .در هر دو آيه، به برتري آخرت و نعمات الهي در آخرت نسبت به دنيا اشاره شده است  
  ۱دين و زندگي  ۱۱۷و  ۲۰هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۶۵

  :اشعار يبررس  
   سرچشمه به رجوع و جامع هدف داشتن ضرورتِ:  سازد؟ قمر آنكه اي بهتر قمر يخوب  
   جامع هدف داشتن ضرورتِ:  ماست شيپ هم نود آمد صد كه چون  
   آشنا خدا سرشت:  است من به من از تر كينزد دوست  
   انسان ارزش شسنج اريمع:  يآن ،يآن جستن در كه زيهرچ  
  ۱دين و زندگي  ۶۴و  ۶۳هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۶۶

    :حتي اذا جاءَ احدهم الموت قال ربّ ارجعون ...(نكات آيۀ شريفۀ(  
  ) خبر از برزخ و وجود حيات و آگاهي در آن.۱    
  گردد. برمي گناهكارانبه كافران، مشركان و » هم«) ضمير ۲    
امـا بـا  باشـد.  اند، مي ها)، انجام عمل صالحي كه در گذشته (دنيا) ترك كرده ها براي بازگشت به دنيا (علتِ درخواست آن توجيه آن )۳    

  شوند، پس در برزخ امكان جبران وجود ندارد. رو مي پاسخ منفي خدا روبه
   .در برزخ آثار ماتأخر اعمال، ادامه دارد  
  ۱دين و زندگي  ۵۴سؤال: * متوسط * صفحۀ  مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۷

 دو دسته ،داليل قرآن در اثبات معاد:

 امكان
  پيدايش نخستين انسان

  هايي از زنده شدن مردگان ذكر نمونه
  نظام مرگ و زندگي در طبيعت

  

ضرورت
  حكمت الهي 

  عدل الهي
    هايي از زنده شدن مردگان و قدرت مطلق الهي است. بيانگر نمونه )ها را ... هاي آن تنها استخوان نه(آيۀ  
    بيانگر نظام مرگ و زندگي در طبيعت است. )فرستد ... خداست كه بادها را مي(آيۀ  
   كنند، مطالعه در طبيعت است. روري به معاد نگاه ميدرخواست قرآن از كساني كه با نابا  
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  ۱دين و زندگي  ۱۰۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۸
 رايـز نباشد؛ آگاه مصلحت آن به خود گرچه اوست، مصلحت به د،يآ دست هب كه اي نتيجه هر فه،يوظ انجام صورت در كه داند يم متوكل انسان  

   ميپنـدار يمـ خـود نفـع به را ييزهايچ يگاه. ميكن ينم درك ما كه دارد توجه ييها مصلحت به و مينيب ينم ما كه نديب يم ار يا ندهيآ خداوند
 .است آن انگريب ۴ ۀنيگز يۀآ كه. ماست نفع به كه يل در حا ،ميدان يم خود ضرر به را يامور اي ماست ضرر به كه يل در حا

  ۱دين و زندگي  ۱۱۸* متوسط * صفحۀ مشخصات سؤال:  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۶۹
    بيانگر ضرورت محبت به خدا است كه در اهل ايمان شديدتر است.)و الّذينَ آمنوا اشدّ حبّاً هللا(آيۀ ،  
    حديث امام صادق» :هم بيانگر ضرورت محبت به خدا است.»قلب انسان حرم خدا است، در حرم خدا غيرخدا را جا ندهيد ،  
    شود. مفاهيم باال، اگر كسي غيرخدا را در قلب جا ندهد، به مرور ايمانش و محبتش به خدا تقويت ميبا توجه به  
  ۱دين و زندگي  ۱۵۴و  ۱۴۶هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۰

  :فَال يوذين يُعرفنَ... اَن  عليهن من جالبيبهنَّيُدنينَ (آيه(  
    ثمرٔه حجاب   امر به رعايت حدّ حجاب  

    امنيت (مورد آزار قرار نگرفتن)  شناخته شدن به عفاف  

  :بروي جنگ با خدا به گناهديگران بيارايي ... با انجام  مبادا خود را براي جلب توجه«حديث علوي«  
    علت و دليل آن نهي    نهي از تبرج و خودنمايي  

  ۱دين و زندگي  ۴۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۱
 آخرت به مانيا به هم و خدا به مانيا به هم آن در كه ميباش يا هيآ دنبال به ديبا پس است، خدا به مانيا ۀالزم آخرت به مانيا مييگو يم يوقت  

 ٔهدهنـد نشـان )اآلخـر وميال و( ۀفيشر عبارت و است خدا به مانيا انگريب )باهللا آمن( عبارت. است افتاده اتفاق نيا ۳ ۀنيگز در. شود اشاره
  .است معاد به مانيا
  ۱دين و زندگي  ۱۳۷و  ۱۳۶هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۲

   كند و چون ابطـال روزه عمـدي انجـام  كند، مگر اينكه عمدي باشد. در اين صورت روزه را باطل مي (استفراغ) روزه را باطل نمي قي كردن
  قضاي روزه را بگيرد و هم به انتخاب خود يكي از انواع كفاره را بپردازد. شده، فرد هم بايد

   »از آنجا كه حرام است و مشابه مواردي مثل استمناء، دروغ بستن به خدا و پيامبر » خاك خوردن ...، باشـد و  كه همواره حرام است، مي
  روز اطعام فقير) ۶۰ هم وروز روزه  ۶۰در اين صورت فرد بايد كفارٔه جمع بپردازد. (هم 

   شود، پس آن شخص بعد از بازگشت از سفر بايـد روزٔه خـود را  سفر رفتن با رعايت شرايطي كه شرع تعيين كرده، عذر شرعي محسوب مي
  قضا كند.

  ۱دين و زندگي  ۸۸و  ۸۷هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۳
    باشد. مي» تجسم عمل«و يا » اداش و كيفررابطۀ عمل و پ«حديث مذكور بيانگر  
   ها: بررسي گزينه  
  كند. الحسرت بودن قيامت و ضرورت انتخاب دوست صالح را بيان مي : يوم۱گزينۀ     
  : بيانگر عالم برزخ و آگاهي انسان در آن عالم است.۲گزينۀ     
  داليل انكار معاد اشاره دارد. : به۳گزينۀ     
  باشد. خيان در دنيا (عمل) و عذاب دردناك (پاداش و كيفر) مي: سبك زندگي دوز۴گزينۀ     
  ۱دين و زندگي  ۵۶و  ۵۳هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۴

   خاطر بسپاريد. مثالً در سورٔه قيامت: ترتيب مفاهيم مطرح شده در آن را به اند بايد به سرهم آمده آياتي كه از يك سوره و پشت  
  وجدان اخالقي و نفس لوامه  )و ال اقسم بالنّفس اللّوامّة ...(: ۲ آيۀ    
  هايي از زنده شدن مردگان امكان معاد از راه نمونه  )ها ... هاي آن تنها استخوان نه(: ۳آيۀ     
  هايي از زنده شدن مردگان امكان معاد از راه نمونه  )ها را به حالت اول ... سرانگشتان آن(: ۴آيۀ     
  داليل انكار معاد: گناه در تمام عمر بدون ترس از قيامت  )خواهد ... ندارد، بلكه او مي شك وجود معاد درانسان (: ۵ۀ آي    
   هاي ديگر، غير از اينكه به سورٔه قيامت ارتباط ندارند، هركدام اشكاالتي هم دارند، كه اين اشكاالت عبارتند از: گزينه  
  ، اشتباه است.: در هر لحظه از زندگي۲گزينۀ     
  : گناهان كوچك اشتباه است.۳گزينۀ     
  : بيانگر ضرورت معاد بر اساس حكمت الهي است و ارتباطي با انكار معاد ندارد.۴گزينۀ     
  ۱دين و زندگي  ۲۱و  ۲۰هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۵

 و يكـين بـه شيگرا خود، سرزنش خاستگاه پس( دهد نشان واكنش يزشت و گناه مقابل رد كه شود يم سبب ها ييبايز و ها يكين به انسان شيگرا  
 در و كنـد مالمت و سرزنش را خود شد، آلوده گناه به كه آنگاه و) است آن انگريب )تقواها و فجورها فالهمها... ( ۀفيشر يۀآ كه است يبد از يزاريب

 )ةاللّوامـ بالنّفس اقسم ال و( يۀآ كه است يآدم سرزنشگر اي لوامه نفس همان كند، يم سرزنش را خود آن با انسان آنچه( ديبرآ آن جبران ۀشياند
  ).است آن ٔهدهند نشان
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 ۱زبان انگليسي  ۱۰۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۷۶
  ترجمه:  
  A» :باشد؟كنيد چه كسي  خورد. فكر مي تلفن دارد زنگ مي«  
  B» :زند. حتماً برادر كوچكم است. او هميشه اين موقع زنگ مي« 
  كنيم. استفاده مي mustگيرد كه البد/حتماً برادر كوچكش است كه تماس گرفته است، پس از  توضيح: با توجه به زمان تماس، فرد نتيجه مي  
  كنيم. استفاده مي mustنكته: چون جملۀ بعد به ما سرنخ داده است از   
  ۱زبان انگليسي  ۱۱۱و  ۱۱۰هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۷۷

شده  نويس تذهيب هاي دست ويژه نسخه هاي عظيمي از جواهرات، اشياء هنري و به در پاريس درگذشت و گنجينه ۱۴۱۶ژوئن  ۱۵ترجمه: او در   
  اند. ها حفظ شده را به جاي گذاشت كه بسياري از آن

) اسـتفاده on) و قبل از يك تاريخ كامل كه روز، ماه و سال داشته باشد از حرف اضافۀ (inقبل از اسم كشورها از حرف اضافۀ مكان (توضيح:   
  كنيم. مي

  ۱زبان انگليسي  ۵۴و  ۲۵هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۷۸
امسال نسبت به سال گذشته باران كمتري خواهد باريد كه ممكن است خبر بـدي بيني كرده است كه  ترجمه: متأسفانه ادارٔه هواشناسي پيش  

 براي كشاورزان باشد.
بيني انجام دهـيم از  ) استفاده كنيم. وقتي بخواهيم براي آينده پيشlessبايد از ( بنويسيمصورت تفضيلي  ) را بهlittleتوضيح: اگر بخواهيم (  

)will () وbe going to ( شواهد موجود در زمان حال.  نظر شخصي و ديگري بر اساس  يكي بر اساساستفاده كنيم؛  
  ۱زبان انگليسي  ۶۵ ۀ* صفح دشوارمشخصات سؤال: *  ▲  ۳ ينۀ: گزپاسخ -۷۹

  .ام دهيرا خر ييايتاليا يمشك يچرم يبايز يها دستكش نيمن اترجمه:   
  به راست عبارت است از: توضيح: ترتيب صحيح قرار گرفتن صفات قبل از اسامي به ترتيب از چپ  

  كيفيت اندازه  سن  شكل  رنگ  مليت  جنس  كاربرد   
كار برده شده كه نشانگر آن است كه اسم بعد از اين صفات بايد بـه شـكل  از طرف ديگر در اين تست پيش از جاي خالي صفت اشاره جمع به  

هـم  ۴گزينـۀ  و )۲دليل رد گزينۀ (ت و سن هم قبل از جاي خالي وجود دارد و همچنين صفات كيفي )۱دليل رد گزينۀ (كار برده شود  جمع به
  اي است كه تمام موارد در آن رعايت شده است. تنها گزينه ۳دليل به كارگيري اندازٔه بعد از سن غلط است. گزينۀ  به

 ۱زبان انگليسي  ۱۰۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۰
هاي حال و آينده انواع  كنند، براي رويارويي با چالش المللي رصد مي و بين صورت داخلي بههاي رايج را  ي كنوني كه بيماريها ترجمه: سيستم  

  ها مناسب نيستند. جديد اين بيماري
 طور داخلي ) به۴  ) احتماال۳ً  ) در واقع۲  اي طور فزاينده ) به۱  
 ۱زبان انگليسي  ۴۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۱

هاي  ورزش منظم در دو سال گذشته در مدارس سراسر جهان نسبت به سال انجامگيري ويروس،  دليل همه ترجمه: تحقيقات ما نشان داد كه به  
  گذشته كاهش چشمگيري داشته است.

  ) انجام دادن، اجرا كردن۴  ) انجام دادن۳  ) قرار دادن۲  ) ساختن۱  
  باشد. مي» ورزش كردن«معناي  به» do exercise«توضيح: عبارت   
 ۱زبان انگليسي  ۹۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۲

  بودند كه دوست داشتند آزمايش علمي را دوباره انجام دهند. مُصرها سؤال كردم  ترجمه: اما همۀ دانشجويان جواني كه بعداً از آن  
 ) قوي۴  ) مُصر۳  ) پياپي۲  ) متعجب۱  
  ۱زبان انگليسي  ۱۰۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۳

هـا  بـه آنهاي خود درس اخالقي خاصي را  ، بلكه با هريك از داستانسرگرم كندهاي خود را  خواست نوه تنها مي ترجمه: پدربزرگ مهربان نه  
  آموزش دهد. 

 گذاشتن ) احترام۴  ) ترجيح دادن۳  ) سرگرم كردن۲  ) فراموش كردن۱  
به معنـي  entertainmentاست. در درس چهارم كتاب سال دهم به اسم  entertainmentخانوادٔه  ، فعلي است كه همentertainتوضيح:   

  خانواده آشنا شديد. اشاره شده است. در سال دوازدهم در درس دوم با كلمات هم amusementسرگرمي/
  ۱زبان انگليسي  ۱۰۷صفحۀ مشخصات سؤال: * متوسط *  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۴

  ها چندان آسان نيست. و در درازمدت استفاده از آن برند ميها اين است كه زمان  ترجمه: تنها مشكل استفاده از هريك از اين روش  
  ) (زمان) بردن، طول كشيدن۴  ) گذاشتن۳  جويي كردن ) صرفه۲  ) پرداخت كردن۱  
  .است» ن، طول كشيدنزمان برد«معني  ) بهtake timeتوضيح: تركيب (  
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  ۱زبان انگليسي  ۳۰مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۸۵
تر است تا بتوانيم يك آخـر هفتـۀ سـه  كاري ما به چهار روز با ساعات طوالني برنامۀترجمه: شركت ما در حال بررسي پيشنهادي براي تغيير   

  روزه داشته باشيم.
  ) ايده، عقيده۴  ) مجموعه۳  ) برنامه۲  ) هدف۱  
  ۱زبان انگليسي  ۱۰۲مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۸۶

اي از مـردم بـه  سازد، تعداد فزاينـده مي خيز حاصلوهوايي برخي از مناطق را كمتر از مناطق ديگر  ترجمه: امروزه، از آنجايي كه تغييرات آب  
  كنند. تر نقل مكان مي سكونت مناطق قابل

 ) در معرض خطر۴  خيز نواز، حاصل ) مهمان۳  سنتي) ۲  يخي) تار۱  
  ۱كتاب كار زبان انگليسي  ۱۷ ۀ* صفح متوسطمشخصات سؤال: *  ▲  ۱ ينۀ: گزپاسخ -۸۷

داوطلـب را بـا دقـت  يكنند و در هر مورد ليتحص نجايخواهند در ا يكه م ميدار ياز افراد ياديز يها دانشگاه ما درخواست نيدر اترجمه:   
  .ميكن يم يبررس

  ) تركيب كردن۴  ) وصل كردن۳  ) مقايسه كردن۲  ) در نظر گرفتن، بررسي كردن۱  
  ترجمۀCloze Test: 

ها هستند، اما تاكنون هيچ راه مطمئني براي محافظـت  تر و بهتر براي از بين بردن پشه هاي ايمن بسياري از دانشمندان در حال كار بر روي راه
توان روي تخت قرار داد تا از افراد در برابر گزش محافظت كنند. اين  بندها را مي وجود ندارد. پشهها  ابر نيش مرگبار آندر براز همۀ افراد در جهان 

هـا، پرنـدگان،  زيـادي ماننـد خفاش طبيعـيها دشـمنان  كشند. پشه اي را نمي ايمن بمانند، اما هيچ پشه در شبكنند  ها به مردم كمك مي توري
كنند ممكن اسـت بـه  ها در آن زندگي مي هايي كه پشه ها دارند. آوردن تعداد بيشتري از اين حيوانات به مكان خاصي از ماهيها و انواع  سنجاقك

توان با سم  ها را نيز مي كند. پشه حل پذيرفته شده است، اما هميشه خيلي خوب كار نمي ها در آن منطقه كمك كند. اين يك راه تعداد پشه كاهش
 .بين ببرند ازها را از بين ببرند، ممكن است گياهان يا حيوانات ديگر را نيز  ها پشه ن برد. حتي اگر اين اسپرييا اسپري از بي

 ۴پاسخ: گزينۀ  -۸۸
استفاده شده  protectدرستي براي فعل  به fromدرست است، زيرا حرف اضافۀ  ۴پردازد؛ درنتيجه گزينۀ  توضيح: جمله به بيان مقايسه نمي  

 است.
 ۱پاسخ: گزينۀ  -۸۹

  پاسخ درست است. ۱كنند، گزينۀ  زنند و مزاحمت ايجاد مي ها افراد را نيش مي توضيح: از آنجايي كه معموالً در طول شب پشه  
  كنيم. استفاده مي nightبراي  atپردازد، پس از حرف اضافۀ  جمله به بيان اتفاقي در شب مي  
 ح) در صب۴  ) در روز۳  ) در طول زمان۲  ) در شب۱  
  ۴پاسخ: گزينۀ  -۹۰

  است. naturalترين گزينه  كند؛ منطقي توضيح: بعد از جاي خالي به دشمنان پشه اشاره مي  
 ) طبيعي۴  ) دردناك۳  انگيز ) شگفت۲  ) در معرض خطر۱  
 ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۱

  دهد. نيز مي» كم كردن«معني » قطع كردن«عالوه بر  cut downتوضيح:  
 ) دور زدن۴  ) جفت شدن۳  ن) كم كرد۲  ) تسليم شدن۱  
 ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۲

  ) جذب كردن۴  ) از بين بردن۳  ) مرتبط كردن۲  ) افزايش دادن۱  
  ۱ترجمۀ درك مطلب:  

 يكـوچك اريهـا موجـودات بسـ تر هستند. آن كوچكها  از آنها  روسيهستند كه فقط و نيزم يكوچك رو ٔهزند اتموجود نيها دوم يباكتر
 كيـكنـد ندارنـد. اگـر  غذا را فـراهم مي ديكه امكان تول اهانيموجود در گ ليها كلروف اند. آن شده ليسلول تشك كياز هستند كه معموالً فقط 

موجـود  كي »يباكتر«جمع است و  »ها باكتري« ۀ. كلمشود مي نچيها فقط حدود دو ا اندازه آن ،پشت قرار گيرند به پشت زير يها ياز باكتر ونيليم
شـوند. در  مي افـتيدر داخل و خارج بدن انسان  نيها در هوا، خاك و آب و همچن يشوند. باكتر مي افتيجا  ها در همه د. آنكن مي فيزنده را توص

شـوند.  ليقطره آب تشـك كي يبه كوچك ييدر فضا توانند يموجودات كوچك م ها ونيليشوند. م مي ريبه سرعت تكث طيصورت فراهم بودن شرا
 چيپـ اي چيبه شكل مارپ ايمانند  لهي(مانند توپ فوتبال)، م يها را كرو توان آن . ميرنديگ ها در سه دسته قرار مي شكل آنها بسته به  يمعموالً باكتر

 تر. كوچك اري، اما بسهستند شود در نوشتن استفاده ميكه  »كاما«به شكل  يباكتر يتعداد نيمچنكرد. ه فيپنبه توص چوب
 يمـاريتوانند باعـث ب مي گريد يانسان را بهبود بخشند، اما برخ يتوانند زندگ مي يود دارد. برخمضر وج يها يو باكتر ديمف يها يباكتر

به هضم غـذا در انـواع  ديمف يها يانسان ندارند. باكتر يبر رو يريتأث چيه يوجود دارد كه به سادگ يگريد اريموارد بس ن،يشوند. عالوه بر ا
خورنـد  مي واناتيكه ح يياز غذاها يبرخ هيبه تجز ها يباكتر نيكنند. ا كمك مي گرانيدو  انند، گوسفان، آهوهااز جمله گاو واناتيمختلف ح
ايـن كنـد.  يم هياز انواع غذاها را تجز ياريدر دستگاه گوارش وجود دارد و بس زين »كولي اي« به نام يباكتريك ، ها ند. در انساننك كمك مي

  است. B يها نيتاميو يو برخ K نيتاميو ديمسئول تولباكتري 

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

 
  | 

 سال
تحصیلی
 

۰۱  - 
۰۰

  

۱۳

   ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۳
  هاي زير پاسخ دهد؟ خواهد به كدام يك از پرسش ترجمه: پارگراف اول متن عمدتاً مي  
  »ها چه شكلي هستند؟ باكتري«  
  ها: ترجمۀ ساير گزينه  
 باشند؟ ديانسان مف يتوانند برا ها مي ي) چگونه باكتر۲  
 ست؟يها در هضم غذا چ ياز باكتر ي) نقش برخ۳  
  ؟چيزي است چه» باكتري«ريشۀ واژٔه ) ۴  
   ۱پاسخ: گزينۀ  -۹۴

  ؟باشد نميها درست  ها در مورد باكتري يك از گزينه ترجمه: كدام  
  ».ميبدان يسلول ها را موجودات زنده تك آن ۀهم ميتوان يم«  
 ها: ترجمۀ ساير گزينه  
 .شوند ريتوانند در اسرع وقت تكث مناسب مي طي) در شرا۲  
 بر انسان ندارند. يريها تأث ز آنا ي) برخ۳  
 كمك كنند. يوانيح ياز غذاها يبرخ هيتوانند به تجز ها مي ) آن۴  
  ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۵

  اشاره دارد.» برخي حيوانات«به  ۲در پارگراف  othersترجمه: كلمه   
   ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۶

  است؟ اشاره كرده E.coli به ۲پاراگراف در  سندهيچرا نوترجمه:   
 .»كنند ها به هضم غذا كمك مي ياز باكتر يكه برخ تيواقع نيا دييتأراي ذكر كردن مثال دربارٔه ب«  
 ها: ترجمۀ ساير گزينه  
 توانند مضر باشند. ها مي يچگونه باكتر نكهينشان دادن ا ي) برا۱  
 مختلف. يها نيتاميو ديها در تول يباكتر تي) نشان دادن اهم۲  
  ضرر در مقايسه با مفيد هاي بي بيشتر باكتريبراي اثبات وجود تعداد ) ۴  
  ۲ترجمۀ درك مطلب: 

توانـد  نقص مي دانند چگونه آن را درست كنند. درست كـردن يـك پيتـزاي بـي بسياري از افراد دوست دارند پيتزا بخورند، اما همه نمي
  تر را در خانه تهيه كنيد. توانيد يك نسخۀ ساده هاي زيادي براي شما وجود دارد كه مي پيچيده باشد، اما روش

خواهيد نان پيتزا را خودتان درسـت  كنيد بايد از نان پيتزا شروع كنيد. درست كردن نان پيتزا سخت است. اگر مي وقتي پيتزا درست مي
براي انجـام ايـن كـار كنيد، بايد با استفاده از آرد، آب و مخمر خمير درست كنيد. شما بايد خمير را با دستان خود ورز دهيد. اگر وقت كافي 

 توانيد نان پيتزاي آماده از فروشگاه خريداري كرده و از آن استفاده كنيد.  نداريد، مي
تواند مدت زيـادي طـول بكشـد. شـما بايـد  بعد از اينكه نان خود را انتخاب كرديد، بايد سس را اضافه كنيد. تهيۀ سس توسط شما مي

توانيد سس آماده نيـز  رسد، مي ها را با ادويه بجوشانيد. اگر كار خيلي زيادي به نظر مي و سپس آنها را پوست بگيريد  فرنگي بخريد، آن گوجه
 كنيد. طعمي سسي است كه در خانه درست مي هاي آماده تقريباً به همان خوش از فروشگاه خريداري كنيد. بسياري از سس

آيد. آيا شما يك گاو در حياط  دست مي شود، كه از گاوها به ر از شير تهيه ميحاال كه نان و سس خود را داريد، بايد پنير را اضافه كنيد. پني
دانيد چگونه آن شير را به پنير تبديل كنيد؟ اگر اينگونه نيست، شايد بخواهيـد  دانيد چگونه گاو را بدوشيد؟ آيا مي خلوت خود داريد؟ آيا مي

 ه مواد غذايي خريداري كنيد.به جاي اينكه خودتان آن را تهيه كنيد، پنير را از فروشگا
توانيد مواد ديگر را اضافه كنيد. بعضي از افراد دوسـت دارنـد گوشـت را روي پيتـزاي خـود  هنگامي كه نان، سس و پنير آماده شد، مي

هتـرين قسـمت بگذارند، در حالي كه افراد ديگر دوست دارند سبزيجات اضافه كنند. بعضي از افراد حتي دوست دارند آناناس اضافه كننـد! ب
 توانيد با اضافه كردن مواد موردعالقۀ خود آن را سفارشي كنيد. تهيۀ پيتزا در خانه اين است كه مي

  ۳پاسخ: گزينۀ  -۹۷
 متن قصد دارد ...............در مجموع، ترجمه:   
  يد.) نظر خود را به ما بگو۲  .دبده اطالعاتفقط درباره تهيۀ نان پيتزا ) به ما ۱  
  .ديما بگو يداستان كوتاه برا كي) ۴    .دده حيما توض يبرا را يزي) چ۳  
 دهد. توضيح: متن روند تهيۀ پيتزا را به ما توضيح مي  
  ۲پاسخ: گزينۀ  -۹۸

 ...............كه  ديتوان فهم مي متناز ترجمه:   
 .كار سخت است كي ريپن يۀ) ته۲  .آماده است ريتر از پن خوشمزه يخانگ ري) پن۱  
  .ديگاو داشته باش كي ديدر خانه با ريپن يۀته ي) برا۴  .ديبخر ريش يت از خواربارفروش) بهتر اس۳  
 دهندٔه زحمتي است كه در فرايند ساخت پنير پيتزا وجود دارد. شود نشان به آن اشاره مي ۴توضيح: تمام مواردي كه در پاراگراف   
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  ۴پاسخ: گزينۀ  -۹۹
 ...............». يزيچ يۀته« بهمعنا است  نيتر كيشده است نزد دهيآن خط كش ريكه ز ۳در پاراگراف  »from scratch«عبارت ترجمه:   
 تر هرچه سريع) ۲    معروف يكتاب آشپز كي) از ۱  
  ) از ابتدا۴  خوب يدستورالعمل آشپز كي) با استفاده از ۳  
ودتـان كـاري را ختش را بكنيد، سپس... ؛ يعني از اول كند كه شما ابتدا بايد گوجه بخريد، سپس پوس توضيح: در ادامۀ اين عبارت اشاره مي  

 انجام دهيد.
  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۰۰

 ؟شود نمياستفاده  متندر  رياز موارد ز كي كدامترجمه:   
 فرايند كيمراحل  حي) تشر۲    يروابط علت و معلول في) توص۱  
  ) استفاده از مثال۴    قهي) اشاره به اختالف سل۳  
)، اينكه بعضي از افراد دوسـت دارنـد ۲ينۀ زدهد (گ د تهيه پيتزا را شرح ميكند، اما فراين علولي را بيان نميعلت و متوضيح: متن هيچ رابطۀ   

گوشت را روي پيتزاي خود بگذارند، در حالي كه افراد ديگر دوست دارند سبزيجات اضافه كنند و بعضي از افراد حتي دوست دارنـد آنانـاس 
 ).۴و  ۳هاي  (گزينه كند اضافه كنند را اشاره مي
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  )انسانی علوم آزمایشی گروه( ۱۴۰۱ فروردین ۵ آزمون اختصاصی های درس ترشیحی پاسخ
 

  
  ۱رياضي و آمار  ۱۳ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۰۱

  گيريم. مي xطول تمام اضالع را   
  مربع ساخته شده است، پس: ۶كل شكل از   

®¨ SeIv¶ (IÀïÍMo¶ SeIv¶) x   26 6   
  هاي دور شكل را حساب كنيم: خط براي محاسبۀ محيط بايد مجموع طول پاره  

  
  

ôÃd¶ x  14   
  
  

  دهيم: دو مقدار باال را برابر قرار مي  


          

 

SeIv¶ jkø ôÃd¶ jkø
x

x x x x x( x )

x

2 2
0

6 14 6 14 0 2 3 7 0
7
3





   

7پس طول هر ضلع مكعب،   
  است. 3

  ۱رياضي و آمار  ۲۸و  ۲۷هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۲

axنكته: در معادلۀ درجه دوم    bx c  2 bصـورت  دلتـا را بـه 0 ac  2 صـورت  هـاي معادلـه بـه كنـيم و جـواب تعريـف مـي 4
bx

a
  

   هستند. 2

bدر اينجا از    ac 2 4 گيريم كه  ، نتيجه مي121    است. 121
  آوريم: دست مي هاي معادله را به ، جوابو  a ،bبا داشتن،   

  
    

    

    


x
bx

a ( )
x /

1

2

12 341 121 1 11
2 2 2 4 10 2 54

   

  ها برابر است با: اختالف جواب  
x x ( / ) /    1 2 3 2 5 5 5   

  ۱رياضي و آمار  ۲۸ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۰۳

axنكته: معادلۀ درجه دوم    bx c  2 b، با شرط 0 ac   2 4   ريشۀ حقيقي ندارد. 0
  كنيم: ابتدا معادله را استاندارد مي  

ca b

( x ) x k x x x k x x ( k)
 

            2 2 2 2 22 1 4 4 1 3 4 1 0  

   دهيم: يرا تشكيل م  

b ac ( )( k) k k          2 24 4 4 3 1 16 12 12 12 4   
   :بايد منفي باشد  

k k k          12 10 12 4 0 12 4 3   
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  ۱رياضي و آمار  ۳۴ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۰۴

P(x)اي نظيـر  گيـري، معادلـه مشـترك دله و مخرجهاي معا هاي گويا، ابتدا با توجه به خاصيت هاي شامل عبارت نكته: براي حل معادله  
Q(x)

 0 

Q(x)آيد. به شرط اينكه  دست مي به  P(x)وقتي معادله جواب دارد كه  0  آوريـم. از  دست مي هاي اين معادله را به است، سپس ريشه 0

P(x)كنيم كه مخرج كسر  هايي را قبول مي آمده، آن دست هاي به بين ريشه
Q(x)

  را صفر نكنند. 

axنكته: در معادلۀ درجه دوم    bx c  2 bصـورت  دلتـا را بـه 0 ac  2 صـورت  هـاي معادلـه بـه كنـيم و جـواب تعريـف مـي 4
bx

a
  

   هستند. 2

  كنيم: ها را تجزيه مي خرجابتدا م  
x x x x x x

x x (x )(x ) x xx
       

     

2 2
2

1 2 1 1 2 1
2 2 2 2 2 24

   

x)دو طرف را در    )(x ) 2   كنيم: ضرب مي 2
x ( x )(x ) x(x ) x x x x x x x x                 2 2 2 2 21 2 1 2 2 1 2 4 2 2 2 7 3 0   

  كنيم: دلتا را حساب مي  
b ac ( ) ( )( )      2 24 7 4 2 3 25   

  ها برابر است با: جواب  

xbx
a x

         
  


1

2

12 37 5 4
2 12 4
4 2

   

xپس    
1
  تر اين معادله است. جواب كوچك 2

  ۱رياضي و آمار  ۳۴ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۰۵
axنكته: در معادلۀ درجه دوم    bx c  2 bصـورت  دلتـا را بـه 0 ac  2 صـورت  هـاي معادلـه بـه كنـيم و جـواب تعريـف مـي 4

bx
a

  
   هستند. 2

  گيريم. مي xعدد موردنظر را   

)برابر معكوسش  ۲) با xمجموع اين عدد (   )
x
  است، پس: ۶برابر  2

njïJoòxx x x x x
x

        2 22 6 2 6 6 2 0   

  كنيم: دلتا را حساب مي  
b ac     2 4 36 8 28   

  ها برابرند با: ريشه  
bx

a
   

   
6 2 7 3 72 2   

3ها  در گزينه     را داريم. 7
  ۱رياضي و آمار  ۴۷ ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۰۶
 مرتـب مرتبي نشان دهيم، در صورتي اين رابطه تابع است كـه هـيچ دو زوج صورت جدولي و زوج مستقل) به xرا ( yو  xنكته: اگر رابطۀ بين   

  هاي اول برابر در آن وجود نداشته باشد. متمايزي با مؤلفه
aدو عدد     aو  1    واحد با هم اختالف دارند. ۳، 2
)مرتب  ، در سه زوجfهاي تابع  مرتب بين زوج   , )5 8 ،( , )3 )و  6 , )2   واحد بيشتر است. x ،۳از مؤلفۀ  y، مؤلفۀ 5
aپس اگر       باشد، رابطه همچنان تابع است. ۵و  ۳، ۲برابر با  1
aشود، اين است كه  تنها حالتي كه رابطۀ ما تابع نمي      باشد: ۴برابر  1

a a   1 4 5   
a(a ,a ) ( , )  51 2 4 7   

)مرتب  در اين صورت با توجه به وجود دو زوج   , )4 )و  7 , )4   ، رابطۀ ما ديگر تابع نيست.9
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  ۱رياضي و آمار  ۵۲تا  ۵۰ هاي همشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۰۷
fها، دامنۀ تابع و مقادير xولي توابع، مقادير نكته: در نمايش جد   (x) ها ياy.ها، برد تابع هستند  
  ها وارد شده، برد هستند. به آن  ها خارج شده، دامنه و اعدادي كه پيكان ها از آن نكته: در نمايش پيكاني، اعدادي كه پيكان  
  طبق نكات باال داريم:  

 fD , , , ,  2 0 4 1   f: دامنۀ  1
 gR , , 1 0   g: برد  8

  اشتراك دو مجموعۀ باال برابر است با:  
 f gD R , 0 1   

  ۱رياضي و آمار  ۵۸ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۰۸
yصورت  نكته: هر تابع به   f (x)  كه در آنy mx h شود. ، يك تابع خطي ناميده مي  
fبا فرض    ( ) 0 h، داريم: 4  4   
fپس تا اينجا ضابطه به شكل    (x) mx    درآمد. 4
  دهيم: رابطۀ دوم را تشكيل مي  

f ( )f ( ) (m )( m ) m m m               2 21 1 7 4 4 7 16 7 9 3   
  :پس دو حالت داريم  

( ) : m : f (x) x f ( )      1 3 3 4 10 30 4 34   
( ) : m : f (x) x f ( )          2 3 3 4 10 30 4 26   

  پاسخ است. ۱ها وجود دارد و گزينۀ  در گزينه -۲۶مقدار   
  ۱رياضي و آمار  ۵۸ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۰۹
  بايد ضابطۀ دو تابع را با هم برابر قرار دهيم:  

xf (x) g(x) x x x x x              32 5 2 6 15 6 7 21 33   

  x    دست آيد: ) هم بهbدهيم تا عرض نقطۀ تقاطع (يعني  طور دلخواه) قرار مي ها (به را در يكي از ضابطه 3
f (x) x f ( )     2 5 3 6 5 1   

  است: ۱و  ۳ترتيب  پس طول و عرض نقطۀ تقاطع به  
(a ,b) ( , ) 3 1   

aدرنتيجه:    b   3 1 4   
  ۱رياضي و آمار  ۶۶ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۱ ۀني: گزپاسخ -۱۱۰

yصورت  نكته: معادلۀ تابع درجه دوم در حالت كلي به   ax bx c  2  است كه در آنa  باشد. نمودار آن بـه يكـي از دو صـورت  مي 0

  يا گوييم. در سهمي به معادلۀ  است كه به آن سهمي ميy ax bx c  2اي به طول  ، نقطهbx
a

  رأس سـهمي اسـت.  2

  شود، محور تقارن سهمي است. ها رسم مي خطي كه از رأس سهمي به موازات محور عرض
  نويسيم: صورت استاندارد مي سهمي را بهحل اول: ضابطۀ  راه  

xf (x) ( x )( ) f (x) x x x f (x) x x           2 22 4 2 82 4 2 4 8 83 3 3 3 3   

  آوريم: دست مي معادلۀ محور تقارن را به  

bx x x
a

     

8
3 242
3

   

  حل دوم: راه  
  كنيم: هاي سهمي را پيدا مي كند. ابتدا ريشه محور تقارن دقيقاً از وسط دو ريشۀ سهمي عبور مي  

    
           
    

¸Ã«ºIÃ¶
x x

xf (x) ( x )( ) x x
x x

2 4 0 2
2 60 2 4 2 0 23 2

2 0 63
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  ۱رياضي و آمار  ۶۹ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۱۱

fنكته: مختصات رأس سهمي به معادلۀ    (x) ax bx c  2 صورت  بهb b( ,f ( ))
a a

 2   باشد. مي 2

fنكته: نمودار سهمي به معادلۀ    (x) ax bx c  2  به ازايa  aو به ازاي  صورت  به 0    باشد. مي صورت  به 0
  آوريم: دست مي ابتدا مختصات رأس سهمي را به  

S

S

bx
S ( , )a

y

       
      

2 1 1 22 2
1 2 3 2

   

  في است، پس دهانۀ سهمي رو به پايين است:من x2از طرفي ضريب   
  
  
  
  

  كند. پس سهمي از نواحي اول و دوم عبور نمي  
  ۱رياضي و آمار  ۷۰ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۱۲

a)نكته: ماكزيمم مقدار عبارت    ) y ax bx c   20  به ازايbx
a

    .آيد دست مي به 2

x            نويسيم: مي xرا برحسب  yابتدا    y k y x k     2 2   
  xy  را برحسبx نويسيم: مي         xy x( x k) x kx     22 2   
fپس ماكزيمم تابع    (x) x kx  22  است. ۱۸برابر با  
  كنيم: طول رأس آن را حساب مي  

S
b k kx
a


   

2 4 4   

kxبه ازاي  f مقدار      است: ۱۸، برابر 4

k k k k k kf( ) ( ) k( ) k k              
2 2 22 218 2 18 18 18 144 124 4 4 8 4 8   

kها، فقط  در گزينه      وجود دارد. 12
  ۱رياضي و آمار  ۸۰ ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۱۳
  ها اسمي يا ترتيبي است. ي هستند. درنتيجه مقياس آنگيري نيستند، پس كيف هاي دانشگاهي قابل اندازه رشته  
  ها، اسمي است. ها قابل مرتب كردن نيستند، پس مقياس آن چون اين رشته  
  ۱رياضي و آمار  ۸۶ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۱۴
هـا  هاي قبل از آن برابر است، ميانه است. اگر تعـداد داده د دادههاي بعد از آن با تعدا ها، مقداري كه تعداد داده نكته: پس از مرتب كردن داده  

  شده است. زوج باشد، ميانه برابر با ميانگين دو دادٔه وسطي مرتب
  كنيم: ها را از كوچك به بزرگ مرتب مي ابتدا داده  

ôw» à½jHj »j
a ,a ,a , a ,a ,a ,a ,a      6 2 1 3 5 8 10   

  ميانه است.تا است، پس ميانگين دو دادٔه وسط برابر با  ۸ها،  تعداد داده  
a (a ) aQ / a a a  

         2
3 2 317 5 2 3 35 2 32 162 2   

  ۱رياضي و آمار  ۹۰ ۀمشخصات سؤال: * متوسط * صفح ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۱۵
صـورت زيـر  دهند كـه بـه (سيگما) نشان مي ها را با نماد  معيار آن داشته باشيم، انحراف nx، ... و x1 ،x2صورت  مشاهده به nنكته: اگر   

  شود: تعريف مي

n(x x) (x x) (x x)
n

     
 

2 2 2
1 2    

)     كنيم: ها را حساب مي ابتدا ميانگين داده   ) ( )x   
  

3 10 2 15 60 125 5   

)                                       آوريم: دست مي معيار را به حاال انحراف   ) ( ) /         
2 22 3 10 12 2 15 12 12 18 6 6 2 455 5    

x

y

1

2 S

t.me/Azmoonha_Azmayeshi



 

 

 
  | 

 سال
تحصیلی
 

۰۱  - 
۰۰

 ۱۹

  ۱رياضي و آمار  ۹۳ ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۱۶
  صورت زير است: ها روي منحني نرمال به نكته: توزيع داده  

  
  
  
  
  
  
  

xهاي بين  ما درصد داده    2  وx  2 خواهيم: را مي  
   14 34 34 14 96   

  ۱رياضي و آمار  ۹۴ ۀمشخصات سؤال: * دشوار * صفح ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۱۷
  دامنۀ تغييرات ترين داده  بزرگ ترين داده  نكته: كوچك  
  چاركي دامنۀ ميان چارك سوم  نكته: چارك اول   
  صورت زير هستند: شدٔه ما به دادٔه مرتب ۱۱  

¾ºIÃ¶min max

QQ

a a a a a a a a a a a
  


31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   

  آيند: ها به اين صورت درمي واحد اضافه كنيم، داده Q2 ،۶هاي بعد از  واحد كم كنيم و به داده ۴هاي قبلش،  و داده Q2ر از حاال اگ  
Qmin max

QQ

a a a a a a a a a a a

 
  




          

2

31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 114 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6   

  كنيم: چاركي جديد را حساب مي دامنه تغييرات و دامنۀ ميان  
R max min (a ) (a ) a a
IQR Q Q (a ) (a ) a a
             

             
11 1 11 1

3 1 9 3 9 3

6 4 10 70 10 80
6 4 10 40 10 50   

  پس:  
R /

IQR


 


80 1 650   

  ۱رياضي و آمار  ۱۰۹و  ۱۰۵هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۳ ۀني: گزپاسخ -۱۱۸
  هاي كتاب درسي، جمله به اين صورت است: با توجه به متن و تمرين  
  ترند. اي عمودي مرسوم هاي براي متغيرهاي كيفي مناسب است و نمودارهاي ميل نمودار دايره  
  ۱رياضي و آمار  ۱۱۲ ۀمشخصات سؤال: * ساده * صفح ▲  ۴ ۀني: گزپاسخ -۱۱۹
  ها است. نكته: در نمودار حبابي، نسبت متغيرهاي سوم برابر با نسبت مساحت دايره  
  بنابراين:  

³¼w oÃûT¶ ³¼w oÃûT¶SeIv¶
³¼w oÃûT¶ SeIv¶ ³¼w oÃûT¶

A AA
B B B

   4   

  ۱رياضي و آمار  ۱۱۶و  ۱۱۵اي ه مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲ ۀني: گزپاسخ -۱۲۰
  توانيم از تناسب زير استفاده كنيم: دست آوردن عدد مربوط به هر شعاع نمودار راداري، مي نكته: براي به  

ÌI÷{ Á»n jkøoÃûT¶ nHk£¶
oÃûT¶ ¾à ¹ÃzÃM  100   

  داريم: Bدر اينجا براي متغير   
oÃûT¶ nHk£¶ Á»n jkø

oÃûT¶ à¾¹ÃzÃM
B B x x

B
     60 360 60 216100 360 100 100   

  

%2%14%34%34%14%2
x  3 x  2 x   x x   x  2 x  3
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  اقتصاد ۶۷و  ۲۴، ۱۹، ۱۸هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱زينۀ پاسخ: گ -۱۲۱
توان تا مبلغ اسمي آن، كه بر روي برگه نوشته شده است، تعهد به پرداخت انجام شود،  نكته: توجه داشته باشيد كه در خصوص سفته، تنها مي  

  نه بيشتر. (مربوط به گزينۀ دو)
طور مستقيم، خود كـاال  نماييم (برخالف كاالهاي مصرفي، به ها استفاده مي شود كه ما از خدمات آن مي تعريف كاالي بادوام: به كاالهايي گفته  

  رسند. شود) و با يك بار مصرف به پايان نمي مصرف نمي
  رسد. مي مصرف به و شده ريداريخ ديگر اقتصادي بنگاه يك توسط مورد ديگر كاالهاي توليد فرايند در كه شود مي گفته كاالهايي به اي: واسطه كاالي تعريف  
هـا ممكـن اسـت  مصرف آن گيرد و عدم شود كه براي رفع نيازهاي اوليۀ ما مورد استفاده قرار مي تعريف كاالي ضروري: به كاالهايي گفته مي  

  ها در ميزان مصرف ما اثري ندارد. حيات ما را به خطر بياندازد. همچنين تغييرات قيمت آن
  شوند. بار مصرف تمام مي  شود كه با يك م: به كاالهايي اطالق ميدوا تعريف كاالي بي  
  اقتصاد ۳۰و  ۲۹هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۲
  دست آورد:  براي محاسبۀ ميزان سود و زيان يك كارگاه توليدي، ابتدا بايد ميزان درآمد آن را با توجه به فرمول زير به  

  درآمد قيمت نهايي محصول  ه ميزان توليد ساالن
, , , ,  800 000 1500 1 200 000   درآمد000

  كنيم:  الف) براي محاسبۀ ميزان سود حسابداري از اين فرمول استفاده مي  
  سود حسابداري درآمد  هاي مستقيم  هزينه

     
¾º¯Iw ¾M ¾ºIÀI¶ à½nI]H ·jo¨ ®ÄkLU

½I¶, , ( , , ) , , , , , ,110 000 000 7 000 000 12 90 000 000 140 000 000 424 000   هاي مستقيم هزينه000

, , , , , , ,  1 200 000 000 424 000 000 776 000   سود حسابداري000
  )ب  

  سود اقتصادي درآمد  هاي غيرمستقيم)  هزينه هاي مستقيم  (هزينه
توانست  باشد، پس در اينجا سودي كه فرد مي نكته: توجه داشته باشيد كه هزينۀ فرصت هر انتخابي، مساوي با هزينۀ غيرمستقيم آن فرد مي  

  دانيم.  هزينۀ فرصت يا همان هزينۀ غيرمستقيم مي عنوان عنوان يك نيروي كار، در كارگاه توليدي ديگري را كسب كند، به به
   , , , ( , , , , ) , ,1 200 000 000 776 000 000 190 000 000 234 000   سود اقتصادي (سود ويژه)000

هاي اقتصادي بايد مقدار اين سود و يا زيان را در فرم اظهارنامۀ  باشند و بنگاه توجه داشته باشيد كه سود اقتصادي و سود ويژه به يك معنا مي  
  مالياتي خود درج نمايند. 

  اقتصاد ۱۴۲و  ۷۴ ،۶۵، ۶۴هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۳
  سازي مبادالت را دارد.  تعريف انواع بانك: بانك تجاري؛ صرفاً نقش آسان  
  دهد.  بانك تخصصي: فقط به فعاالن عرصۀ خاص از اقتصاد خدمات ارائه مي  
  گذاري و مشاركت در زمينۀ توليد است.  براي سرمايه گذاران، گذاري: واسطه و وكيل سپرده بانك سرمايه  
  تأثير بورس بر جامعه:   
) فراهم ۵) كاهش نرخ تورم ۴ها  ) جلوگيري از نوسان شديد قيمت۳) تنظيم معامالت بازار سرمايه ۲گذاري در جامعه  ) افزايش حجم سرمايه۱  

  وصي هاي بزرگ دولتي و خص هاي الزم براي اجراي پروژه آوردن سرمايه
  اقتصاد ۴۷تا  ۴۵هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۲۴
  ۶رديف  بها و وجوه مربوط به آن  اجاره  ۱رديف   الف) قيمت خدمات سرمايه  
   ب)  

ميليارد ريال    ( )1 9897 8856   درآمد صاحبان مشاغل آزاد62513

ميليارد ريال   
2 9897   ها و مؤسسات شركتسود 65983

ميليارد ريال    ( ) /1 6442 8851 359   بگيران درآمد حقوق65

درآمد ملي درآمد حقوق بگيران دستمزدها  درآمد صاحبان سرمايه  درآمد صاحبان امالك 
 سساتؤها و م سود شركت درآمد صاحبان مشاغل آزاد 

,ريال  , , , 41 103 000 000 ,ل ميليارد ريا 000 ,     9897 6251 6598 6442 359 6 8856 41103 6 درآمد ملي  
  ج)  

Â±¶ k¶Anj
®¨ SÃ÷μ]

, , , ,
, ,

  41 103 600 000 822 07250 000   درآمد سرانه000

  د) مفهوم سرانه، سهم متوسط هر فرد جامعه در ميزان درآمد يا توليد آن جامعه است.  
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  اقتصاد ۳۶تا  ۳۴هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۵
  بوده است:  ۳۰۰۰اند و قيمت هر واحد كاال هم  حد كاال توليد شده است كه همگي به فروش رسيدهوا ۵۰الف) در قيمت تعادلي،   

,  50 3000 150   دريافتي توليدكننده شده  تعداد كاالي فروخته قيمت 000
رسد و  واحد به فروش مي ۳۰يعني فقط همان  واحد كاال در بازار وجود دارد؛ ۳۰واحد تقاضا وجود دارد، اما فقط  ۶۴با اينكه  ۲۵۰۰ب) در قيمت   

  كند:  درآمد ايجاد مي
,  30 2500 75   درآمد توليدكننده تعداد كاال  قيمت هر واحد 000

,   :واحد تقاضا وجود داشته و به فروش رفته است ۱۵واحد كاال عرضه شده، اما فقط  ۸۰اگرچه  ۵۰۰۰در باالترين قيمت يعني  ج)   15 5000 75 000  
واحد است و چون قيمت كمتر از قيمت تعادلي است، پس بـا كمبـود  ۶۴واحد است و تعداد تقاضا  ۳۰تعداد توليد و عرضه  ۲۵۰۰د) در قيمت   

                                                                                                                                    رو هستيم:  عرضه (مازاد تقاضا) روبه 64 30 34  
كـه از قيمـت  ۵۰۰۰واحد است، پـس در قيمـت  ۵۰واحد است. در حالي كه در قيمت تعادلي، مقدار عرضه  ۸۰تعداد عرضه  ۵۰۰۰) در قيمت ه  

  تعادلي بيشتر است، مقدار عرضه بيشتر از تعادل است. 
 80 50   : مازاد عرضه بر تعادل30

  اقتصاد ۳۸تا  ۳۲هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۲۶
يابند تا جايي كه فاصـلۀ ميـان  ها افزايش مي تر باشد، قيمت الف) هنگامي كه در بازار كمبود اتفاق بيفتد و قيمت از سطح قيمت تعادلي پايين  

  ين برود و تعادل در بازار ايجاد شود. عرضه و تقاضا از ب
  شود كه مقدار عرضه و تقاضا با هم برابر باشند.  ب) قيمت تعادلي زماني ايجاد مي  
  پذير فروشنده است.  گذار فروشنده و در بازار انحصاري خريد، قيمت ج) در بازار انحصاري فروش، قيمت  
  اقتصاد ۴۴و  ۴۳اي ه صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۲۷
  كنيم: الف) براي محاسبۀ هزينۀ استهالك از اين فرمول استفاده مي  

  
ÁHï¾ÄI¶ow Á¯I¨ SμÃ¤

ÁHï¾ÄI¶ow Á¯I¨ kÃÿ¶ oμø
90   هزينۀ استهالك615

/  390 2   مقدار كاهش قيمت (ج7100

/ /  90 2 7 87   قيمت جديد3
/ / 87 3 5   استهالك قيمت جديد (ب8215

/                            سال را حساب كنيم: ۳ بايد هزينۀ استهالك براي حاال   / 5 82 3 17 46  
  اقتصاد ۶۷و  ۶۶هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۲۸

سفته

 تر)مدت (زمان بازپرداخت آن يك سال و يا كم سند اعتباري كوتاه
  ضمانت بازپرداخت وام  
 واگذاري قابل 
  بدهكار  صادركنندٔه آن 

  

چك

  سند اعتباري ديداري  
  ضمانت بازپرداخت وام  
 عنوان پول نقد قابل استفاده به
 واگذاري  قابل 

  اقتصاد ۱۰۵و  ۱۰۴هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۲۹
  كنيم:  صفر (ميليون) را حذف مي ۶براي راحتي محاسبه، از همۀ اعداد   

طبقۀ اول معاف 

/ميليون ريال      1220 10 10 10 1 طبقۀ دوم2100

/ميليون ريال      1535 20 15 15 2 طبقۀ سوم25100

ميليون ريال      
2045 35 10 10 طبقۀ چهارم2100

/ميليون ريال      
3070 45 25 25 7 طبقۀ پنجم 5100

/ميليون ريال  / / /    1 2 2 25 2 7 5 12   ماليات ماهيانه (الف95
/ /  70 12 95 57   ماندٔه خالص (ب05

  اي  ج) تصاعدي طبقه  

/ / 4 57 05 45   (د 645
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  اقتصاد ۱۰۲تا  ۹۸هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۰
   مدت بودجه را در نظر دارد.  مدت خود، برنامۀ كوتاه هاي كوتاه دولت براي تحقق اهداف و مأموريت  
   شود.  قانون اساسي، بودجۀ ساالنه توسط دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسالمي تسليم مي ۵۲موجب اصل  در ايران، به  
   دهد.  ه از كل بودجه، ميزان اولويت و اهميت امور را نسبت به هم نشان ميبررسي سهم هر برنام  
    مواجه هستيم. » كسري بودجه«هرگاه مخارج عمومي دولت از درآمدهاي آن بيشتر باشد، به اصطالح با  
  اقتصاد ۴۶تا  ۴۴هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۱
ش افزودٔه مرحلۀ موردنظر، بايد ارزش محصول آن مرحله را از ارزش محصول مرحلۀ قبل كسر كنيم، پس بـراي دست آوردن ارز الف) براي به  

 ۴۵۰۰ريال است، كسر كنيم كه حاصل  ۴۵۰۰دست آوردن ارزش افزودٔه مرحلۀ اول بايد قيمت اوليه را كه صفر است، از قيمت بعدي كه  به
ريال  ۸۵۰۰ريال است از قيمت بعدي آن كه  ۶۰۰۰مرحلۀ سوم بايد قيمت مرحلۀ قبل كه دست آوردن ارزش افزودٔه  شود. براي به ريال مي

  . ۴يا گزينۀ  است درست ۳شود. تا اينجا يا گزينۀ  ريال مي ۲۵۰۰است كسر كنيم كه حاصل 
  ۱۷۰۰۰ب) قيمت نهايي پوشاك كه همان مبلغي است كه در انتهاي مسئله آمده است:   
پاسـخ در سود و مزد و اجاره روش درآمدي اسـت.  ۀاي و محاسب شود، روش هزينه ها فروخته مي يي كه به خانوادهج) ارزش پولي توليدات نها  

  ها را مقايسه كرد. كار برد و پاسخ گوييم كه بايد حداقل دو روش را به اما براي يادآوري مي ،است ۳مشخص شده است كه گزينۀ 
  اقتصاد ۸۰و  ۷۹هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۱۳۲
گاهي نشان از تفاوت سطح درآمد سرانه با سطح توسعۀ انساني داد. اين شاخص تركيبي از چند شاخص،  HDI الف) شاخص توسعۀ انساني يا  

رهاي بـا بسا كشـو شود كه چه . است كه با محاسبۀ آن مالحظه مي.ساالن، اميد به زندگي و. مثل توليد ناخالص ملي، نرخ باسوادي بزرگ
  درآمد سرانۀ مشابه، توسعۀ انساني متفاوتي داشته باشند.

صورت ساليانه محاسبه و بر ارزش همـين سـبد كـاال در  ب) براي محاسبۀ نرخ دالر رفاهي، ارزش يك سبد كاالي معين در كشور موردنظر به  
  شود.  كشور آمريكا تقسيم مي

تعيـين نـرخ دالر ) ۲نوسان روزانه در برخي منـاطق  )۱كشورها نيست:  ۀد ملي و مقايسج) دالر به دو دليل شاخص مناسبي براي تبديل تولي  
  هاي دولت توسط سياست

  اقتصاد ۱۱۸صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۳۳
  اقتصاد ۸۷صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۱۳۴
  الف)  

%16  شم سهم دهك ش سهم دهك چهارم 
%سهم دهك ششم %  22 %سهم دهك ششم  11  6   سهم دهك ششم سهم دهك چهارم  2

% %سهم دهك چهارم 5  11 %سهم دهك چهارم 16 16  سهم دهك چهارم  م دهك ششمسه  

% سهم دهك هشتم  سهم دهك هشتم 15  13 سهم دهك هشتم 5 1
  سهم دهك دوم5

  ب)  

%  100 83 سهم دهك نهم 17
³¼±÷¶ ÁIÀï¦Àj Ì¼μ\¶

( )          100 2 3 5 5 8 11 13 15 21


  سهم دهك نهم

/دالر  هزار  
7 90 15   ميزان سهم دهك نهم از درآمد ملي3100

/ميليون نفر                                  ج)   
75 7   ها جمعيت هريك از دهك 510

Àj ¦Àj ´¿w´          د)   
−»H ¦Àj ´¿w /  21 10   »الف«ها در كشور  شاخص دهك 52

كـار  ها به آيد كه براي مقايسۀ وضعيت توزيع درآمد بين آن دست مي ك اول در كشورهاي مختلف، شاخصي بهبا محاسبۀ نسبت دهك دهم به ده )ه  
  تر است. عادالنه» ب«تر است؛ بنابراين توزيع درآمد در كشور  رود. هرچه اين نسبت بيشتر باشد، توزيع درآمد در آن جامعه نامناسب مي

  اقتصاد ۴۶تا  ۴۱هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۳۵
,ريال  , , , , 250 100 000 000 25 000 000 000 مواد غذايي ,ريال  , , , ,  4000 1 400 000 5 600 000 پوشاك000

,ريال  , , , ,  1750 80 000 000 140 000 000 آالت ماشين000 ,ريال  , , , , ,  
20 25 000 000 000 5 000 000 خدمات000100

,ريال  , , , , ,  1 44 000 000 000 11 000 000 هزينۀ استهالك ساالنه0004

¶Ã±Ã¼·ريال                                                              الف)  
( / ) , , ,

, ,
      25 5 6 140 5 44 11 208 600 000 000 1043020 20 000   توليد خالص ملي سرانه000

/ميليارد ريال                                                                                                ب)   /     25 5 6 140 5 55 330   ناخالص داخلي توليد 6

                                                                                                                    ج)  
jnIÃ±Ã¶ ,

/ /      
219 6

25 5 6 140 5 44 11 208 6


  توليد خالص ملي
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  ۱ علوم و فنون ۴۳و  ۴۲هاي  صفحه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۶
  معمول گرديد. چهارمآوردن موعظه و نصيحت در شعر فارسي از آغاز قرن   
  ۱ علوم و فنون ۶۵و  ۶۴هاي  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۷
ن دشوارتر و حـذف فعـل و كـاربرد ها مت اي از نثر اين دوره است. در ساير گزينه در اين گزينه كوتاهي جمالت و كاربرد كم لغات عربي نشانه  

  مشاهده است. بيشتر واژگان عربي نسبت به دورٔه ساماني قابل
  ۱ علوم و فنون ۶۱صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۸
  در اين دوره، نثر فنّي؛ شاخصۀ نثر است.  
  ۱ علوم و فنون ۸۴صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۳۹
هـاي  ، اين مورد بارزتر از گزينـه۱هاي ادبي اين دوره است كه در گزينۀ  هاي فعلي و اسمي دشوار در شعر، يكي از شاخصه ين دوره رديفدر ا  

  مشاهده است. ديگر قابل
  ۱ علوم و فنون ۷درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۰
  بوط به سبك خراساني نيست.در اين گزينه به مضامين عرفاني اشاره شده است كه مر  
  ها:  بررسي ساير گزينه  
  شود. : مدح به وضوح در اين بيت ديده مي۱گزينۀ   
  گرا و توصيف طبيعي است. : شعر واقع۲گزينۀ   
  هاي فكري اين دوره است. : توجه به معشوق زميني از ويژگي۳گزينۀ   
  ۱ نونعلوم و ف ۸۵صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۱
  هاي نثر دورٔه قرن پنجم و ششم است. (مقامات حميدي و چهار مقالۀ نظامي عروضي مربوط به اين دوره هستند.) همۀ موارد از ويژگي  
  ۱ علوم و فنون ۱۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۲
  است. معني فرزند معني رودخانه و در مصراع دوم به در مصراع اول به» رود«كلمۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  معني ارزش است. در هر دو مصراع به» خطر«: كلمۀ ۱گزينۀ   
  معني آرامش است و كلمۀ خواب هم تكرار است. در هر دو مصراع به» قرار«: كلمۀ ۳گزينۀ   
  معني محبت است و دل هم تكرار است. در هر سه بار به» مهر«: كلمۀ ۴گزينۀ   
  ۱ جامع علوم و فنون * متوسط: سؤال خصاتمش ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۳
» عضـوي از بـدن«عنـوان  به» سر«با » باالي دار«در معناي » سر«وجود دارد. همچنين » سر، بر و هر«و جناس در كلمات » س و ر«تكرار واج   

  سازند. جناس تام مي
  ها: بررسي ساير گزينه  
  ما -: سجع ندارد. جناس ناقص افزايشي: ماه۱گزينۀ   
  غيرتيم -: موازنه ندارد. سجع: عبرتيم۲ۀ گزين  
  صورت متناظر، سجع متوازي يا متوازن دارند. آرايي ندارد. موازنه: كلمات دو مصراع به : واژه۳گزينۀ   
  ۱ جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۴
  بررسي موارد:  
  »برگ درخت، آذوقه و توشه« مصراع اول و دوم رد برگ و برگ الف: جناس تام   
  جناس ناقص اختالفي دارند.» بار، باد«ب)   
  سجع هستند.» جام، عام و كدام«ج) كلمات   
  سازند. جناس ناقص اختالفي مي» بزم و رزم«د)   
  ۱ جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۵
  ها: سجع گزينه  
  »نور -حور: «۴گزينۀ   »آن -جهان: «۳گزينۀ   »سود -حسود: «۲گزينۀ   »فن -وطن -پرشكن: «۱گزينۀ   
  ۱ جامع علوم و فنون*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۶
  ها: بررسي گزينه  
  هستند.» بين و چندين كوته«: كلمات سجع ۱گزينۀ   
  آمده است.» انهتك و يگ«معناي  و در مصراع دوم به» طاقچه«معناي  : طاق در مصراع اول، به۲گزينۀ   
  ترتيب سجع متوازن يا متوازي هستند. : كلمات مصراع اول با كلمات مصراع دوم به۳گزينۀ   
  سازند. و دَرد، جناس ناقص حركتي مي» ته شراب«معناي  : دُرد به۴گزينۀ   
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  ۱ علوم و فنون ۱۱درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۷
  است.» دگر و در«و قافيۀ دوم  هستند »يمتنجيم و ب«كلمات قافيۀ اصلي   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  شوند. قافيه نمي» والي و عالجي«و كلمات  هستند» گماشت و نداشت«: كلمات قافيه ۱گزينۀ   
  شوند. قافيه نمي» مه و همه«و كلمات  هستند» معبود و مقصود«: كلمات قافيه ۲گزينۀ   
  شوند. قافيه نمي» غافالن و گويندگان«و كلمات  هستند» اند گفتهاند و  خفته«: كلمات قافيه ۳گزينۀ   
  ۱ علوم و فنون ۱۱درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۸
  است.» ت«حرف روي »/ ه«حرف الحاقي »/ وخت«حروف اصلي »/ سوخته و آموخته«: كلمات قافيه ۱گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  است.» ن«حرف روي »/ ه«حرف الحاقي »/ ان«حروف اصلي »/ خانه و بيگانه« : كلمات قافيه۲گزينۀ   
  است.» ن«حرف روي »/ ي«حرف الحاقي »/ ان«حروف اصلي »/ نشاني و فالني«: كلمات قافيه ۳گزينۀ   
  است.» ن«حرف روي »/ م َـ«حروف الحاقي »/ ين«/ حروف اصلي  »بنشينم و چينم«: كلمات قافيه ۴گزينۀ   
  ۱ علوم و فنون ۱۱درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۴۹
طبق » ام ِـ«و حروف الحاقي » صامت مصوت «طبق الگوي » يد«است./ حروف اصلي » ام ام و كشيده رميده«شعر رديف ندارد./ كلمات قافيه   

  .است./ شعر قافيۀ دروني ندارد» د«است./ حرف رويّ » صامت مصوت  صامت  مصوت «الگوي 
  شود: گونه نوشته مي اين» ام ِـ«نكته: حروف الحاقي اين بيت   

  م  َـ  ء  ِـ
  ص  م  ص  م

  ۱ علوم و فنون ۲درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۰
  انگيز است و محتواي شعر غمگين است. : وزن شعر شاد و طرب۱در گزينۀ   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  گيز است و محتوا نيز دربارٔه بانگ پرندگان و طراوت صبح است.ان : وزن شعر شاد و طرب۲گزينۀ   
  آلود است. : وزن شعر سنگين و آهسته است و محتوا هم غم۳گزينۀ   
  اي و حماسي است و محتوا نيز حماسي است. : وزن شعر كوبه۴گزينۀ   
  ۱ علوم و فنون ۵درس *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۱

  يي  نا  شَ  رُو  كش  ضت  يا  رِ  كر  پي  ه  كو شين  نِ  ه  شا
                                
    مي  گر پشت  ني  يچ  بر  خَ  دان  مَن  ر  كا  ني  تَ  س  خا
                                

  ها: علت نادرستي ساير گزينه  
  نادرست است.» سعادتمند: «۱گزينۀ   
  نادرست هستند.» دار نشين و امانت اكخ: «۳گزينۀ   
  نادرست است.» شورانگيز: «۴گزينۀ   
  ۱ علوم و فنون ۸درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۲

 n«·  بُ  را  يا  دَر  چِ  هر  از  شد  رِ  تي  شن  رو  ي  يا  در
  ها  ر  صي  تق  ما  يِ   رو  بر  حق  وِ  عف  رَد  آ  ِك  شا  حا
                                

  ۱ علوم و فنون ۸درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۳
  :۳شكل درست گزينۀ   

  بود  ز  يا  نِ  بي IÀ·  جَ  ز  يا  نِ  از  ك  زي  نا
                           

  ۱ علوم و فنون ۵درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۴
  است.»  تيغ، بند، بند و دوست«ج) هجاهاي كشيده:   
  است.» دام، نيست، ماه و تاب«د) هجاهاي كشيده:   
  ها: بررسي ساير گزينه  
  »مست و خاب«الف) هجاهاي كشيده:   
  نبايد اشتباه خوانده شود.» بُوَد«كلمۀ  وجود دارد و» رار«ب) در اين گزينه فقط يك هجاي كشيده   
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  ۱ علوم و فنون ۸درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۵
  تشكيل شده است.» مفاعلن«وزن هر دو بيت از تكرار چهاربار   
  بررسي ساير ابيات:  
  ب) مفاعلن فعالتن مفاعلن فعالتن  
  د) مفاعلن فعالتن مفاعلن فعلن  
  ۱ علوم و فنون ۱درس *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۶
  كند. كارگيري صبر را بيان مي به تأثيري و عدم اين گزينه به تأثيرگذار بودن صبر اشاره دارد و سه گزينۀ ديگر، بي  
  ۱ علوم و فنون ۲۵صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۷
  مفهوم مشترك: نفي آزار ديگران  
  ها: ر گزينهبررسي ساي  
  : درد من از بس زياد است، درمان ندارد.۱گزينۀ   
  شود. ديده مي : آزار و آسيب ديگران به كسي باعث ارزشمندي فرد آسيب۳گزينۀ   
  : آزار و رنج، ارزشمند و دلنشين است.۴گزينۀ   
  ۱ علوم و فنون ۲۹صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۸
  شود. ها برطرف مي يدن يار مشكالت و گرفتاريمفهوم مشترك: با د  
  ها: بررسي ساير گزينه  
  : چهرٔه يار از گل زيباتر است و بلبل با ديدن آن ديگر گل برايش زيبايي ندارد.۱گزينۀ   
  افتد. : با ديدن خال يار، دل عاشق در اضطراب مي۲گزينۀ   
  آور است. : خبر آمدن يار، نشاط۴گزينۀ   
  ۱ جامع علوم و فنون*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۵۹
  هاي دانا نيست. گويد روزگار به كام انسان در اين گزينه شاعر مي  
  ۱ جامع علوم و فنون*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۰
  سرپرستي -تكفّل: متعهد گشتن  
  معناي دشواري است. به» تكلّف«نكته: واژٔه   

 
  ۱ شناسي جامعه ۱۳ و ۱۱ ،۸ ،۳ هاي صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۱
  ؛ دهند كاري انجام ميتمامي مخلوقات در جهان،  ■  
  مملكت به كاري است هدر پرد/ هر ذره كه هست، اگر غباري است    
  اشاره دارد. آثار و پيامدهاي كنش: اين بيت به م از آغازبهتر آن است كه غفلت نكني/ گردد باز آب اين جوي به سرچشمه نمي ■  
شود در حضـور  اشاره دارد و اينكه مي كنش دروني: اين بيت به من در ميان جمع و دلم جاي ديگرستاي/  هرگز وجود حاضر غايب شنيده ■  

دروني ناظر به ديگري باشد خير، كنش دروني ما  فيزيكي با ديگران باشيم، اما كنشي دروني نيز داشته باشيم، حال بسته به اينكه اين كنش
  اجتماعي يا فردي خواهد بود.

احوالپرسي از ديگـران، اي  ، شيؤه انجام كنش اجتماعي است كه موردقبول افراد جامعه قرار گرفته است. مثالً در هر جامعههنجار اجتماعي ■  
  . ي معيني داردها شيوه

  ۱ شناسي جامعه ۲۰ و ۱۲ هاي صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۲
طبيعـت و ( خلقـت، خودمـاني مـا در ارتبـاط بـا ها شوند. كنش انجام نمي ديگراني ما تنها در ارتباط با ها دانيد كه كنش قسمت اول: مي ■  

  . گيرند نيز صورت مي خداوند متعالو  )ماوراءطبيعت
يابد. فرهنگ از طريق وراثت از نسلي به نسـل ديگـر منتقـل  ي بعد تداوم ميها به نسلجهان اجتماعي با انتقال فرهنگ خود قسمت دوم:  ■  

  كند. اشاره مي دومين تفاوت جهان اجتماعي با موجودات زنده: اين نكته به شود نمي
  ۱ شناسي جامعه ۳۰ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۳
 تغييرانـد و مختلف قابل هاي در زمينه هنجارها و نمادها نيست؛ ولي هنجارها و نمادها برحسب شرايط، نياز از اي بي دانيد كه هيچ جامعه مي ■  

  . شود نمي تحول و تغيير بنيادين جهان اجتماعيهاي عميق منجر نشود، موجب  يهالها تا زماني كه به تغييردر  برخي از آن تغيير
    .دهد را متناسب با همان شكل مي ها، هنجارها و نمادهاي خود ارزشسپارد،  كند و دل به آن مي اي كه جهان را به زندگي دنيا محدود مي جامعه ■  
  .شوند آشكار مي ياجتماع ينهادها م،يريرا در ارتباط با هم در نظر بگ ياجتماع جهان يها هالياجزا و  يوقت ■  
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  ۱ شناسي جامعه ۳۶ و ۳۱ هاي صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۴
  عقيدهانسان تربيت پذير است:  ■  
  ارزشدانايي از ناداني بهتر است:  ■  
و سـپس در آن موقعيـت  دهنـد معنا ميو به آن  كنند براي خود تعريف ميگيرند، ابتدا آن موقعيت را  ها در هر موقعيتي كه قرار مي انسان ■  

  .زنند دست به عمل مي
  ۱ شناسي جامعه ۳۹ و ۳۸ هاي صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۵
   در طول همهاي اجتماعي  شوند: جهان ها به رم ختم مي همۀ راه ■  
  در طول همهاي اجتماعي  تقسيم كار گسترده در جوامع ارگانيكي: جهان ■  
  در عرض هماجتماعي هاي  : جهانكنند تي را دنبال ميالهاي خود، تحو ها و ارزش ها بر اساس آرمان ها و تمدن فرهنگ ■  
  در طول همهاي اجتماعي  هاي اجتماعي: جهان نگاه اسپنسر به جهان ■  
  ۱ شناسي جامعه ۴۹ تا ۴۷ هاي صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۶

 ويژگي جهان متجدد توصيف

 گسترش عقالنيت ابزاريقوت افرنگ از علم و فن است/ از همين آتش، چراغش روشن است

 زوال عقالنيت ذاتي افول علوم فراتجربي

 زدايي تقدس در نگاهش آدمي آب و گل است/ كاروان زندگي بي منزل است

 قفس آهنين ها از دست رفتن اراده و آزادي انسان

  ۱ شناسي جامعه ۵۷ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۷
كنند و اگر هنجارها و اعمال خود را  يخود وارد م يها را به قلمرو آرمان آن ،يقيحق يها و ارزش ديبه عقا مانيجوامع مختلف با ا قسمت اول: ■  

  اند.  وارد نموده يها را به قلمرو واقع ها سامان دهند، آن و ارزش ديعقا نيابر اساس  زين
از دسـت  قيرا نسبت بـه حقـا خود مانيا اگر ايكنند و مطابق آن عمل ن اورندين مانيرا نشناسند، و به آن ا قيقسمت دوم: اگر جوامع حقا ■  

  دارند.  يم باطل گام بر يسو بدهند، از حق گسسته و به
امكان  ،ياجتماع يها جهان يبرا يعني رند؛يرپذييتغ ،يو واقع ياز جهت قرار گرفتن در قلمرو آرمان ياند؛ ول هرچند خود ثابت قيحقا ن،يبنابرا  

توانند بـر مـدار  يم ياجتماع يها  كه امكان خروج از باطل و قبول حق وجود دارد. جهان ود دارد؛ همان گونهباطل وج رشيانحراف از حق و پذ
   شود. ينم رييها، دچار تغ آن شيو گرا نشيباطل بچرخند، اما حق و باطل بر مدار ب اي قح
  ۱ شناسي جامعه ۶۸ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۸
  جهان طبيعي بر جهان نفسانيدمان كشورهاي اسكانديناوي كه نزديك به قطب هستند، براي سازگاري بهتر با محيط اهل مطالعه هستند: اكثر مر ■  
جهان اجتماعي بـر زنند:  ها دست به خودكشي مي محيطي غلط جوامع، دلفين در مواردي كه كم هم نيستند متأسفانه به خاطر رفتار زيست ■  

  جهان طبيعي
  جهان نفساني بر جهان اجتماعيطلبي در ميان افراد يك جهان اجتماعي ميزان همبستگي اجتماعي نيز پايين آمده است:  ميزان افزايش راحت به ■  
  ۱ شناسي جامعه ۸۰ و ۷۹ هاي صفحه*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۶۹
شـوند و  ي اجتماعي نمودار مـيها مربوط به نقش حقوق و تكاليفدر  نجارهاالگوهاي عمل يا همان هانتظارات جامعه از طريق قسمت اول:  ■  

  . ها انتظارات جامعه را برآورده سازند گيرند بايد با رعايت آن را به عهده مي ها افرادي كه اين نقش
 و تنبيهي است.ها تبليغي و برخي تشويقي  هاي مختلفي دارد. برخي روش  ر روشمنك از معروف و نهي به امرقسمت دوم:  ■  
  ۱ شناسي جامعه ۸۷ تا ۸۵ هاي هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۰
  . كند هاي اجتماعي را تشويق و برخي ديگر را منع مي كه دارد، برخي تغييرات هويتي و تحرك ييها عقايد و ارزشبه تناسب اي  هر جامعه ■  
  . تواند بروز و ظهور اجتماعي داشته باشد نمي افرادهويت ديني و معنوي ر، الدر يك جهان سكو ■  
در تقابـل هسـتند  هـا يي از زندگي را كه با عقايـد و ارزشها رخ دهد و شيوه بيرون از مرزهاي مقبول جهان اجتماعياگر تغييرات هويتي  ■  

   .به همراه دارد فراواني ي اجتماعيها اضطراب و نگرانيشود كه  دنبال بياورد، به تعارض فرهنگي منجر مي به
  ۱ شناسي جامعه ۹۰ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۱
   اجتماعي جهان فرهنگي هويت ↔ نهاد خانواده ↔ ها خانواده ↔هويت خانوادگي افراد   
  ۱ شناسي جامعه ۹۸ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۲
تواند فرهنـگ  دهد، بنابراين نه مي خود از دست مي ارتباطش را با فرهنگ و تاريخكند و  عمل مي تقليدي روشجهان اجتماعي خودباخته، به   

تواند آن را رها كند و از آن بگذرد و به جهان اجتماعي ديگري كه مبهوت و مقهـور آن  خود را تداوم ببخشد يا گسترش دهد و نه مي ۀگذشت
  !اينجا رانده و از آنجا ماندهشده است، ملحق شود. از 
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  ۱ شناسي جامعه ۱۱۱ و ۱۰۵ ،۱۰۴ ،۹۰ هاي صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۳
  . م درآمدالصورت بخشي از هويت جهان اس م ملحق ساخت و هويت ايراني بهالم، ايران را به جهان اسالي توحيدي اسها عقايد و ارزش ■  
شود كه از منظر جهان غرب و با اهداف مواضع غربي جوامع شرقي و ميراث  ان به جمعي از محققان غربي گفته ميناسش مستشرقان يا شرق ■  

  . پردازند كنند. در واقع به جاي بازخواني و مطالعه به بازسازي و خلق هويت شرقي از منظر جهان غرب مي ها را مطالعه مي فرهنگي آن
   آيد. جهان اجتماعي پديد مي هويت فرهنگياز سوي افراد پذيرفته و به رسميت شناخته شود،  ها هرگاه نوعي از عقايد و ارزش ■  
  . نهاد خانواده يكي از مهمترين عوامل تمايز جامعه ما از جوامع غربي است ■  
  ۱ شناسي جامعه ۱۲۲ و ۱۱۹ تا ۱۱۷ هاي صفحه*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۴
تأثير بگذارد و اراده و كار ارادي آنـان را  ديگران ٔهارادشود كه انسان براي رسيدن به اهداف خود بتواند بر  هنگامي پيدا ميقدرت اجتماعي  ■  

   .به خدمت بگيرد
آيد داراي مقبوليت است و قدرتي كـه بـا مقبوليـت همـراه باشـد و  دست مي قدرتي كه بدون استفاده از تهديد و با رضايت طرف مقابل به ■  

  . شود ناميده مي اقتدارصورت رسمي پذيرفته شده باشد،  به
ي سـاختگي هـا ايـدئولوژياگر قدرت موافق حكم و قانون و اراده تشريعي خداوند اعمال شود، مشروعيت حقيقي دارد، اما اگر مبتني بـر  ■  

  . باشد، مشروعيت دروغين دارد بشري
  .هستند جاهلي جوامع ،نباشد الهي و نيالعق ها، آن يها آرمان وها  كه ارزش جوامعي فارابي ۀانديش در ■  
  ۱ شناسي جامعه ۱۲۹ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۱۷۵
ولـي در سـت، ه جهان اجتماعي متجدد است، زيرا قوام خانواده و فرزندآوري در گرو محبت، ايثار و فداكاري انشان كاهش جمعيت، شاخص و  

يابد كه به فرزندآوري كمتر و كاهش شـديد جمعيـت و فـرو  دگرايي و اصالت لذت، اين محبت و ايثارگري كاهش ميدليل فر جهان متجدد به
ي تشـويقي و همچنـين پـذيرش ها اكنون اين جوامع براي جبران كاهش جمعيت، سياست انجامد. هم افتادن اين جوامع در چاله جمعيتي مي
   .اند مهاجران را در دستور كار خود قرار داده

  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۴۷صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۶
)/ ۳و  ۱های  )/ اُنظُروا: ببینید، بنگرید (امر مخاطب) (رد گزینه۳)/ سیروا: بگردید، سیر کنید (امر مخاطب) (رد گزینۀ ۴ُقل: بگو (رد گزینۀ   

  )۱)/ األرض: زمین (مفرد است) (رد گزینۀ ۳برای جملۀ اّول است نه جملۀ انتهایی (رد گزینۀ » چگونه)/ «۳و  ۱های  بدأ: رشوع کرد (رد گزینه
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱۲صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۷۷
  در عبـارت عربـی معـادلی نـدارد » شـود گفتـه مـی«)/ ۴برنـد (رد گزینـۀ  )/ یَنتِفع: سود می۲شود (مضارع است) (رد گزینۀ  مَتَتلک: مالک می  

و همچنین مفرد آوردن » درمانگاه«و » بیامرستان«جایی در ترجمۀ  )/ جابه۴و  ۳های  ها (جمع است) (رد گزینه )/ الهواتف: تلفن۳(رد گزینۀ 
نیـز  ۴در گزینـۀ » يالّتـ«است/ جای ترجمۀ  نیز نامناسب ۳گرفته در ابتدای گزینۀ  جایی صورت ها)/ جابه ها نادرست است (رد سایر گزینه آن

  نادرست است (دّقت شود).
  ۱ قرآن زبان جامع عربی،*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۷۸
  هـا  )/ هـؤالء: ایـن۱کننـد (مضـارع) (رد گزینـۀ  )/ ال ینسـون: فرامـوش منـی۳)/ لکـّن: ولـی (رد گزینـۀ ۳طّیبة: پاکی (نکره اسـت) (رد گزینـۀ   

  )۴و  ۳های  )/ حّقاً: واقعاً، حقیقتاً (صفت نیست) (رد گزینه۴و  ۲های  گزینه(رد 
  ۱ قرآن زبان عربی، ۴۰صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۷۹
هـا)/  گزینـهبـرم (رد سـایر  )/ آُخُذ إلـی: مـی۴و  ۲های  : بنشین (رد گزینه)/ إجليس۴و  ۲های  ه(مخاطب است) (رد گزین حمل نکن: ال تحميل  

  )۴و  ۱های  ألنّها ثقیلة: زیرا سنگین هستند (رد گزینه
  ۱ قرآن زبان عربی، ۸۶و  ۲۶های  صفحه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۰
» این امر«ا)/ ه )/ إنقطع: قطع شد (رد سایر گزینه۲و  ۱های  ها)/ نزل: پایین آمد (ماضی ساده) (رد گزینه حینام: هنگامی که (رد سایر گزینه  

 )۲و  ۱های  )/ أّدی: منجر شد (رد گزینه۲زاید است/ الّثلج: برق (معرفه است) (رد گزینۀ  ۳در گزینۀ 
  ۱ قرآن زبان ترکیبی عربی،*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۱
  زاید است.» یک«ذا معرفه است و ل» القوم«جایی صورت گرفته در ترجمه، نامناسب و نادرست است. ضمناً  جابه  
  »بزرگ قوم، خدمتگزار آنان در سفر است!«ترجمۀ درست:   
  ۱ قرآن زبان عربی، ۹۶و  ۹۲، ۸۴های  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۲
  این، موضوع عجیبی است ) این موضوع، عجیب است ۱  
  ) املرشف: مدیر داخلی۲  
  است. مجهول» شود یُنتَفع: سود برده می) «۴  
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  ۱ قرآن زبان عربی، ۷۳صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۸۳
  کار بربیم؛ زیرا مشـتّقات، جمـع غیرعاقـل اسـت/ پاالیشـگاه: املصـفی  )/ باید مفرد مؤنّث به۴و  ۲های  شود: تَنتقل، تُنَقل (رد گزینه منتقل می  

  )۴و  ۳های  رد گزینه)/ ایستگاه سوخت: محطّة الوقود (۴و  ۳های  (رد گزینه
  ۱ قرآن زبان عربی، ۵۹صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۴
  ها دارند. آموزی از گذشتگان و تأّمل در رسنوشت آن بیت و آیۀ مورد بحث هر دو اشاره به عربت  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۳۷صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۵
  مکان نیست (وزن آن منطبق نیست). همچنین مجرور به حرف جّر است نه جاّر و مجرور. اسم» ِمساحة«  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۴۸صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۸۶
  ».ضیاء«است نه » أضواء«مذکّر/ جمع آن  مؤنّث   
  ۱ قرآن زبان عربی، ۶۷صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۷
   ».داء«است نه » دواء«مفردش   
 الیه نخواهد بود. گاه مضاف دّقت: اسم بعد از اسم اشاره هیچ  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۳۷و  ۳۶های  صفحه*  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۸۸
  ها: بررسی سایر گزینه  
  دان الُبلْ   ) الَبلَدان۱  
  َتلِف تَخْ  َتلَف ) تَخْ ۲  
  یََتَجلَّی  آیند.)/ یََتَجّيل  (حروف مشّبهه بر رس فعل منی کنْ ل ) لکنَّ ۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۸و  ۴های  صفحه*  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۴پاسخ: گزینۀ  -۱۸۹
  ها) همفرد و مذکّر است (رد سایر گزین» املیدان«)/ همچنین ۳و  ۲های  نادرست است (رد گزینه» مَتُررن«با توّجه به غایب بودن عبارت،   
  ها درست است. برای اعالم ساعت، همۀ گزینه  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۱۴صفحۀ *  ساده: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۹۰
  ایم. ده نفر بوده همراه نُه نفر از دوستانم به ورزشگاه رفتم  من به  
  دیدیم. (مسابقه یک ساعت بوده است.) دقیقه ۳۵هفت نفر مسابقه را برای  ایم  مسابقه گم کرده ۲۵سه نفر را در دقیقۀ   
  ۱ قرآن زبان عربی، ۲۷صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۹۱
  ها:  بررسی گزینه  
  جزء ریشه نیست.» س«است و لذا » یستفعل«بر وزن » یستقیم) «۱  
  است.» یفتعالن«بر وزن » یستویان) «۲  
  باشد. می» ن ب ه«است و ریشۀ آن » إفتعال«بیاید حتامً از باب » ت«، »نون«) بعد از ۳  
  است.» ه م ر«و ریشۀ آن » ینفعل«بر وزن » ینهمر) «۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۶۳صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۱پاسخ: گزینۀ  -۱۹۲
  ها:  بررسی گزینه  
  باشد. مبتدا است که معرب می» أسامء«نیستند و  مبتدا» علی األفعال«و » للرّجال«شود و لذا  گاه مبتدا واقع منی ) جار و مجرور هیچ۱  
  باشد. است و مبنی می» ک«داریم که آن ضمیر » إسم أنّ «) در این عبارت مبتدا نداریم؛ بلکه ۲  
  کننده نیست و چون بعد از آن فعل آمده، لذا این گزینه جملۀ فعلیه است نه اسمیه. ) جار و مجرور تعیین۳  
  ستند و هر دو مبنی.مبتدا ه» هم«و » اولئک) «۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۶۹صفحۀ *  دشوار: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۹۳
  ها:  بررسی گزینه  
  باشد. مجرور می» أمریکا«صفت است و به تبعّیت از » الوسطی) «۱  
  خرب است.)» حارضون(«) صفتی در این گزینه نداریم. ۲  
  مجرور است.» الّساحة«به تبعّیت از » األولی«منصوب و از طرفی » لّرشطّیینا«صفت است و به تبعّیت از » الّشابّین) «۳  
  باشد. مجرور می» طائرات«صفت است و به تبعّیت از » الحربّیة) «۴  
  ۱ قرآن زبان عربی، ۷۹صفحۀ *  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۳پاسخ: گزینۀ  -۱۹۴
  ها:  بررسی گزینه  
  ثالثی مجرّد است. است و لذا» تَصَنع«مجهوِل » تُصَنع) «۱  
  شود. با توّجه به معنای آن معلوم و الزم است و لذا مجهول منی» تستغرق) «۲  
  است و لذا پاسخ سؤال است.» تُشاِهد«مجهول » تُشاَهد) «۳  
  است که طبعاً ثالثی مجرّد است.» تَجد«مجهول » توَجد) «۴  
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   ۱ قرآن زبان عربی، ۹۱و  ۸۷های  صفحه*  متوسط: سؤال مشخصات ▲  ۲پاسخ: گزینۀ  -۱۹۵
  ها:  بررسی گزینه  
  کار نرفته است. ) در این عبارت نون وقایه به۲  اسم اشاره برای نزدیک است.» هذا) «۱  
  هر دو فعل متعّدی هستند.» رأیُت «و » وجدُت ) «۴  حروف جّر هستند.» ِبـ«و » يف) «۳  

  
 ۱تاريخ  ۱درس  ۲ؤال: * ساده * صفحۀ مشخصات س ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۹۶
ها را  طور مستقيم درك كرد، بلكه آن ها را به توان آن مشاهده نيستند و نمي اند و قابل هاي رويدادهاي تاريخي: الف) دور از دسترس ويژگي  

ل نيستند و با يكديگر رابطۀ علت و تجربه نيستند؛ پ) مجزا و مستق بايد با استفاده از شواهد و مدارك شناخت؛ ب) تكرارناپذيرند و قابل
  معلولي دارند.

ر نكتۀ: يكي از فوايد مطالعۀ تاريخ، منبعي براي شناخت و تفكر است. به گفتۀ شهيد استاد مطهري، از نظر قرآن، تاريخ بشر و تحوالت آن، بـ  
فرمـان درآورد و  توان تاريخ حاضر را تحت مي ها ها و قانون گيرد و با شناختن آن حساب طبق يك سلسله سنن و نواميس [قوانين] صورت مي

  گيري كرد. به سود سعادت خود و مردم از آن بهره
 ۱تاريخ  ۵درس  ۴۵مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۱۹۷
داشـت و بـا بـه اطاعـت عليه يونانيان سر به شـورش بر» چندرا گوپتا«نام  با انتشار خبر مرگ اسكندر مقدوني، يكي از فرماندهان هندي به  

  به اوج قدرت خود رسيد. » آشوكا«را بنيان گذاشت. حكومت موريا در دوران » موريا«درآوردن شماري از حاكمان محلي شمال هند، سلسلۀ 
  د.بر سر كار آمد و چندين قرن بر هند فرمان ران» گوپتا«كم سلسلۀ ديگري به نام  نكته: حكومت موريا پس از آشوكا ضعيف شد و كم  
 ۱تاريخ  ۱۲درس  ۱۱۱و  ۱۱۰هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۹۸
هـاي  دهد. جامعۀ ايران در دوران اشكانيان شامل گروه حاكم و تـوده را نشان مي» اشكانيان«تصوير مورد سؤال، هرم اجتماعي ايران در زمان   

هاي قدرتمنـد  شدند. در مرتبۀ نخست، اعضاي خاندان شاهي و ديگر خاندان قسيم ميمردم عادي بود. اعضاي گروه حاكم، خود، به دو دسته ت
هاي سياسي و نظامي مانند حكومت مناطق مختلف كشور و فرماندهي سپاه و عضويت در مجلس آن زمان را  ترين منصب قديمي بودند كه مهم

  و بازرگانان بودند. در اختيار داشتند. تودٔه مردم شامل كشاورزان، شبانان، صاحبان حِرَف 
 ۱تاريخ  ۱۰درس  ۹۳مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۱۹۹
افتاد. كراسوس، سردار مشهور روم با سـپاهي بـزرگ و مجهـز بـه » اُرُد دوم«هاي اشكانيان و روم در زمان پادشاهي  ترين جنگ يكي از مهم  

حرّان از سپاه ايران به سختي شكست خورد و سردار مغرور روم كشته شد. فرماندهي سپاه  النهرين هجوم آورد، اما در جايي به نام منطقۀ بين
برعهده داشت كه با اجراي فنون گوناگون جنگي به پيروزي بزرگي دست يافت. پـس از » سورنا«ايران را در جنگ حران، سردار شجاع ايراني 

  تان و مرزهاي سوريه، با هم جنگيدند.جنگ حرّان، اشكانيان و روميان بارها بر سر تسلط بر ارمنس
  نكته: اردوان چهارم، آخرين پادشاه اشكاني بود كه در جنگ با اردشير بابكان شكست خورد و كشته شد و سلسلۀ اشكانيان از هم پاشيد.  
 ۱تاريخ  ۱۱درس  ۱۰۵مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۰۰

اي از قوانين و محاكمات عصر ساسـاني در  ساسانيان اطالعات و مدارك بيشتري باقي مانده است. مجموعهدربارٔه قضاوت و دادرسي در دورٔه   
به زبان پهلوي گردآوري شده است و منبع ارزشمندي بـراي آشـنايي بـا نظـام حقـوقي و دادرسـي آن دوره » ماديان هزار دادستان«كتاب 

  شود. محسوب مي
 ۱تاريخ  ۱۳درس  ۱۲۶* متوسط * صفحۀ مشخصات سؤال:  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۰۱

قيمت كاسته شد و در عوض اشياي تجملـي، جـاي  در دوران حكومت سلوكيان، تجارت رونق گذشته را نداشت؛ از حجم مبادلۀ كاالهاي ارزان  
  ها را گرفت. آن

  اند.  درست» ساسانيان«و » هخامنشيان«هاي  ترتيب دربارٔه حكومت به ۲و  ۱هاي  گزينه  
 ۱تاريخ  ۹درس  ۸۷و  ۸۶هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۲خ: گزينۀ پاس -۲۰۲
گذراني  در جنگي كه ميان دو برادر (كورش كوچك و اردشير دوم) درگرفت، كورش كوچك شكست خورد و كشته شد. اردشير دوم، به خوش  

  رج شد. طلبي مشهور بود و در دوران فرمانروايي او، مصر از سيطرٔه هخامنشيان خا و راحت
  درست هستند.» داريوش سوم«و » خشايارشا«، »اردشير سوم«ترتيب دربارٔه  ها به ساير گزينه  
 ۱تاريخ  ۸درس  ۷۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۰۳
جيرفت و تپه يحيـي در « هاي كهن فالت ايران به ويژه اشيا و ظروف سنگ صابوني، از ديگر مصنوعاتي است كه توسط مردم برخي سكونتگاه  

هاي مذكور از مراكز مهـم توليـد و  دهد كه سكونتگاه شناسي نشان مي شد. شواهد باستان ، با مهارت و ظرافت تمام ساخته مي»استان كرمان
  اند. صدور سنگ صابون به مناطق دور و نزديك بوده

شهداد، تل ابليس و تپه يحيي در استان كرمان و تپه زاغه «ن مانند هاي كه گيري مس در برخي سكونتگاه هاي ذوب و قالب نكته: بقاياي كوره  
  گيري مس دست يافته بودند. ها به فنون ذوب و قالب هزار سال پيش، ساكنان اين سكونتگاه ۷تا  ۵، بيانگر آن است كه در حدود »در قزوين
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 ۱تاريخ  ۱۶درس  ۱۵۰و  ۱۴۳هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۰۴
گفتند. اين شهر از هفت قلعۀ تودرتو تشكيل شده بود  مي» اكباتان«، شهر هگمتانه (همدان امروزي) بود كه يونانيان به آن »ها مادي«پايتخت   

  ها دربارٔه معماري و شهرسازي در دورٔه ساسانيان درست هستند.  كه هر قلعه، رنگ نمادين خاصي داشت. ساير گزينه
 ۱تاريخ  ۷درس  ۶۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۰۵
نوشتۀ بيسـتون كـه در حقيقـت  ترين منابع نوشتاري ايراني در دورٔه هخامنشيان هستند. پنج ستون از سنگ هاي گلي مهم ها و لوح نوشته سنگ  

  هاي نواحي گوناگون اختصاص دارد. ب شورششود، به شرح وقايع دوران آغازين فرمانروايي داريوش بزرگ و سركو گزارشي تاريخي محسوب مي
 ۱تاريخ  ۱۴درس  ۱۳۵مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۰۶
زمـان موبدان به شدت با آيين مانوي مخالف بودند. پس از شاپور، آنان اقدامات خود را براي نابودي ماني و مانويان تشديد كردند. سرانجام در   

تعقيب و شكنجه قرار گرفته بودند، به مناطق مرزي امپراتوري  ه زندان افتاد و اندكي بعد اعدام شد. پيروان او نيز كه تحت، ماني ب»بهرام يكم«
  ها درست هستند.  هاي ديگر گريختند. ساير گزينه ساساني و يا سرزمين

 ۱تاريخ  ۴درس  ۳۳و  ۳۱هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۰۷
، ظروف گلي توليـد كـرد و بـا »ابداع چرخ سفالگري«عصر نوسنگي، انسان عالوه بر اينكه فن ساخت ابزار و ظروف سنگي را ترقي داد، با در   

  شد.» توليد پارچه«استفاده از پشم حيوانات، موفق به 
  سنگي) سنگي (ميان دگان: دورٔه فراپارينهسنگي/ گسترش صيد آبزيان و پرن دار: دورٔه پارينه نكته: كشف آتش و ساخت ابزارهاي سنگي تيغه  
 ۱تاريخ  ۶درس  ۵۸و  ۵۴هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۰۸
هاي پهناور از كـارايي الزم برخـوردار  با گسترش قلمرو جمهوري رم، معلوم شد كه قانون اساسي و نهادهاي اين جمهوري براي ادارٔه سرزمين  

طلب دچـار جنـگ داخلـي و آشـفتگي شـد. سـرانجام  در قرن اول قبل از ميالد، جمهوري رم بر اثر رقابت سرداران جاه نيستند. از اين رو،
قدرت اجرايـي در اختيـار «بر رقيبانش غلبه كرد و تغييراتي در نظام حكومتي جمهوري رم به وجود آورد. در نتيجۀ اين تغييرات، » اكتاويان«

  معروف شد. » امپراتور«و بعداً » آگوستوس«قرار گرفت كه به  يك فرد به عنوان شخص اول مملكت
  ها:  بررسي ساير گزينه  
كردند، اما در نتيجۀ توسعۀ دريانوردي و گسترش تجارت خـارجي،  صورت موروثي حكومت مي ، نخست شاهان به»يونان باستان«: در ۱گزينۀ   

  ت را در دست گرفتند.جاي شاهان قدر اي از ثروتمندان و اشراف برآمدند و به طبقه
   كردند. : اشراف واسطۀ مجلس سنا و عامۀ مردم از طريق مجمع نمايندگان در ادارٔه امور كشور مشاركت مي۲گزينۀ   
  : به مرور زمان، امپراتورها بر اختيارات و قدرت خود افزودند و برخي از آنان همچون پادشاهان مستبد حكومت كردند.۴گزينۀ   
 ۱تاريخ  ۱۵و  ۱۱هاي  درس ۱۴۲و  ۱۰۷هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۰۹
شدند،  خسرو انوشيروان با استفاده از نيروي دريايي، يمن را از اشغال حبشيان كه ازسوي امپراتوري روم شرقي (رقيب ساسانيان) حمايت مي  

  نجات داد و باب المندب و خليج عدن را به تسلط خود درآورد. 
  زمان فرمانروايي خسرو انوشيروان، مبادالت فرهنگي با هند و روم گسترش يافت و در نتيجۀ آن، جنبش علمي نيرومندي در ايران پديد آمد.در   
  اتفاق افتاده است. » قباد«و قتل مزدك و پيروانش در زمان » هرمز چهارم«نكته: شورش بهرام چوبين در زمان   
 ۱تاريخ  ۲درس  ۱۶: * دشوار * صفحۀ مشخصات سؤال ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۱۰
ها توصـيف و تحليـل  كوشند كه اين رويدادها را بر اساس زمان وقوع آن اند و مورخان مي رويدادهاي تاريخي در زمان معيني به وقوع پيوسته  

  تاريخ اهميت فراواني دارد.گويند، در مطالعه و پژوهش  شماري (كرونولوژي) مي كنند؛ بنابراين، نظم و ترتيب رويدادها كه به آن گاه

 

 جغرافياي ايران ۸درس  ۷۵و  ۷۴هاي  مشخصات سؤال: * ساده * صفحه ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۱۱
پيوستن چند روستا، مكـان و مزرعـۀ همجـوار  هم ترين واحد تقسيمات كشوري با محدودٔه جغرافيايي معين است كه از به كوچك» دهستان«  

  ها درست هستند.  شود. ساير گزينه كيل ميتش
 جغرافياي ايران ۱۰درس  ۹۵مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۱۲
طـور كامـل توجـه نشـده  هاي محيطي ايران به دهد كه به توان و ظرفيت هاي صنعتي در سطح كشور نشان مي تعادل در پراكندگي قطب عدم  

صورت  به«دليل اينكه  ه نواحي شرقي و مركزي كشور اشاره كرد كه از نظر ذخاير و مواد اوليه غني هستند، ولي بهتوان ب طور مثال مي است. به
  اند. رو نبوده با رشد صنعتي روبه» اند برداري قرار گرفته محدود مورد بهره

 جغرافياي ايران ۴درس  ۲۷مشخصات سؤال: * ساده * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۱۳
هاي جديدي  اخير، طغيان در رودهاي حوضۀ زاگرس بيش از گذشته شده و در پي آن، حمل رسوب توسط رودها به تشكيل شكل طي سه دهۀ  

  از ناهمواري منجر شده است.
 جغرافياي ايران ۵درس  ۳۹مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۱۴
  شود. هاي سيالبي در جنوب شرق ايران مي از اقيانوس هند به ايران نفوذ و موجب باران ها در دورٔه گرم در برخي سال» مرطوب موسمي«تودٔه هواي   
  شود. كند و باعث افزايش شديد دما مي در تابستان هواي گرم را از عربستان به ايران وارد مي» گرم و خشك«تودٔه هواي   
  شوند. كنند و باعث بارش مي رطوبت را به ايران وارد مي در دورٔه سرد سال،» سوداني«و تودٔه هواي » مرطوب غربي«نكته: تودٔه هواي   
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 جغرافياي ايران ۳درس  ۱۴مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۱۵
گـذرد.  درجـۀ شـمالي از جنـوب ايـران مـي ۲۵درجۀ شمالي از شمال و مدار  ۴۰دربارٔه موقعيت رياضي (مطلق) ايران بايد دانست كه مدار   

السرطان نيز در فاصلۀ كمي  كند. مدار رأس درجۀ شرقي از غرب ايران عبور مي ۴۴درجۀ شرقي از شرق ايران و مدار  ۶۳النهار  همچنين، نصف
  از جنوب ايران واقع شده است. 

 جغرافياي ايران ۷و  ۲هاي  درس ۶۹و  ۸هاي  مشخصات سؤال: * متوسط * صفحه ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۱۶
كشي و بهبود آب آشاميدني، رونق صـادرات نفـت و واردات مـواد غـذايي، ميـزان  گسترش بهداشت و واكسيناسيون، لوله هاي اخير، بر اثر در دهه  

 علت؛ پاسخ پرسش چرا؟)/ ومير كاهش يافته ( ومير كاهش يافته و سبب افزايش سريع جمعيت شده است. چرا جمعيت زياد شده؟ چون مرگ مرگ
  هاي به وجود آورنده؛ پاسخ پرسش چطور يا چگونه) زمينه اثر واردات مواد غذايي و... ( ومير كاهش پيدا كرده؟ در چطور مرگ

تر) ميزان مواليد كاهش يافته و آنچه موجب افـزايش  هاي قبل هاي اخير (در مقايسه با دهه تواند درست باشد؛ زيرا در دهه نمي ۳نكته: گزينۀ   
  ومير بوده است.  جمعيت شده، كاهش ميزان مرگ

 جغرافياي ايران ۶درس  ۵۷مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۱۷
از جمله داليل اهميت درياچۀ اروميه، وجود جزاير متعدد در آن است كه محل سكونت انواع پرندگان مهاجر است. همچنين، آب اين درياچـه   

ت و براي پرورش ماهي و آبزيان مناسب نيسـت و ايـن درياچـه وهواي منطقه شده است. آب درياچۀ اروميه شور اس موجب معتدل شدن آب
  شود.  اگرچه منابع معدني دارد، اما منبع ذخاير سوخت فسيلي محسوب نمي

  روند.  نكته: موارد (الف) و (پ) از جمله مزاياي درياي خزر به شمار مي  
 رانجغرافياي اي ۹درس  ۷۸مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۱۸
فقط تصوير (ب) بيانگر سكونتگاه است؛ زيرا از ديدگاه دانش جغرافيا، سكونتگاه محلي است از مجموعۀ مساكن كه عوامل طبيعي و انساني در   

عنوان محل آسـايش و مكـاني بـراي رفـع نيازهـاي  ها نه تنها به گيري آن نقش دارند. هر شهر و روستا يك سكونتگاه است. سكونتگاه شكل
گردند، بلكه انسان بخشي از هويت خود را از قلمروهاي سكونتگاهي خود اخذ كرده است و نسبت به زادگـاه  حياتي انسان تلقي مي زيستي و

  خود تعلق خاطر و حس دفاع و فداكاري دارد.
 جغرافياي ايران ۱درس  ۵مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۱۹
هـاي محيطـي بـدون دانـش  ها و ظرفيـت كند، بنابراين شناخت توان ابل انسان را با محيط، مطالعه و بررسي مياز آنجا كه جغرافيا روابط متق  

  جغرافيا ممكن نيست؛ پس جغرافيا علمي براي زندگي بهتر است.
  نگري است.  دانان از ديد تركيبي يا كل كنندٔه دليل استفادٔه جغرافي بيان ۱نكته: گزينۀ   
 جغرافياي ايران ۶درس  ۵۱مشخصات سؤال: * متوسط * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۲۰
كيلومتر اسـت. مسـاحت دريـاي خـزر  ۳۰۰كيلومتر و عرض متوسط آن  ۱۲۰۰ترين درياچۀ جهان، درياي خزر است كه طول آن حدود  بزرگ  

  باتوجه به تغييرات سطح آب، متفاوت است.
  درست است. » امتداد شمال به جنوب«و » تر پايين«، »تتيس«ترتيب  ها به نكته: در ساير گزينه  
 جغرافياي ايران ۴درس  ۳۲و  ۳۱هاي  مشخصات سؤال: * دشوار * صفحه ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۲۱
  باشند. ها مي ترين علل پيدايش جلگه از مهم» ساختمان زمين، مقاومت سنگ، عمق آب و تراكم آبرفت«  
هاي دريايي و نوسانات عمومي آب) و طغيان رودها از جمله عوامـل طبيعـي  امي، جريانهاي دريايي، سون نكته: حركات دريا (جزرومد، توفان  

  ها و مناطق ساحلي هستند.  تغييردهندٔه جلگه
 جغرافياي ايران ۵درس  ۳۷مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۲پاسخ: گزينۀ  -۲۲۲
شود و داراي  تشكيل مي» اي پرفشار جنب حارّه«، يك كمربند »هوا سنگيني و فرونشيني«دليل  الجدي، به السرطان و رأس در اطراف مدار رأس  

  شود. است كه مانع از صعود هوا و تشكيل ابر و بارندگي مي» گرم و خشك«وهواي  آب
 جغرافياي ايران ۵درس  ۳۴مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۳پاسخ: گزينۀ  -۲۲۳
فشار (نقطۀ الـف) معمـوالً  شوند. عبور مراكز كم نشان داده مي Lفشار با حرف  راكز كمو م Hهاي هواشناسي، مراكز پرفشار با حرف  در نقشه  

  آورند.  آورد و مراكز پرفشار (نقطۀ ب)، هواي آرام و پايدار را به وجود مي هواي ابري و باراني را به همراه مي
 جغرافياي ايران ۵درس  ۴۱مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۴پاسخ: گزينۀ  -۲۲۴
وهوا عبارت است از: بارش كم و خشكي هوا،  هاي اين نوع آب قرار دارند كه ويژگي» گرم و خشك«شهرهاي بيرجند و زاهدان هر دو در ناحيۀ   

  اختالف شديد دما، فقر پوشش گياهي و تبخير و تعرّق زياد.
وهوا عبارت است از: بارندگي زياد، اعتدال دما  نوع آبهاي اين  قرار دارند كه ويژگي» معتدل خزري«شهرهاي رشت و گرگان هر دو در ناحيۀ   

  در طول سال و پوشش گياهي غني. 
و افزايش بارندگي با افزايش ارتفاع، ويژگي » گرم و شرجي«وهواي  نكته: ميانگين ميانگين دماي باالي ساليانه و رطوبت نسبي باال، ويژگي آب  

  است. » كوهستاني«وهواي  آب
 جغرافياي ايران ۷درس  ۷۰مشخصات سؤال: * دشوار * صفحۀ  ▲  ۱پاسخ: گزينۀ  -۲۲۵
رونـد (مگـر در سـوانح)، ولـي اغلـب،  آيند و با هم از دنيا نمي توجه در مهاجرت اين است كه اعضاي يك خانواده با هم به دنيا نمي نكتۀ قابل  

خـاطر عامـل يـا عوامـل  ساكنان يك محل يا منطقـه بـه كنند و حتي در مواردي، چندين خانواده يا كليۀ اعضاي خانوارها با هم مهاجرت مي
  شوند. به همين خاطر، مطالعۀ مهاجرت در بحث تغييرات جمعيت مهم است.  جا مي مشترك، جابه
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  منطق ۵ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲۲۶
هـاي جلـوگيري از خطـاي  اطالعات صحيح و غلط، بيش از پيش نيازمند علمي هستيم كه شيوه ها و حجم انبوه امروزه با فراگير شدن رسانه  

  انديشه را به ما آموزش دهد.
  شود و تفكر امري طبيعي است.  : منطق باعث ايجاد تفكر نمي۱گزينۀ   
   كارگيري آن نيز الزم است. : دانستن منطق براي جلوگيري از خطاي ذهني كافي نيست و به۲گزينۀ   
  شود. : مواد و مصالح الزم براي ايجاد بناي فكري توسط ساير علوم تهيه مي۳گزينۀ   
  منطق ۹ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۲۲۷
از آنجا كه وظيفۀ منطق جلوگيري از خطاي انديشه است و انديشه هم دو نوع تعريف و استدالل دارد، علـم منطـق بـه دو بخـش تعريـف و   

شود. توجه كنيد كه دليل اينكه انديشه دو نوع دارد هم اين است كه دانش بشـر بـه دو نـوع تصـور و تصـديق تقسـيم  دالل تقسيم مياست
توان گفت تقسيم دانش به دو نوع هم در تقسيم منطق به دو بخش مؤثر است، ولي تقسيمات دانش تصور و تصديق است، نه  شود، پس مي مي

  ).۳نۀ تعريف و استدالل (رد گزي
  منطق ۱۸تا  ۱۶هاي  هصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۲۸
» در خانـۀ اوسـت«در عبـارت » او«يا دختر خليفه) و به تبع آن ابهام در ضـمير  (دختر پيامبر » دخترش«ابهام در مرجع ضمير در كلمۀ   

  ) باعث ايجاد مغالطه شده است.(خانۀ خليفه يا خانۀ پيامبر 
  اي رخ داده باشد كه نوعي مغالطۀ نگارشي است. دهد لذا ممكن است غلط ديكته باشد هم معنا مي» ارض«، »ارز«: اگر كلمۀ ۱ۀ گزين  
  خوانده شود.» كَشتي«يا » كُشتي«گذاري مختلف به دو صورت  تواند با حركت مي» كشتي«: كلمۀ ۳گزينۀ   
  تواند معناي جمله را تغيير دهد و باعث بروز مغالطۀ شيؤه نگارشي كلمات شود.  مي» اناز اصفه«: عالمت ويرگول قبل و بعد از عبارت ۴گزينۀ   
  منطق ۱۵ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲۲۹
 »جرئـت و جسـارت نداشـتن«يـا » توانايي جسماني نداشتن«در جملۀ كارمند، چند داللت مطابقي مختلف دارد از جمله: » توانم نمي«كلمۀ   

طور معمول اين عبارت را بايد به معناي دوم يا سوم به ويژه معناي سـوم دانسـت،  به». اجازه نداشتن و جايز ندانستن«توانايي روحي) يا  (عدم
معناي اول را كه دور از ذهن است، در نظر گرفته است، پس احتمـاالً مغالطـۀ » مگر دستانت شكسته است!«ولي شخص مقابل به خاطر جملۀ 

را جواب بگيريد، ولي بايد توجه كنيد  ۳هاي مختلف بدانيد و گزينۀ  را داللت» توانستن«لفظ است. (تذكر: ممكن است معاني مختلف  اشتراك
هاي مطابقي مختلف و اين كلمه را مشترك لفظي  را داللت» توانستن«معناهاي مختلف » اشتراك لفظ«كه خود كتاب درسي در تمرينات بخش 

  )۳) (رد گزينۀ در نظر گرفته است.
  : اگر چنين معنايي باشد، داللت التزامي است، نه مطابقي.۱گزينۀ   
تـوان  مي» اش زندگي«: اين قسمت از عبارت ابهام در مرجع ضمير ندارد و فاعل آن مشخص است، اما در ادامۀ عبارت در ضمير كلمۀ ۲گزينۀ   

  ي را محتمل دانست.ا چنين مغالطه
  منطق ۲۳و  ۲۲هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال صاتمشخ ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲۳۰
ها  هاي چهارگانه بين آن جز تباين (مانند رابطۀ آجر و ديوار) ممكن است هريك از نسبت وقتي دو مفهوم در بعضي مصاديق مشترك باشند، به  

  برقرار باشد. 
  وجه : عموم و خصوص من۱گزينۀ   
  : تساوي ۲ گزينۀ   
  : عموم و خصوص مطلق ۴گزينۀ   
  منطق ۳۱و  ۲۳، ۲۲هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۲۳۱
وجـه  عموم و خصوص من» كارمند دولت - مدير«و » زن - كارمند«بايد رابطۀ عموم و خصوص مطلق داشته باشند. رابطۀ » ب«و » الف«طبق شكل،   

وجه اسـت  عموم و خصوص من» پدر - مهندس مرد«مطلق باشد، اما رابطۀ  هم بايد عموم و خصوص» د«و » ج«). رابطۀ ۴و  ۲هاي  است. (رد گزينه
اي كـه  عموم و خصوص مطلق است (توجه كنيد كه معموالً به حيـوان غيرانسـان مـاده» مادر - زن«و » مديردولتي - كارمند«). رابطۀ ۳(رد گزينۀ 

» زن - مـادر«است. با اين حال ممكن است برخي طراحان سؤال رابطۀ شود بلكه داللت التزامي  گفته نمي» مادر«توليد مثل كند به داللت مطابقي 
را بـه معنـاي انسـان » مادر«ماند لذا  جواب مي وجه در نظر بگيرند، ولي در اين سؤال اگر اين چنين در نظر بگيريم سؤال بي را عموم و خصوص من
 وجه است. همگي عموم و خصوص من ۱در گزينۀ  تر است). ساير روابط گيريم و همين معنا هم متعارف مؤنث داراي فرزند مي

  منطق ۳۵و  ۳۱، ۲۳، ۲۲هاي  هصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲۳۲
امر خاص در يك تعريف صحيح با مفهوم مجهول رابطۀ تساوي دارد و اگر در تعريف فقط از آن استفاده شود، رابطۀ تساوي بين تعريـف و مفهـوم   

گر فقط از امر عام استفاده شود، تعريف مانع نيست و رابطۀ عموم و خصوص مطلق بين تعريف و مفهوم مجهول شـكل ارد، اما گي مجهول شكل مي
  ».جيوه: يك فلز است«شود. مانند  تر است، زيرا شامل افرادي غير از افراد مفهوم مجهول هم مي طوري كه تعريف عام گيرد به مي
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  منطق ۴۷تا  ۴۵هاي  هصفح*  دشوار: * لسؤا مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۳۳
ايم كه نوعي قياس اسـت و در آن مقـدمات،  ايم از استقراي تام استفاده كرده چون از بررسي همۀ موارد جزئي، به حكم كلي دست پيدا كرده  

  طور قطعي كشف كنيم. پرسي رأي اكثريت را به ). مانند وقتي كه در يك همه۴و  ۳هاي  ضرورتاً نتيجه را در پي دارند (رد گزينه
ايم. در واقع  اند بلكه حكم كلي را از روشي عقلي از قبل داشته : اين استدالل هم يك قياس است، ولي در آن همۀ موارد بررسي نشده۱گزينۀ   

  تر است. مناسب ۲اين يك استدالل قياسي هست، ولي قياسي از نوع استقراي تام نيست؛ لذا گزينۀ 
  منطق ۵۸ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲۳۴
مفهومي جزئي اسـت و » مردم ايران«تك آنان لذا  حمل است و نه بر تك بر مجموع مردم ايران قابل» هشتاد و پنج ميليون نفر«چون محمول   

هر كدام از مردم هشتاد و پنج دهد ( را بر سر قضيه بگذاريم، معنا نمي» هر كدام از«توان گفت چون اگر سور  قضيه شخصيه است. همچنين مي
توان نتيجه گرفت كه قضيه شخصيه است. اين راهكار در جايي كـه موضـوع قضـيه  ميليون نفر نيستند بلكه همگي با هم به اين تعدادند) مي

  صورت اسم جمع آمده، قابل استفاده است. به
ي بودن موضوع قضيه را با جزئي و كلي بودن خـود قضـيه كـه ها: همگي جزء قضاياي محصوره هستند. دقت كنيد كه جزئي و كل ساير گزينه  

  اشتراك لفظ دارند.» جزئي و كلي«مربوط به كميت قضاياي محصوره است، اشتباه نگيريد؛ زيرا اين دو 
  منطق ۲۳و  ۲۲هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۴ ۀنيگز: پاسخ -۲۳۵
وجـه اسـت و اگـر  يا عموم و خصوص مطلق يا عموم و خصـوص من» ب«و » الف«مفهوم  وقتي اين دو قضيه درست باشند قطعاً رابطۀ بين دو  

با اينكه مفاهيم، رابطۀ عموم و خصوص مطلق دارند، با توجه به  ۴ها)؛ بنابراين در گزينۀ  است (رد ساير گزينه» الف«تر،  مطلق باشد، مفهوم عام
  باشند.» ب«و » الف«مصداق درستي براي توانند  (حيوان)، مفاهيم مطرح شده نمي» ب«تر بودن  عام

  منطق ۶۵و  ۶۴هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۳۶
شود. اين قضيۀ اصل، صادق است و  مي» بعضي الف ب نيست«و متداخل آن، » هيچ الف ب نيست«قضيۀ » هر الف ب است«حل اول: متضاد  راه  

خواهد بود. توجه كنيد كه اگر مرحله به مرحله صدق و كذب را محاسبه كنيد به نتيجـۀ نادرسـتي  كاذب» هر الف ب است«متناقض آن يعني 
رسيد؛ يعني اگر بگوييد در تداخل اگر قضيۀ جزئيه صادق باشد، صدق و كذب قضيۀ كليه نامعلوم است و لذا صدق و كذب قضيۀ پاياني هم  مي

تـوان از متنـاقض  نيست صدق و كذب قضيۀ پاياني را از روي متضاد آن استنباط كرد بلكه ميايد، زيرا نيازي  نامعلوم خواهد بود، اشتباه كرده
  حل دوم استفاده كنيد. گونه مشكالت پيش نيايد پيشنهاد ما اين است كه از راه گاه ابهام ندارد. براي اينكه اين استفاده نمود كه هيچ

وي مربع حركت كنيم تـا حل دوم: كافي است مربع تقابل را ترسيم كنيم و ر راه  
  به مقصد برسيم.

دست آوريم؛  دقت كنيد كه در اين روش هيچ نيازي نيست رئوس مياني را هم به  
رسيم، الزم نيست بگـوييم ايـن رأس قضـيۀ  چپ مي -يعني وقتي به رأس باال

  باشد.  مي» هيچ الف ب نيست«
. بلكه همواره فقط از روي رابطۀ رأسي كه صدق و كذبش را داريم بـا رأس كنيم گاه صدق و كذب رئوس مياني را هم محاسبه نمي همچنين هيچ  

كنيم. در اينجا هم رأس اوليه با رأس انتهايي رابطۀ تناقض دارند و لذا صدق و كذب مشـخص اسـت. ايـن  نهايي، صدق و كذب را مشخص مي
تر. همچنين سبب  كنيم) و هم دقيق ها را محاسبه نمي و آن كنيم تر است (زيرا از روي رئوس مياني فقط عبور مي روش از روش قبلي هم سريع

  شود در تعيين صدق و كذب اشتباه نكنيم. مي
  منطق ۶۷و  ۶۶هاي  هصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲۳۷
 جزئيـه موجبۀ شود مي كليه، موجبۀ تداخل ۳ زينۀگ در ولي است، كليه سالبۀ ،۴ گزينۀ در و كليه موجبۀ ،۲ گزينۀ در كليه، سالبۀ ،۱ گزينۀ در رابطه حاصل  

    بپردازيم.) قضيه ساخت به ابتدا به انتها از بايد قضايا گونه اين ساخت در كه كنيد (دقت بود. خواهد جزئيه موجبۀ همان جزئيه موجبۀ مستوي عكس و
  منطق ۶۳ ۀصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۲۳۸
دانيم كه در قضاياي محصـوره  كه با اصل خود، نه در صدق و نه در كذب جمع نشوند، بايد نقيض را ساخت. از طرفي مي اي براي ساختن قضيه  

اي داريم كه محصوره نباشد و سور نداشته باشد؛ يعني قضيۀ  براي ساختن نقيض بايد هم نسبت را تغيير داد و هم سور را، پس ما نياز به قضيه
نه در صدق » تهران آلوده است«و » تهران آلوده نيست«يه است (تهران آلوده نيست). واضح است كه دو قضيۀ شخص ۱شخصيه. قضيۀ گزينۀ 
  طور كلي در قضاياي شخصيه براي ساختن متناقض، كافي است نسبت قضيه تغيير كند. شوند، پس به و نه در كذب جمع نمي

  كند. ها هم سور و هم نسبت تغيير مي ها: همگي محصوره هستند و براي ساختن نقيض آن ساير گزينه  
  منطق ۶۶ ۀصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۳ ۀنيگز: پاسخ -۲۳۹
  ايم. شده پوشي چشم قابل استثناي مغالطۀ دچار كنيم، اصرار حكم بودن كلي بر همچنان كلي، حكم يك در استثنايي شدن پيدا وجود با كه صورتي در  
  شوند. كدام از مغالطات در اثر عوامل رواني به وضوح ديده نمي : در اين عبارت هيچ۲و  ۱هاي  گزينه  
ها رابطۀ تقابل برقرار نيست، ولي در اينجا اصـالً  گيري شده با قضيۀ اصل فرق دارد و لذا بين آن : درست است كه محمول قضيۀ نتيجه۴گزينۀ   

  ايهام انعكاس شوند. اند كه به جهت خطا در تعيين عكس مستوي دچار دنبال عكس كردن هم نبوده به
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  منطق ۷۳ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۲۴۰
اي اسـت كـه  ، جايگاه حدوسط به گونـه۱ها به غير از گزينۀ  ها را ترسيم كنيم تا متوجه شويم كه در همۀ گزينه كافي است دياگرام اين قياس  

  تبار را ندارند.شود؛ يعني شرط دوم اع عالمت آن در هر دو مقدمه منفي مي

  :۱گزينۀ 
  است.  ب  الف  هر

:۲گزينۀ 
  است.  -ب  الف  هر

  است.  -ب  ج  هر  نيست.  ج  ب  هيچ

 :۳گزينۀ 
  است. الف  -ببعضي

:۴گزينۀ 
  است.  الف  -ببعضي

  است.  -ب  ج  هر  نيست.  ج  -ببعضي
  

  منطق ۷۷و  ۷۳هاي  هصفح*  دشوار: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۲۴۱
جا شود، قيـاس بـه شـكل اول  شكل دوم حدوسط در هر دو مقدمه محمول است، پس اگر مقدمۀ دوم با عكس مستوي خودش جابهدر قياس   

  ).۴و  ۳هاي  ترتيب، محمول و موضوع خواهد شد (رد گزينه هاي اول و دوم به دهد، زيرا حدوسط در مقدمه تغيير شكل مي
كند يا نه. اگر مقدمۀ دوم  مطرح شده است براي اعتبار قياس جديد كفايت مي ۱در گزينۀ براي تشخيص گزينۀ جواب بايد ببينيم شرايطي كه   

قياس جديد كه عكس مستوي مقدمۀ دوم قياس شكل دوم اوليه است، سالبه باشد، قطعاً اين مقدمه سالبۀ كليه است، زيرا تنها قضيۀ سـالبۀ 
اوليه بايد يك قياس شكل دوم معتبر با مقدمۀ دوم سالبۀ كليه تشكيل داد.  كليه است كه عكس مستوي سالبه دارد، پس براي بازسازي قياس

  كنيم: كنيم و آن را تكميل مي اين قياس را در يك دياگرام ترسيم مي

    ..... ب الف .....  
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 است. ب الف /بعضيهر  

نيست. ب  ج  هيچ  نيست. ب جهيچ  نيست. ب  جهيچ  

..... ج الف .....  ..... نيست. جالفنيست. ج الفهيچ/بعضي
شرطهاي اعتبار (تكرار حدوسط و قانون نتيجه) را دارد و لذا معتبر است. حال مقدمـۀ دوم را  گانه و پيش اين قياس شكل دوم همۀ شرايط سه  

  كنيم: عكس مستوي مي

  است.  ب الف  عضي/بهر  

 نيست.  ج  ب  هيچ  

 نيست.  ج الف هيچ/بعضي 
  هاي اعتبار يعني سه شرط اعتبار و تكرار حدوسـط و قـانون نتيجـه را دارد و معتبـر اسـت  شرط اين قياس شكل اول نيز همۀ شرايط و پيش  

  ).۲(رد گزينۀ 
  منطق ۸۷ ۀصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۴۲
زمـان هـم  دو طرف. محال است يك شيء هـم زمان همدو طرف در آن محال باشد و هم كذب  زمان هم يقي آن است كه هم صدقمنفصل حق  

كدام از اين دو  اند. همچنين محال است كه هيچ ها گياهان و جانوران هستند كه همگي زنده رشدكننده باشد و هم زنده نباشد، زيرا رشدكننده
  شود. رشدكننده نيست حتماً زنده هم نيست يعني كذب طرف اول، موجب صدق طرف دوم ميحالت نباشد، زيرا چيزي كه 

    : منفصل مانعةالرفع است.۱گزينۀ   
  : مانعةالجمع هستند. ۴و  ۳هاي  گزينه  
  منطق ۹۱ ۀصفح*  ساده: * سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۲۴۳
    : وضع مقدم است.۱گزينۀ   
  ها: رفع تالي.  ساير گزينه  
  منطق ۱۰۳ ۀصفح*  متوسط: * سؤال مشخصات ▲  ۲ ۀنيگز: پاسخ -۲۴۴
شده است، ولـي امـروزه شـامل همـۀ انـواع  ها بررسي مي گاهي در زندگي در پي قانع كردن ديگران هستيم كه اين فن در گذشته در خطابه  

  ).۱ابه دارد، نه جدل (رد گزينۀ شود. فعل اين مادر هم در پي قانع كردن است و لذا هدفي مشترك با خط هاي اقناعي مي روش
  : هيچ استداللي حتي اگر مغالطه باشد، بدون هدف نيست.۳گزينۀ   
  جا فراهم نيست. هاي مثبت به يك نظريه يا پيروان آن است كه شرايط آن در اين گذاري نوعي ترغيب از راه نسبت دادن ويژگي : مغالطۀ تله۴گزينۀ   
  منطق ۱۰۹ ۀصفح*  متوسط*  :سؤال مشخصات ▲  ۱ ۀنيگز: پاسخ -۲۴۵
ذكر دليل منطقي است؛ در صورتي كه در اين عبارت دليل خوب بودن طرح در  هاي در اثر عوامل رواني شرط مغالطه، عدم در هريك از مغالطه  

  ها). اي در كار نيست (رد ساير گزينه ابتدا ذكر شده است، پس احتماالً مغالطه
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